
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU 

ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

 

CUMHURBAŞKANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 

 

Doktora Tezi 

 

 

 

Onur GÜRER 

 

 

 

Ankara - 2022 

 

  



 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU 

ANABİLİM DALI 

 

 

 

CUMHURBAŞKANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 

 

Doktora Tezi 

 

 

 

Onur GÜRER 

 

 

TEZ DANIŞMANI 

Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY 

 

Ankara - 2022 

 

 

  



 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ   

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI 

İDARE HUKUKU BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUMHURBAŞKANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 

 
 

 

 

 

 DOKTORA TEZİ 
 

 

 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY 

 

 

 

 

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ 

Adı ve Soyadı        İmzası 

1- Prof. Dr. Ali D. ULUSOY 

2- Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ 

3- Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY 

4- Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK 

5- Doç. Dr. D. Çiğdem SEVER 

 

Tez Savunması Tarihi 

8.2.2022 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

 

 Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY danışmanlığında hazırladığım  

“Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri”(Ankara, 2022)” doktora tezimdeki bütün 

bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp 

sunulduğunu, başka kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak 

gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun olarak 

davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi 

beyan ederim. 

 

                                                                                                        Tarih: 7.3.2022 

Adı-Soyadı ve İmza 

                                                                                                    Onur GÜRER 

 

                                                                

            

 

 

 

 



i 
 

 
İÇİNDEKİLER 

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………...i 

KISALTMALAR CETVELİ ........................................................................................ vi 

GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

BİRİNCİ BÖLÜM 

DÜZENLEME YETKİSİ BAĞLAMINDA YÜRÜTME ORGANININ 

DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ VE KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ 

I. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Yürütme Organının Güçlendirilmesi Eğilimi ................ 10 

A. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Tarihsel Anlamı ve Bugünkü Durumu ..................... 12 

1. Kuvvetler Ayrılığı Teorisinin Dört Önemli Düşünürü: Aristoteles Montesquieu 

Locke ve Rousseau ............................................................................................... 13 

2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Değişen İçeriği...................................................... 17 

B. Dünyada ve Türkiye’de Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi ............................. 22 

1. Değişen Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Doğrultusunda Yürütme Organının Artan   

Etkisi .................................................................................................................... 22 

2. Yürütme Organının Güçlendirilmesinin Unsurları ............................................. 24 

a. Yürütmenin Kanun Gücünde İşlemleri ve Asli İşlemleri ................................ 25 

b. Türkiye’de Kanunlar Tarafından Hiçbir Biçimde Sınır Belirlenmeden Yürütme 

Organına Düzenleme Yapma Yetkisi Verilmesi ................................................. 32 

(1) Doktrinin ve Anayasa Mahkemesinin 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna Tanıdığı Düzenleme Yetkisine 

Yaklaşımı ....................................................................................................... 33 

(2) 933 Sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun ve 

Anayasa Mahkemesinin Yargısal Denetimi .................................................... 35 



ii 
 

(3) 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Anayasa 

Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı ............................................................. 37 

(4) İlgili Kanunların Yasama Yetkisinin Devredilmezliği Yürütmenin Asli ve 

Özerk Düzenleme Yetkisi Bağlamında Değerlendirilmesi .............................. 41 

c. Yürütme Organının Yasama Faaliyetine Müdahale Araçları........................... 45 

II. Yürütmenin Düzenleme Yetkisi ve Bu Yetkinin Hükümet Sistemlerindeki   

Görünümü................................................................................................................... 48 

A. Düzenleme Yetkisinin Niteliği ve Kaynağı .......................................................... 49 

B. Düzenleme Yetkisinin Sınırı ................................................................................ 55 

C. Farklı Hükümet Sistemlerinde Yürütme Organının Düzenleme Yetkisi ve 

Düzenleyici İşlemleri ............................................................................................... 57 

1. Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri ................................................ 58 

2. Yarı Başkanlık Sistemi: Fransa ......................................................................... 67 

3. Parlamenter Sistem: İtalya ................................................................................ 72 

İKİNCİ BÖLÜM 

YÜRÜTMENİN ASLİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ OLARAK 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ 

I. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hukuki Niteliği ve Normlar Hiyerarşisindeki   

Yeri ............................................................................................................................ 80 

A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Niteliği .......................................... 81 

1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İşlevsel Bakımdan Yürütme İşlemi Olarak 

Kabul Edilmesi ..................................................................................................... 82 

2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İşlevsel Bakımdan Yasama İşlemi Olarak 

Değerlendirilmesi ................................................................................................. 83 



iii 
 

B. Anayasal Düzenlemeler Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin 

Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ................................................................................. 94 

II. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasal Kapsamı ve Sınırı ........................ 101 

A. Kanun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisinde Saklı Alan Sorunu ............... 103 

1. Kanunların Saklı Alanı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı 

Kararnameleri ..................................................................................................... 104 

2. Anayasada Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenmesi Öngörülen   

Konular .............................................................................................................. 106 

a. 2017 Anayasa Değişikliklerinden Önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

Konusu ve Hukuki Niteliği .............................................................................. 107 

b. Yeni Sistemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Düzenleme Alanı ........ 109 

(1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Saklı Alanının Varlığına İlişkin Teorik 

Tartışmalar ................................................................................................... 110 

(2) Bakanlıkları Devlet Denetleme Kurulunu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliğini Kuran Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ................................ 120 

i. Bakanlıkların Kuruluşu Konusunda Anayasaya Aykırılık Taşıyan 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri .............................................................. 120 

ii. Devlet Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Bakımdan Anayasaya 

Aykırılıklar ............................................................................................... 123 

iii. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Kurulması ve Görevleri 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri .............................................. 126 

B. Yürütme Yetkisine İlişkin Konuların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 

Düzenlenebilmesi .................................................................................................. 127 

C. İdari Örgütün Kurulması İdarenin Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ............ 140 

1.  İdarenin Kanuniliği İlkesi ve Kamu Tüzel Kişiliği Kurulması ........................ 140 



iv 
 

2. Kamu Tüzel Kişilerinin Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ......................... 149 

3. İdari Vesayet Yetkisinin ve İlişkisinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 

Düzenlenmesi ..................................................................................................... 153 

4. Kamu Görevlileri Bağlamında Kanun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisi 162 

a. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanması Usulü ve Görev ve Yetkileri .. 163 

b. Kamu Görevlilerinin Kadrolarının İhdas Edilmesi ....................................... 171 

D. Temel Hak ve Özgürlüklerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 

Sınırlandırılamaması .............................................................................................. 179 

E. Kanunda Açıkça Düzenlenen Konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

Çıkarılamaması ...................................................................................................... 189 

F. Kanun ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Farklı Hükümler İçermesi Durumunda 

Kanunun Uygulanması ........................................................................................... 194 

G. Aynı Konuda Kanun Çıkarılması Durumunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

Hükümsüz Hale Gelmesi ....................................................................................... 199 

III. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi ...................................... 202 

A. Soyut Norm Denetimi ....................................................................................... 206 

1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konu Bakımından Yetki Açısından Yargısal 

Denetimi............................................................................................................. 208 

2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İçerik Bakımından Anayasaya Uygunluk 

Denetimi............................................................................................................. 214 

B. Somut Norm Denetimi ...................................................................................... 217 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

CUMHURBAŞKANININ TÜREV DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 

I. 1982 Anayasası Öncesinde Yürütmenin Türev Düzenleyici İşlemleri .................... 221 

A. 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ve İdarenin Türev Düzenleyici İşlemleri.......... 225 



v 
 

B. 1961 Anayasası ve Yürütmenin Türev Düzenleyici İşlemleri ............................. 228 

II. 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanının Türev Düzenleyici İşlemleri.............. 232 

A. Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri ..................................................................... 233 

1. Yetki Unsuru .................................................................................................. 233 

2. Şekil Unsuru ................................................................................................... 236 

3.  Sebep Unsuru ................................................................................................ 239 

4.  Konu Unsuru ................................................................................................. 249 

B. Cumhurbaşkanının Anayasada Öngörülmeyen Düzenleyici İşlemleri ................ 250 

1. Cumhurbaşkanı Kararları ................................................................................ 251 

2. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ........................................................................ 256 

3. Cumhurbaşkanı Tebliğleri............................................................................... 260 

4. Usul ve Esaslar ............................................................................................... 261 

C. Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri Arasında Hiyerarşi ............................ 264 

SONUÇ………………………………………………………………………………..268 

KAYNAKÇA…………………………………………………………………………274 

ÖZET………………………………………………………………………………….298 

ABSTRACT…………………………………………………………………………..299 

 



vi 
 

KISALTMALAR CETVELİ 

 

A.     : Anno 

AİD    : Amme İdaresi Dergisi 

ASBÜHFD                            : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi 

AÜHFD   : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

Bs.    : Baskı 

C.    : Cilt 

CbK : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

Cf.    :  Karşılaştırınız  

Çev.    : Çeviren 

DEÜHFD : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

DİBGK   : Danıştay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu 

et. al.     : ve diğerleri 

F.     : Fascicolo 

ff.    : Foliis 

Foro it.   : Foro Italiano 

Giur. cost.   : Giurisprudenza Costituzionale 

GSÜHFD   : Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

Ibid.    : Aynı eser 

İHİD    : İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 

İÜHFM   : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 

MÜHFHAD                          : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 

Araştırmaları Dergisi 

op. cit.    : Adı geçen eser 



vii 
 

p.    : pagina 

pp.    : pagine 

Quad. cos.   : Quaderni Costituzionali 

Riv. dir. cost.   :  Rivista di Diritto Costituzionale 

Riv. trim. dir. pubbl. :  Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico 

Riv.dir. pubbl.  : Rivista di Diritto Pubblico 

S.     : Sayı 

s.    :  Sayfa 

ss.    : Sayfalar 

V.     :  Volume 

v.    :  Bakınız 

vs.    :  Karşı görüş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GİRİŞ 

 

Yürütmenin düzenleyici işlemlerinin ve kuvvetler ayrılığı teorisinin ve ortaya 

çıkışı art zamanlı bir süreçtir. Devleti oluşturan yasama, yürütme ve yargı organlarının 

görevlerinin ve yetkilerinin ayrışması çelişkili bir biçimde düzenleyici işlemlerin önünün 

açılmasına neden olmuştur. Bu konudaki çelişki temel olarak, yasama ve yürütme 

işlemlerinin ayrışması, fakat “kural koyma” faaliyetinin yasama yetkisinin alanında 

görülmesidir.1 Bu anlayışın sonucunda yürütme organı ancak kanunları uygulayan 

işlemler yapabilecektir. Fakat günlük yaşamın zorunlulukları gereği, yürütme organının 

sadece sübjektif işlemler yapabilmesi düşüncesi tarihsel olarak aşılmış, yürütmenin 

düzenleme yetkisinin varlığı kabul edilmiştir.  

 

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda büyüyen ve etkisini her geçen gün artıran 

burjuvazinin; üretim ilişkilerine ve bunun sonucu olarak düşünce hayatına egemen 

olması, Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da Aydınlanma Çağına ve burjuva devrimlerine 

yol açmıştır. İlk olarak Antik çağda ortaya atılan kuvvetler ayrılığı ilkesi; yasama, 

yürütme ve yargı kuvvetlerini elinde bulunduran mutlak hükümdarların yetkilerini 

sınırlama amacından hareketle, devletin üç farklı işlevinin birbirlerini dengeleyerek yeni 

bir düzenin temeli olarak Aydınlanma Çağında, farklı bir bağlamda, yeniden 

anlamlandırılmıştır.  

 

Kanun yapma yetkisinin seçimle iş başına gelen meclisler tarafından kullanılması, 

yürütme gücünü oluşturan hükümdarın veya onun hükümetinin yetkilerinin, bazı istisnai 

durumlar haricinde, kanunların yürütülmesiyle sınırlandırılması mücadelesi yaklaşık üç 

                                                        
1 K. B. Öztürk, Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, Ankara, Yetkin 

Yayınları, 2009, s. 24. 
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yüz yıl sürmüştür. Hükümdarlar, aristokrasi ve burjuvazi arasındaki mücadele doğrusal 

bir çizgi izlememiştir. Hükümdarlar kendilerini, feodal beylerin baskısından uzak, 

toplumu yönetme hakkını tanrıdan alan ve uyruklarına hesap vermeyen “özgür monark” 

olarak tanımlamışlar ve bu yönde bir mücadele yürütmüştür.2 Burjuvazinin; aristokrasiyi 

saf dışı bırakması ve ulus devletlerin kurulmasının3 önünü açması nedenleriyle mutlak 

monarşiyi desteklediği, mutlak monarşinin üretim ilişkilerinin gelişmesini engellediği 

XVII. yüzyılın sonu XVIII. yüzyılın başından itibaren ise doğrudan iktidarı ele geçirme 

amacıyla girişimlerde bulunduğu belirtilmektedir.4 Bu süreç bazı ülkelerde devrimler 

yoluyla monarşinin tasfiyesine ve cumhuriyetlerin kurulmasına, bazı ülkelerde ise 

monarşinin varlığını sürdürmesine rağmen “mutlak” niteliğini yitirmesine ve iktidarın 

burjuvaziye ait olduğu anayasal monarşilerin doğmasına yol açmıştır. 

 

Modern anlamda siyasi partilerin ortaya çıkışı, yürütme yetkisini kullanan organ 

olan hükümetlerin, parlamento çoğunluğunu ele geçiren parti veya partiler tarafından 

oluşturulması, hükümdarların yetkilerinin sembolik sınırlara çekilmesi gibi gelişmeler 

doğrultusunda kuvvetler ayrılığı ilkesi yeniden tanımlanmıştır. Birbirlerinden büyük 

oranda bağımsız olduğu kabul edilen yasama ve yürütme organları oldukça yakın bir 

işbirliği ilişkisi içerisine girmek zorunda kalmışlardır.  Bu işbirliğinin sonucu olarak iki 

organın kural koyma yetkisinin konusunun ve sınırlarının önemi artmıştır.  

 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Batı’da, devletin yönetim düzenini, yurttaşların 

hak ve özgürlüklerini yazılı metinlerde saptama amacını taşıyan anayasacılık hareketleri 

                                                        
2 A. Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 11. Bs., 2004, ss. 330-331. 
3 Modern anlamda ulusçuluk akımları XII. ve XIII. yüzyıllarda kral buyruğuyla ortaya çıkmış, XVI. 

yüzyılda Avrupa’da ilk ulus-devletler belirmiş, ulus kavramının bütünüyle yeni anlamına kavuşması ise 

Fransız Devrimiyle gerçekleşmiştir. C. B. Akal, İktidarın Üç Yüzü, Ankara, Dost Kitabevi, 8. Bs., 2016, 

s. 339. Yazar, İsviçreli tarihçi Werner Kaegi’nin; Avrupa’da siyasi iktidarın birleştirici ve merkeziyetçi 

hamleleri olmadan modern ulusların oluşamayacağı görüşünü de iddialarını desteklemek için 

kullanmaktadır. 
4 Şenel, op.cit., s. 331. 
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ortaya çıkmıştır.5 Anayasacılık hareketlerinden sonra; kural koyma yetkisinin asıl sahibi 

olarak kabul edilen yasama organıyla, kural koyma konusunda tarihsel olarak yasama 

organını önceleyen ve karmaşık bir ilişkiler bütününün parçası olan yürütme organı, XIX. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren sürekli bir çatışma içerisinde olmuştur. Modern 

Anayasalarda yasama yetkisinin; genel, asli, devredilmez nitelikte, yürütme yetkisinin ise 

kanunları uygulama/yürütme bağlamında türev ve bağımlı olarak düzenlenmesine 

rağmen yasama ve yürütme organları arasında yaşanan sorunların çözüldüğü söylenemez.  

 

Eskisine oranla daha karmaşık bir toplumsal yapının üzerinde faaliyet yürütmesi, 

yürütme organının farklı bir bağlamda da olsa kural koyma yetkisini tekrar elde etmesine 

yol açmıştır. Nüfusun artması, kamu hizmeti alanının genişlemesi, yürütme organının 

geniş örgütüne ve uzmanlaşmış personeline kıyasla sınırlı sayıda üyeden oluşan yasama 

organının her konuyu düzenleme zamanı ve olanağı bulunmaması gibi olgular, yürütmeye 

düzenleme yetkisinin verilmesinin temelini oluşturmuştur. 6  

 

Yasama ve yürütme organlarının arasındaki ilişki, yukarıda da bahsettiğimiz 

üzere, hayatın karmaşıklaşmasının sonucu olarak sıçramalı ve çatışmalı bir hâl almıştır. 

Bu çatışmanın en açık hâli, yasama ve yürütme organlarının yaptığı işlemlerde kendisini 

göstermektedir. Başkanlık ve yarı-başkanlık sisteminde yürütmenin asli düzenleyici 

işlemlerine daha sık rastlanmakla birlikte, istisnai olarak parlamenter sistemlerde de aynı 

türden işlemlere yer verilmektedir. Yürütmenin asli ve türev düzenleyici işlemlerinin 

kanunlarla olan ilişkisi farklı nitelikte sorunlar yaratmaktadır. İdarenin kanuniliği ve 

                                                        
5 S. Tanilli, Devlet ve Demokrasi Anayasa Hukukuna Giriş, İstanbul, Say Kitap, 2. Bs., 1981, s. 116. 
6 Aynı konu türev düzenleyici işlemlerin de temeli olarak görülmüş, fakat kanunların düzenlemediği 

alanlarda düzenleyici işlemler yapılmasının yarattığı sorunlar nedeniyle, yürütme organına sınırlı konuda 

asli düzenleme yapma yetkisi, 1958 Fransız Anayasası, 2017 değişikliğinden sonra 1982 Anayasası gibi 

birtakım anayasalarda öngörülmüştür. Fransa’da yürütme organının düzenleme yetkisi genel nitelikte 

olmasına rağmen Anayasanın konu unsuruna ilişkin düzenlemeleri nedeniyle yürütmenin asli işlemlerinin 

uygulama alanı dardır. Ö. Anayurt, 1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı, Ankara, Seçkin 

Yayıncılık, 2019, s. 90. 
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yasama yetkisinin genelliği ilkeleri, bu sorunların çözümünde merkezi bir rol 

oynamaktadır. 

 

Yürütmenin asli düzenleyici işlemleri bakımından karşılaşılan ilk sorun, bunların 

yasama organının müdahale edemediği, saklı bir alanının bulunup bulunmamasıdır. Aynı 

biçimde, yürütmenin düzenleyemeyeceği, kanunların düzenlemesine bırakılan alanların 

varlığının tespit edilmesi de kritiktir. Yürütmenin asli düzenleyici işlemlerinin hukuki 

niteliğinin belirlenmesi de bir diğer önemli sorundur. Bu işlemlerin; kanuna eş düzeyde, 

işlevsel bakımdan yasama işlemi mi, yoksa normlar hiyerarşisinde kanun altı seviyede 

bulunan, işlevsel anlamda yürütme işlemi mi olduğunun belirlenmesinde, kanun gücünde 

olma, dolayısıyla kanunları değiştirebilme veya kaldırabilme niteliğinin temel alınması 

tutarlı bir sonuca ulaşılmasında yol gösterici olacaktır. 

 

Düzenleyici işlemler, kural koyan işlemlerdir. Yürütme yetkisi, kural olarak, 

kanunların uygulanmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla bu yetkinin türev nitelikte olduğunu 

belirtmek gerekir. Kanunlar, sübjektif işlemlerinin yanında düzenleyici işlemlerle de 

uygulanabilir. Ayrıca kimi durumlarda, yürütme organına doğrudan Anayasadan 

kaynaklanan asli işlem yapma yetkisi de verilebilmektedir.  Örneğin Türkiye’de 1982 

Anayasasının özgün hâlinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğiyle sınırlı olmak 

üzere, Cumhurbaşkanına asli düzenleme yapma yetkisi verilmişti. 2017 yılında yapılan 

Anayasa değişikliğiyle; Bakanlar Kurulu kaldırılmış, yürütme yetkisi tek başına 

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan bir yetki hâline getirilmiş, Anayasada sayılan kimi 

alanlarda ve yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanına asli düzenleme yapma 

yetkisi verilmiştir. Cumhurbaşkanı asli düzenleme yetkisini Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi(CbK)7 çıkararak kullanmaktadır.  

                                                        
7 Yeni sisteminin merkezinde yer alan ve çalışmanın önemli bir bölümünü ayırdığımız Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesini, “CbK” kısaltmasıyla kullanmayı uygun gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. “CK” biçiminde 
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Değiştirilmiş 1982 Anayasası, olağan ve olağanüstü dönemler için iki farklı CbK 

türü öngörmüştür. Olağan dönem CbK’leri; kanun gücünde olmayan, ancak Anayasada 

sayılan ve yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkarılabilecektir. Anayasanın kanunlarla 

CbK’ler arasındaki ilişkiyi düzenleyen hükümlerine göre çeşitli durumlarda CbK’ler 

çıkarılamayacak, hükümsüz veya uygulanamaz hâle gelecektir. Ayrıca temel hak ve 

özgürlükler CbK’lerle sınırlandırılamayacaktır. Olağanüstü hâl(OHAL) CbK’leri ise 

olağanüstü hâl ilan edilmesinden sonra çıkarılabilen, kanun hükmünde, temel hak ve 

özgürlükleri sınırlayabilen bir işlem türüdür. Ancak OHAL CbK’lerinin çıkarılmasından 

itibaren üç ay içerisinde TBMM’de görüşülüp karara bağlanmaması durumunda bunlar 

kendiliğinden yürürlükten kalkar. OHAL CbK’leri; kanun gücünde olması nedeniyle 

kanunları değiştirebildiği veya kaldırabildiği için yasama işleviyle ilişkilidir. TBMM, 

bunları reddetme, görüşmeyerek yürürlükten kaldırma veya değiştirerek kabul etme 

seçeneğine sahiptir. Ayrıca Meclisin aynı konuda kanun çıkarıp OHAL CbK’sini 

tamamen veya kısmen kaldırmasının önünde de bir engel bulunmamaktadır. 

 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından yürütme organının yasama işlemi 

yapabilmesi eleştirilebilir. Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olduğu,8 disiplinli parti 

yapısının bulunduğu Türkiye’de OHAL CbK’lerinin, ancak TBMM çoğunluğunun ve 

Cumhurbaşkanının farklı partilerden olması durumunda meclis tarafından yeterli biçimde 

denetlenebilmesi mümkündür. Benzer durum “olağan dönem” CbK’leri bakımından da 

                                                        

bir kısaltmayı, Cumhurbaşkanı kararıyla karışabileceği gerekçesiyle kullanmayı tercih etmedik. Doktrinde 

ve yargı kararlarında “CBK” şeklinde yapılan kısaltmanın ise  “Cumhurbaşkanı”nın bileşik bir kelime 

olması nedeniyle Türkçe kısaltma kurallarına uymadığını düşünüyoruz. 
8 Anayasanın 103. maddesinin düzenlemesine göre Cumhurbaşkanı; görevini tarafsızlıkla yerine 

getireceğine ilişkin ant içmektedir. Bunun da ötesinde Anayasanın 104. maddesi; Cumhurbaşkanının, Türk 

Milletinin birliğini temsil edeceğini düzenlemektedir. Siyasi parti üyesi, hatta genel başkanı bir 

Cumhurbaşkanının görevini tarafsızlıkla yerine getirmesinin ve ulusun birliğini temsil etmesinin mümkün 

olmadığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanının siyasi parti üyesi ve genel başkanı olmasının sakıncaları 

hakkında v. K. Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi mi, Başkanlık Sistemi mi, Yoksa Neverland Sistemi 

mi? 16 Nisan’da Neyi Oylayacağız?”, https://www.anayasa.gen.tr/neverland.htm, [Erişim Tarihi: 

10.12.2020].  Yazar; siyasi parti kongresinde delegelerden oy isteyen bir partinin genel başkanı da olan 

Cumhurbaşkanının, rektör, genelkurmay başkanı veya yüksek yargı üyelerini atamasını, ilgili görevlilerin 

tarafsızlığıyla bağdaşmadığını, milletvekili adaylarını Cumhurbaşkanının belirlemesinin, kuvvetler 

aykırılığı ilkesiyle uyumlu olmadığını belirtmektedir. 

https://www.anayasa.gen.tr/neverland.htm
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geçerlidir. CbK’ler anayasal sınırlara rağmen geniş bir alanda çıkarılmaktadır. Kanun 

alanı anayasal olarak olmasa da fiilen oldukça daralmıştır. CbK’lerin yeni sisteme 

egemen olduğu kolaylıkla söylenebilir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi bağlamında yürütme 

organı geçmişe göre çok daha güçlü hâle gelmiştir. Resmi Gazete’de aynı gün yayımlanan 

aynı konunun farklı alanlarını düzenleyen kanun ve CbK’nin varlığı,9 Meclis-

Cumhurbaşkanı uyumu olarak değil kuvvetler ayrılığı dengesinin yürütme lehine 

bozulmasının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.  

 

2017 Anayasa değişiklikleriyle birlikte Türkiye, parlamenter sistemden başkanlık 

sistemine geçmiştir. Yalnız 2017 Anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin tipik anlamda 

başkanlık sistemine geçtiği söylenemez. Kuvvetlerin sert ayrılığına dayanan klasik 

başkanlık sisteminde, yürütme organı parlamentonun içinden çıkmamakta, meclis ve 

başkan birbirlerinin görevlerine son verememektedir. Ayrıca meclisin ve başkanın farklı 

partilerden olabilmesi ve birbirlerini dengelemesi için bunların seçimi farklı zamanlarda 

yapılmaktadır. Değiştirilmiş 1982 Anayasasının hükümlerine göre ise Meclisin ve 

Cumhurbaşkanının seçimi aynı gün yapılmakta, parlamento ve Cumhurbaşkanı 

birbirlerinin görev süresini sona erdirebilmektedir.10 Karşılıklı fesih yetkisi, seçimlerin 

aynı gün yapılması, bakanların, yüksek yargı üyelerinin atanmasında meclisin onayının 

bulunmaması gibi gerekçelerle Türkiye’de başkanlık sisteminin uygulanmadığı doktrinde 

savunulmaktadır.11 Yürütme yetkisinin, doğrudan halk tarafından seçilen tek bir kişi 

tarafından kullanılması parlamenter sistemden çok başkanlık sistemine uymaktadır. 

                                                        
9 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında 38 sayılı CbK, 

1 Haziran 2019 tarihli 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
10 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise aynı günde seçim gerçekleşmeyecektir. 

Ayrıca Meclisin Cumhurbaşkanının görev süresini sona erdirebilmek için, kendi seçimini de yenilemek 

şartıyla, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla karar alması gerekmektedir.  
11 Gözler, op. cit., Ö. Anayurt, Anayasa Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 3. Bs., 2020, s. 342, dipnot 

206 vs. Y. Atar, Türk Anayasa Hukuku, Ankara Seçkin Yayınları, 13. Bs., 2019, ss. 172-180. Yazar, 

doktrinde eleştirilen bu düzenlemelerin rasyonelleştirilmiş ve dengeli bir başkanlık sistemi yarattığını 

savunmaktadır.  
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Parlamenter sitemin bazı niteliklerinin varlığı ise yeni sistemin atipikliğinin bir göstergesi 

sayılmalıdır.  

 

Savaş, darbe vb. sebeplerle kesintiye uğrasa da yaklaşık yüz elli yıl parlamenter 

sistemle yönetilen, kurumları bu olguya göre gelişim gösteren bir ülkenin başkanlık 

sistemine geçişi oldukça radikal bir hamle olarak değerlendirilmelidir. Değiştirilmiş 1982 

Anayasasına göre Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini tek başına kullanacaktır. Bununla 

birlikte Anayasa, Cumhurbaşkanına yürütme yetkisine ilişkin konularda ve dört spesifik 

alanda CbK ismiyle asli düzenleyici işlem yapma yetkisini vermiştir. Anayasanın 123. 

maddesinin 3. fıkrası, kamu tüzel kişiliği kurma konusunda TBMM’nin yanında 

Cumhurbaşkanına da yetki vermektedir. Artık kanunla kurulmamış veya kanunların saklı 

alanında kalmayan kamu tüzel kişileri CbK’yle de kurulabilecektir. 

 

Yeni sistemde; Kanun Hükmünde Kararnameler(KHK) ve Bakanlar Kurulunun 

kanunların uygulanması veya emrettiği işler konusunda çıkardığı tüzükler kaldırılmıştır. 

Yalnız bu işlemlerden yürürlükten kaldırılmamış olanlar hukuki geçerliliklerini 

sürdürmektedir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı, Anayasada kanunların ve CbK’lerin 

uygulanması için yönetmelik çıkarabilecek makamlar arasında sayılmıştır. Ayrıca 

Cumhurbaşkanı, diğer idari organ ve makamlar gibi, Anayasada sayılmayan tebliğ, 

genelge vb. isimlerle düzenleyici işlemler de yapabilmektedir. 

 

Bu çalışmada düzenleme yetkisi, kanunlarla Cumhurbaşkanının asli ve türev 

nitelikteki düzenleyici işlemleri arasındaki ilişki, Anayasanın düzenlemeleri 

doğrultusunda bütünsel bir biçimde ve sistematik olarak incelenmiştir. 

Cumhurbaşkanının, yaptığı asli ve türev nitelikteki düzenleyici işlemlerin; kaynağını, 

kapsamını ve bunların yargısal denetimini, kuvvetler ayrılığı ilkesinin dönüşümüyle koşut 
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olarak, tarihsel bir perspektif içerisinde ele almaya çalıştık. Yürütmenin asli ve türev 

işlemleri arasındaki benzerlikler, farklar, bunlarla anayasalar ve kanunlar arasındaki 

ilişki, doktrindeki tartışmalar ve yargı kararları kapsamında değerlendirilmiştir.  

 

Cumhurbaşkanı kararlarının bir bölümü sübjektif bir bölümü objektif niteliktedir. 

Sübjektif nitelikteki Cumhurbaşkanı kararları konumuzun dışında kalmaktadır. Ancak 

çalışmamızda önem arz eden Cumhurbaşkanının düzenleyici işlemleriyle sıkı ilişkide 

olan birtakım sübjektif nitelikteki Cumhurbaşkanı kararları, çok sınırlı olarak 

incelenmiştir. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde, düzenleyici işlemlerin ortaya çıkmasını sağlayan 

koşulların bir görünümü olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin tarihsel ve günümüzdeki anlamı, 

yürütme organının güçlendirilmesi eğilimi, hükümet sistemleri bağlamında düzenleme 

yetkisi ve düzenleyici işlemler, bu bölüme özgü olmak üzere, karşılaştırmalı bir biçimde 

işlenmiştir.  

 

Çalışmanın ikinci bölümü, yürütmenin asli düzenleyici işleminin Türkiye’deki 

görünümü olan CbK’lere ayrılmıştır. Bölümde; 1982 Anayasasının özgün hâline göre 

daha geniş bir alanda çıkarılabilen CbK’lerin hukuki niteliği, anayasal kapsamı ve 

sınırları incelenmiştir. Anayasanın belirsiz düzenlemeleri nedeniyle doktrinde büyük 

tartışmalara yol açan CbK’lerin saklı alanının varlığı, bu konuda çözülmesi gereken en 

önemli sorundur. Çalışmanın bu bölümünde Anayasanın; yasama yetkisi, yürütme 

yetkisi, yasama yetkisinin genelliği ve CbK’yle ilgili düzenlemeleri, birbirleriyle ilişkili 

bir biçimde değerlendirilerek tutarlı bir çözüme ulaşılmaya çalışılmıştır.  
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Çalışmanın son bölümünde ise Cumhurbaşkanının türev nitelikteki yönetmelik, 

karar, tebliğ, usul ve esaslar gibi işlemleri 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının konuyla 

ilgili düzenlemelerini içerecek biçimde incelenmiştir. Bu düzenleyici işlemlerin anayasal 

temelleri, kanunlarla ilişkisi ve kendileri arasındaki hiyerarşi idari işlemin unsurları 

bağlamında değerlendirilmiştir. Danıştayın bu konuda bir iptal veya ret kararına 

rastlayamamamız nedeniyle, bu işlemlerin yargısal denetimi sınırlı ve teorik bir 

kapsamda ele alınmıştır. 

  



 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

DÜZENLEME YETKİSİ BAĞLAMINDA YÜRÜTME ORGANININ 

DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ VE KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ 

 

I. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Yürütme Organının Güçlendirilmesi 

Eğilimi  

 

Birçok niteliğinin ve tanımının yanında devlet; yasama, yürütme ve yargı 

işlevlerinin oluşturduğu bir ilişkiler bütünüdür. Bu üç organ arasındaki ilişki, kuvvetler 

ayrılığı teorisinin temelini oluşturur. Kural olarak; yasama organı kanun yapar, bunları 

kaldırır veya değiştirir. Yürütme organı kanunları uygulamak için düzenleyici veya 

sübjektif işlemler yapar. Yargı organı ise yurttaşlar, devletle bireyler veya devletin 

organları arasında çıkan hukuki uyuşmazlıkları karara bağlar. Bu perspektiften 

yaklaşıldığında meclisin kanunları yaptığı, idare ve yargı organlarının ise kanunları 

uyguladığı söylenebilir.1 Yaşamın giderek karmaşıklaşması nedeniyle, devletin üç temel 

işlevinin birbirinin alanına giren faaliyetler yürütmesi veya işlemler yapması mümkün 

hâle gelmiştir. Dolayısıyla yasama ve yargı organlarının idari işlem yapmasının yanında 

yürütme organı da kimi durumlarda kanun gücünde işlemler yapmakta ve yasama 

faaliyetine “ortak” olmaktadır.2 

  

Tarihsel olarak kural koyma yetkisi uzunca bir süre, hükümdar, kral, padişah vb. 

unvanları kullanan yürütme organı tarafından kullanılmıştır. Aydınlanma Çağı, burjuva 

                                                        
1 A. Ü. Azrak, “Yargı ve İdare İki Fonksiyonun Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik Deneme”, İÜHFM, 

C. XXXIV, S. 1-4, (1968), s. 152. Doktrinde 1961 Anayasasına göre devletin; yasama ve yargı olmak üzere 

gerçek anlamda iki kuvvetinin bulunduğu, yargı organının yasama organının yaptığı kanunları uygulaması 

gerekçesiyle yasamanın yargıdan bir derece önde olduğu kabul edilmektedir. E. Teziç, “Yasama Yetkisi ve 

Kanun Hükmünde Kararnameler”, AİD, C. V, S. 1, (1972), s. 5. 
2 O. Karahanoğulları, “Kanun Hükmünde Kararnamenin Niteliği (Bir Öneri: Birlikte Yasama)”, AİD, C. 

XXXI, S. 2, (1998), s. 56. 
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devrimleri ve kuvvetler ayrılığı teorisi doğrultusunda yaşanan uzun sayılabilecek 

toplumsal mücadelelerden sonra kural koyma, yasama organının yetkisi olarak kabul 

edilmiş, yürütme kanunları uygulayan bir organ hâline gelmiştir. 

 

XX. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren; hızlı bir biçimde artan nüfusun 

ihtiyaçlarının karşılanması için kamu hizmeti alanının genişlemesi, devletlerin II. Dünya 

Savaşı öncesine göre daha müdahaleci bir karakter kazanması nedeniyle tüm dünyada 

yürütme organının güçlendirilmesi eğiliminden bahsetmek gerekmektedir. Bilimsel ve 

teknik gelişmelerin yarattığı sorunlar, olağanüstü hâller ve bunların kalıcı etkileri, 

devletin ekonomiye müdahalesi, kapitalizmin tekelci aşamaya geçmesi, yürütmenin 

güçlendirilmesinin temelinde yatan gelişmelerdir.3  Bu eğilimin en önemli sonuçlarından 

biri, mutlak monarşilerin hâkim olduğu dönemden farklı bir bağlam ve kapsamda olmakla 

beraber, diyalektik bir biçimde, yürütme organının kanun gücünde işlem yapabilme 

yetkisinin tekrar ortaya çıkmasıdır. Yürütmenin kanun gücünde işlemler yapabilmesi; hız, 

parlamentoların iş yükü, bilimsel ve teknik uzmanlık ve olağanüstü hâller gibi nedenlere 

bağlanmaktadır.4 Hükümetin siyasete rehberlik etme ve yön verme beklentisinin artması, 

yürütme organının kanun hükmünde işlemlerinin hukuk sisteminin merkezinde yer 

tutmasının nedeni olarak gösterilmektedir.5 Bunun yanında yasama organının yürütmeye 

yetki devretmesinin yoğunlaşmasının sonucu olarak düzenleme yetkisinin genişlemesi, 

çağımızın kanunların üstünlüğünü zayıflatan bir gelişmesi olarak değerlendirilmektedir.6 

                                                        
3 A. Özkol, “Çağdaş Parlementer Demokrasilerde Kuvvetli İcra Eğilimi”, AÜHFD, C. XXVI, S. 1, (1969), 

ss. 49-57. 
4 K. Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2000, ss. 656-657. 
5 M. Cartabia, “Legislazione e Funzione di Governo”, Riv. dir. cost., N. 11, (2006), p. 81. 
6 E. Furno, “La Disapplicazione dei Regolamenti alla Luce dei Più Recenti Sviluppi Dottrinari e 

Giurisprudenziali”, Rivista di Diritto Pubblico Italiano Comparato Europeo, p. 3, www.federalsimi.it, 

[Erişim Tarihi: 19.8.2020]. 

http://www.federalsimi.it/
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A. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Tarihsel Anlamı ve Bugünkü 

Durumu 

 

Antik ve feodal üretim tarzlarının dünyada egemen olduğu dönemlerde devlet 

organlarının birbirlerini dengeleyen kimi unsurlarının varlığı söz konusu olsa da, bu 

örneklerin hiçbirinin modern anlamda kuvvetler ayrılığı anlamına gelmediği açıktır.7 

Avrupa’da kapitalizmin gelişmesiyle paralel olarak ortaya çıkan kuvvetler ayrılığı ilkesi, 

düzenleme yetkisinin de kaynağıdır. Hükümdarın kural koyması, bu kuralları uygulaması, 

hatta zaman zaman sürgün, idam vb. cezaları içeren yargısal nitelikte kararlar vermesi 

devletin üç işlevi arasındaki farklılıkların silikleşmesine yol açmaktaydı. Bu nedenle 

genel ve objektif özellikteki işlemleri yapan kişi aynı olduğundan yasama işlemiyle 

idarenin düzenleyici işlemi arasındaki farkı tespit etmek mümkün olmamaktaydı.8  

 

Mutlak hükümdarlara karşı yürütülen mücadelelerin sonucu olarak kural koyma 

yetkisi parlamentolara, yargısal karar verme yetkisi ise mahkemelere bırakılmıştır. Bu 

mücadelenin ideolojik arka planını Montesquieu, Locke, Rousseau gibi düşünürlerin 

eserleri oluşturmuştur. Büyük oranda XVII. ve XVIII. yüzyılların ürünü olan klasik 

anlamda kuvvetler ayrılığı ilkesi bir süre için egemen olmuş, özellikle II. Dünya 

Savaşının ertesindeki dönemle birlikte yasama ve yürütme organlarının yaygın ve yakın 

işbirliği söz konusu olmuştur. Bu durumun sonucu olarak birtakım anayasalar; kural 

koyma tekeli olduğu değerlendirilen yasama organının, kanun gücünde işlem yapma 

yetkisini yürütme organına verebilmesini düzenlemiştir. Bunun yanında yürütmenin 

                                                        
7 Atina demokrasisi, Roma Cumhuriyeti/İmparatorluğu, İtalyan şehir devletlerinin kimi nitelikleri kuvvetler 

ayrılığı ilkesinin tohumlarını taşımaktadırlar. Fakat çoğu durumda yasama, yürütme ve yargı faaliyetinin 

ikisinin veya hepsinin tek bir organda/kişide toplanması nedeniyle modern anlamda kuvvetler ayrılığından 

bahsetmek için XVII. yüzyılı beklemek gerekecektir. 
8 Öztürk, op. cit.,  s. 20. Yazar; kralın yürütme yetkisini hayatın olağan akışına uygun olarak tek başına 

kullanmasının mümkün olmadığını, yetkinin devredilerek yerel yönetimler de dâhil olmak üzere çeşitli 

organlar tarafından kullanılmasının, düzenleme yetkisinin nüvesi sayılmasının anakronizmle malul 

olduğunu belirtmektedir. 
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kanun gücünde olmasa da doğrudan Anayasadan kaynaklanan asli düzenleyici işlemler 

yapabilmesi de olanaklı kılınmıştır. Bu bakımdan kuvvetler ayrılığı teorisinin klasik 

biçiminden saptığı söylenebilir.  

 

1. Kuvvetler Ayrılığı Teorisinin Dört Önemli Düşünürü: 

Aristoteles Montesquieu Locke ve Rousseau 

 

Tarihsel olarak kuvvetler ayrılığı ilkesinden, farklı bir bağlamda da olsa, ilk 

bahseden düşünür Aristoteles’tir. Filozofa göre; anayasalar arasındaki ayrım, yasama-

yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkiler tarafından belirlenir ve bu ilişkilerin iyi 

düzenlenmesi, anayasanın da iyi düzenlenmiş olması anlamına gelir.9 Yasama(müzakere) 

organının yetkileri; savaş ve barış kararı vermek, ittifaklar yapmak ve bozmak, kanun 

yapmak, ölüm ve sürgün cezalarına, müsadereye karar vermek, kamu görevlilerini 

atamak ve görevden almak, bunların görev sürelerini belirlemek ve gerektiğinde onlar 

hakkında soruşturma yürütmek olarak tanımlanmıştır.10 Yürütme organı(kamu 

görevlileri); belirli konularda müzakere etmek, karar almak ve hükümet etmenin esas 

niteliği olan emirnameler yayımlamakta görevliyken, yargı organı; kamu yararına karşı 

işlenen suçları, anayasayla ilgili konuları, idari yaptırımları, önemli ve basit özel hukuk 

işlemlerini, insan öldürme suçunu denetleme konusunda yetkilidir.11 

 

Modern anlamda kuvvetler ayrılığı ilkesi ise İngiltere’de doğmuştur. Katoliklik 

ve Protestanlık arasındaki bir mezhep mücadelesi görünümünde aristokrasiyi temsil eden 

kralla, burjuvaziyi temsil eden parlamento arasındaki sınıf mücadelesini parlamentonun 

                                                        
9 Aristotle, Politics, Penguin Books, Translated by T. A. Sinclair, 3rd ed., London, 1992, p. 277(iv, xiv, 

1297b35). Filozof, yasama organını ortak öneme sahip tüm konuların tartışıldığı anayasanın müzakereci 

unsuru, yürütme organını ise kamu görevlileri olarak tanımlamıştır. Yargı unsuru ise herhangi bir dolayım 

olmadan doğrudan tanımlanmıştır.  
10 Ibid., p. 277(iv, xiv, 1298a3). 
11 Ibid., pp. 282(iv, xiv, 1299a14), 289(iv, xiv, 1300b13). 
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kazanması sonucunda 1688’de İngiltere anayasal monarşi hâline gelmiştir. Mevcut 

Katolik kralın sürgüne gitmesine, yeni Protestan kralın ve kraliçenin parlamentonun 

üstünlüğünü kabul ederek hüküm sürmesini sağlayan bu olaylar zinciri, tarihçiler 

tarafından Şanlı Devrim(Glorious Revolution) olarak tanımlanmıştır. Bu devrim, XVII. 

yüzyılın sonu XVIII. yüzyılın başında Avrupa’yı derinden etkilemiştir. İki önemli 

aydınlanma düşünürü, kendi sınıfsal konumlarından hareket ederek devrimin politik 

sonuçlarının yarattığı atmosferde yaptıkları çalışmalarla modern anlamda kuvvetler 

ayrılığı teorisinin temellerini atmıştır. Gerçek adı Charles-Louis de Secondat olmasına 

rağmen tüm dünya tarafından soyluluk unvanının bir parçası olan Montesquieu adıyla 

bilinen düşünür, üyesi olduğu aristokrasinin çıkarları çerçevesinde teorisini oluşturan,12 

feodal monarşi yanlısı tutucu bir düşünür olarak kabul edilmektedir.13 Babası bir avukat 

olan John Locke ise burjuvazinin çıkarları doğrultusunda kuvvetler ayrılığı teorisini 

geliştiren ilerici bir düşünür olarak tanımlanmaktadır.14 

 

Özel mülkiyetin merkezinde durduğu doğal haklar anlayışı ve hükümet 

konusundaki tutumu nedeniyle Locke, klasik liberal düşüncenin fikir babalarından biri 

sayılmaktadır. Düşünür, yasama organının kanun koyma yetkisini sadece halka 

devredebileceğini, kanun koyucunun sürekli oturum halinde olmak zorunda olmayan bir 

organ olduğunu, her zaman faaliyette bulunmak zorunda olan yürütme organının 

görevinin ise kanunları yürütmek olduğunu belirtmektedir.15 Dolayısıyla yazar, yürütme 

organının sürekli faaliyette bulunma zorunluluğunu ve kanunları yürütme görevini, diğer 

devlet işlevlerinden ayrılma düşüncesine temel yapmaktadır. Locke; Aristoteles’in 

yasama organının görevleri arasında saydığı, savaş ve barış kararı alma, ittifaklar kurma 

                                                        
12 Akal, op. cit., ss. 207-208. Yazar, Montesquieu’nün tutumunu krallığa karşı geç kalmış bir soylu 

savunusu olarak değerlendirmektedir. 
13 Tanilli, op. cit., s. 377. 
14 Şenel, op. cit., ss. 334-335. 
15 J. Locke, Second Treatise of Government, Hackett Publishing Company, Indiana, 1980, pp. 75-76. 
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ve uluslararası antlaşmalar yapma görevlerini federatif olarak tanımladığı bir üçüncü 

gücün görev alanına bırakmıştır.16 Düşünür, yasamayı üstün bir kuvvet olarak görürken, 

yürütme ve federatif yetkileri ise ikincil/bağımlı nitelikte kabul etmiştir.17 Gerek kamu 

hukuku doktrininde gerekse mahkeme içtihatlarında sıkça söz edilen, yasama organının 

her konuyu ayrıntılı olarak düzenleme olanağının bulunmaması nedeniyle yürütme 

organının takdir yetkisi kullanarak toplum yararına faaliyette bulunabilmesi görüşü18 

Locke’a aittir.  

 

Montesquieu, Locke’tan farklı olarak ve Aristoteles’le benzer bir biçimde, devleti 

yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç kuvvetten ibaret görmektedir. Yazara göre; 

yasama organı kanunları yapar, değiştirir veya kaldırır. Yürütme organı savaşa ve barışa 

karar verir, elçi gönderir ve kabul eder, iç güvenliği sağlar ve istilaları önler, yargı organı 

ise suçluları cezalandırır veya şahıslar arasındaki uyuşmazlıkları çözer.19 Yasama, 

yürütme ve yargı kuvvetlerinden ikisinin bir organda birleşmesi durumunda özgürlükten 

bahsedilemez.20  

                                                        
16 Ibid., p. 76. 
17 Ibid., p. 77. 
18 Ibid., pp. 83-84. Yasama yetkisiyle yürütmenin/idarenin düzenleme yetkisinin kapsamı ve sınırları 

konusunda yürütülen tartışmada yasama organının yavaş çalışması ve teknik bilgiye sahip olmaması 
olgusu, yüksek mahkemeler ve birçok yazar tarafından kabul görse dahi yasama organının günümüzde çok 

daha hızlı çalıştığını ve hayatın her alanını düzenleme yetkinliğine sahip olduğunu düşünüyoruz. 

Dolayısıyla yürütme organının; hız, kamu hizmetinin iyi işlemesi, her konunun kanunla düzenlenme 

olanağının bulunmaması gerekçeleriyle kanunların düzenlemediği alanlarda faaliyet yürütebileceği 

görüşüne(K. Gözler, İdare Hukuku, C. I, Ekin Yayıncılık, 2. Bs., Bursa 2009, ss. 1170-1171) katılmıyoruz.  

Ayrıca yazar, KHK’lerin, tüzüklerin ve yönetmeliklerin anayasal düzenlemeler nedeniyle kanuna 

dayanmak zorunda olduklarını, adsız düzenleyici işlemlerin; kanuna dayanma zorunluluğu bulunmadığını, 

kimi durumlarda kanunların düzenlemediği alanlarda doğrudan çıkarılabileceğinden hareketle idarenin asli 

düzenleme yetkisinin bulunduğunu savunuyordu. Biz Anayasada sayılmayan düzenleyici işlemlerin de 

kanunların, tüzüklerin veya yönetmeliklerin uygulanması için çıkarılabileceğini düşünüyoruz. Anayasada 

sayılmayan düzenleyici işlemlerin kanuna dayanmak zorunda olmaması, fakat yerine göre bunların 
dayanağı olan KHK’lerin, tüzüklerin veya yönetmeliklerin bu zorunluluğu taşıması çelişkili bir görüştü. 

Nitekim yazar, kitabının bir sonraki baskısında bu konudaki görüşünü değiştirerek, idarenin kanuna 

dayanmadan hiçbir türev düzenleyici işlem yapamayacağını savunmaktadır. K. Gözler, İdare Hukuku, C. 

I, Ekin Yayıncılık, 3. Bs., Bursa 2019, s. 1295. Düşüncemize göre, yürütme organının; ancak Anayasalar 

tarafından asli düzenleme yetkisinin kendisine tanınması durumunda, kanunun düzenlemediği bir alanda 

düzenleyici işlem yapma olanağı bulunmaktadır.  
19 Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, Çev. B. Günen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Bs., 

İstanbul, 2019, s. 198. 
20 “Yasama gücü, tek bir kişide veya yüksek dereceli memurlardan oluşan bir kurum bünyesinde yürütme 

gücüyle birleşirse özgürlük yok demektir, zira aynı hükümdarın veya senatonun zorbaca kanunlar 

yapmasından ve bu kanunları zorbaca uygulamasından korkulabilir. 
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Kuvvetler ayrılığını yasama ve yürütme organları ekseninde inceleyen 

Rousseau’ya göre, genel iradenin yansımasından başka bir şey olmayan egemenlik; 

bölünemez, devredilemez, temsil edilemez ve doğrudan halk tarafından kullanılır. Genel 

irade ise yürütme gücü(hükümet) tarafından yaşama geçirilir.21 Kanun koyucu makineyi 

bulan mühendis, yürütme organı ise onu kurup işleten işçidir.22 Dolayısıyla yürütme gücü, 

özlü bir biçimde, kanunların yürütülmesi olarak nitelendirilmektedir. Düşünür; yasama 

ve yürütme yetkilerinin aynı kimselerde toplanmasının zorbalığa ve devletlerin yok 

olmasına sebep olduğunu belirtirken, kanunların genel ve objektif niteliklerinden 

bahsetmekte, yürütme organının görevlerini ise kanunları yürütmek, politik ve toplumsal 

özgürlükleri sürdürmek olarak tanımlamaktadır.23 Locke, Montesquieu ve Rousseau’nun 

görüşleri, eş zamanlı sayılabilecek Büyük Fransız Devrimini ve Amerikan Devrimini, 

aynı ağırlıkta olmamakla birlikte, önemli ölçüde etkilemiştir. Yazarların görüşleri sadece 

bu iki devrime temel olmakla kalmamış, devrim sonrasında yaratılan politik rejimlerin 

oluşmasında da etkili olmuştur.24   

  

 

                                                        

Yargılama gücü, yasama ve yürütme gücünden ayrı olmazsa yine özgürlük yok demektir. Yargılama gücü 
yasama gücüyle birleşirse, vatandaşların canı ve özgürlüğü üzerinde sahip olunan güç keyfi hâle gelecektir, 

zira hâkim bu durumda yasa koyucu olacaktır. Yargılama gücü yürütme gücüyle birleşirse, hâkim bir 

zorbanın gücüne sahip olabilecektir.  

Şu üç güç, aynı kişinin veyahut önde gelenlerden veya asillerden veya halktan oluşan aynı kurumun elinde 

olursa her şey mahvolur: kanun yapma gücü, kamu kararlarını yürütme gücü ile suçları veya şahıslar 

arasındaki anlaşmazlıkları yargılama gücü”. Montesquieu,  op. cit., s. 199. 
21 J. J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi, Çev. V. Günyol, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 9. Bs., 

İstanbul, 2012, ss. 23-25, 53-54. 
22 Ibid., s. 37. 
23 Ibid., ss. 35, 38-39, 54. Düşünüre göre; kanun birtakım ayrıcalıklar belirleyebilir, yurttaşları sınıflara 

ayırabilir, fakat herhangi bir kimseyi isim belirterek bu sınıflara sokamaz. Kişisel konuyla ilgili her türlü 
görev, yasama yetkisi dışında kalır. Buradan hareketle kamu hukukunun önemli tartışmalarından biri olan 

kanunla idarenin sübjektif işlemi arasındaki farkın ilk defa Rousseau tarafından tanımlandığını 

söyleyebiliriz. 
24 Amerika Birleşik Devletleri(ABD), Paris Antlaşması’nın imzalandığı ve bağımsızlığının tanındığı 1783 

yılından günümüze kadar Cumhuriyet olarak varlığını sürdürürken, aristokrasinin ve kralların yüzyıllar 

boyunca tarih sahnesinde bulunduğu Fransa’da cumhuriyetin yerleşmesi çok daha uzun sürmüştür. Devrim-

karşı devrim diyalektiğinin sonucu olarak cumhuriyet(ler)in ilanını restorasyon dönemleri izlemiş, yıkılan 

cumhuriyetin yerine kimi zaman imparatorluk kimi zaman krallık geçmiştir. Paris Komününün 

yenilgisinden sonra Mayıs 1871’de ilan edilen cumhuriyet, anayasaların ve hükümet biçiminin değişmesine 

rağmen Fransa’da varlığını sürdürmektedir. J. D. Popkin, A History of Modern France, New York, 

Routledge, 5th Ed., 2020, passim. 
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2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Değişen İçeriği 

 

Kuvvetler ayrılığının politik işlevler için söz konusu olması, yargılamanın ise 

bağımsızlık ve tarafsızlık niteliklerine sahip, hukuki gerçeği ortaya koyma faaliyeti 

olması görüşüne dayanılarak, hükümet biçimleri ve siyasi rejim bağlamında yargı 

organının dikkate alınmasına gerek duyulmamaktadır.25 Siyasi rejim veya hükümet 

sistemlerinin belirlenmesinde yargı organının doğrudan etkisi olmamakla beraber, 

yargılama faaliyetinin politik olmadığı26 veya ideolojisiz bir iktidar pratiğini 

gerektirdiği27 iddiaları tarihselliğe aykırıdır. Günümüzde sadece Anayasa Mahkemeleri, 

idare mahkemeleri gibi politik nitelikte sayılabilecek davalara bakan yargı organlarının 

kararları değil özel hukukun uygulandığı davalarda da verilen kararlar politiktir. 

Mahkemeler, politik nitelikleri tartışmasız olan yasama ve yürütme organlarının çıkarmış 

olduğu hukuki işlemleri uygulayarak hüküm kurdukları için politikadan veya 

ideolojilerden bağımsız organlar olarak değerlendirilemez.28 Yargı organının, yasama 

veya yürütme organını oluşturan kişilerin, kurumların veya organların baskısından uzak, 

belirli oranda bağımsız olmasından söz edilebilir. Fakat çoğu zaman hâkimlerin atanması, 

görevden alınması, bunlar hakkında disiplin soruşturması açılması gibi yetkileri elinde 

bulunduran yürütme organının, yargı bağımsızlığını zayıflatan birçok girişimde 

bulunduğunu da belirtmek gerekir. 

 

                                                        
25 E. Teziç, Anayasa Hukuku, 20. Bs., İstanbul, Beta Yayıncılık, 2016, s. 489, dipnot 102. 
26 Ibid., s. 489. 
27 C. Oktay, “Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Yargı Açısından Anlamı ve Türkiye Örneği”, Anayasa Yargısı, 

C. I, (1984), s. 225. 
28 Kuvvetler ayrılığının önemli düşünürlerinden Montesquieu’nün de, yasama ve yürütme gücünün yanında 

yargının; özgül bir güç olmadığı, yasanın kölesi olduğu düşüncesine sahip olduğu belirtilmektedir. Akal, 

op. cit., s. 208. Anayasa Mahkemesinin politik niteliği hakkında bir değerlendirme için v. Ş. T. Akman, 

“Hukukun Politik Niteliği Üzerine Bir Anayasa Mahkemesi Kararı Çerçevesinde 1961 Anayasası 

Açısından Düşünce Özgürlüğünün Yargısal Yorumu”, Ankara Barosu Dergisi, C. LXVII , S. 2, (2009), 

ss. 58-76.  Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Necdet Üruğ’un 1982 Anayasası’nın yapım süreci 

sırasındaki Anayasa Mahkemesini siyasi bir organ kabul etmesi ve siyasi kararların Anayasaya ve idari 

uygunluğuna karar verecek bir organ olarak nitelemesi için v. K. Başlar, “Anayasa Mahkemesi Üyeliği”, 

www.anayasa.gen.tr, s. 17. [Erişim Tarihi: 14. 12. 2020].  

http://www.anayasa.gen.tr/
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Sanayi devrimiyle birlikte modern burjuvazi ve işçi sınıfı ortaya çıkmış ve meta 

üretim miktarı, önceki üretim tarzlarına göre dramatik bir biçimde artmıştır. Üretim 

ilişkilerinin belirleyeni olan ve dünyanın daha önce görmediği bir hızda gelişmesini 

sağlayan burjuvazinin politik etkisi, hükümdarların ve aristokrasinin direnmesi 

nedeniyle, ekonomik gücüne oranla zayıf kalmıştı. Bu çelişkiyi burjuvazi lehine çözmek 

isteyen XVII. ve XVIII. yüzyılların aydınlanma düşünürlerinin fikirlerinden etkilenen 

devrimciler, Avrupa ve Amerika kıtalarında iki önemli devrim yapmışlardır. Dünyanın 

geri kalanına burjuva devrimlerinin, düşüncelerinin yayılmasının ve fiili olarak 

aristokrasinin büyük oranda tasfiye edilmesinin hukuki ve politik görünümü, kuvvetler 

ayrılığı ilkesidir. Bu iki devrimin ve bundan etkilenen diğer devrimlerin sıfır noktasından 

hareket etmediğini, özellikle İngiltere’de dinsel reformun, kapitalizmin ve 

parlamentarizmin gelişimindeki önemli olayların etkisini de göz ardı etmemek gerekir.29 

 

Aydınlanma Çağının düşünürlerinin kuvvetler ayrılığı kurgusunda, devlet 

organlarının farklı sınıfların elinde olması nedeniyle sınıf çatışmasını hafifletecek bir 

denge arayışı egemendir. Bu arayış kendisini, denetim ve dengeleme(checks and 

balances) mekanizması olarak göstermiştir. Nitekim Montesquieu açıkça; yasama, 

yürütme ve yargı organlarının farklı sınıfların kontrolünde olmasını savunmaktadır. 

İngiliz sisteminden etkilenen düşünür, yürütme gücünün tek bir hükümdarın elinde 

                                                        
29 1215 Büyük Özgürlik Fermanı(Magna Carta Libertatum), Egemenlik Kanunları(Acts of Supremacy 

[1534,1558]), 1628 Haklar Dilekçesi(Petition of Right), 1679 Habeas Corpus Kanunu, 1688 Şanlı 

Devrimi(Glorious Revolution), 1689 Haklar Bildirgesi(Bill of Rights) gibi önemli olaylar, kanun, bildirge 

vb. hukuki metinler, İngiltere’de kişi hak ve özgürlüklerinin ve parlamentarizmin gelişiminin önemli köşe 

taşlarıdır. Hükümdarın yetkilerini sınırlandırma konusunda Büyük Özgürlük Fermanı’yla önemli bir aşama 
kaydeden aristokrasi, gücünü yitirdiği oranda, bu misyonu tedrici bir biçimde burjuvaziye devretmiştir. 

Herkesin kanunlara uygun bir biçimde yargılanması, hiç kimsenin hüküm giymeden hapsedilememesi, 

mallarının müsadere edilememesi ve sürgün edilmemesi gibi hükümler içeren Büyük Özgürlük Fermanı, 

esasında, kralın yetkilerini halkın yararına değil aristokrasinin lehine sınırlandırılmasını düzenlemiştir. 

Zaten bu ferman, Kral John, Papa III. Innocentus ve İngiliz aristokratları tarafından imzalanmıştır. Bu 

anlamda ferman, insanlık adına önemli bir ilerleme olmakla birlikte Haklar Dilekçesi ve Haklar Bildirgesi 

gibi hukuki belgelerin, geniş kitlelerin özgürlüklerden yararlanmaları konusunda daha belirleyici olduğunu 

belirtmek gerekir. Benzer görüş için v. Tanilli, op. cit, ss. 164-166. Yazar, bu hukuki metinlerin İngiliz 

aristokrasisinin ve onun çevresinde toplanan burjuvazinin kralın mutlak iktidarını sınırlamak için 

giriştikleri mücadelede “ampirik” önlemler getirdiğini, felsefi ilkelerden hareket ederek tüm insanlığa hitap 

eden özgürlükler listesinin ancak Amerikan ve Fransız Devrimleriyle ortaya çıktığını belirtmektedir. 
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olmasını, yasama organının içinden çıkan bir yürütmenin iki gücün birleşmesi nedeniyle 

özgürlüğe engel olacağını, yasama organının asillerden ve halkın temsilcilerinden oluşan 

iki meclisten oluşması gerektiğini savunmaktadır. Montesquieu’ye göre; yargı organı 

halktan kimseler tarafından oluşmalı, fakat bunlar hükümdarı ve asilleri yargılama 

yetkisine sahip olmamalı, yürütme gerektiğinde yasamayı engelleyebilmeli, yasama ise 

yürütmeyi ancak kanunların uygulanması konusunda denetleyebilmelidir.30 Görüldüğü 

gibi düşünürün kuvvetler ayrılığı sisteminde aristokrasi ve hükümdar oldukça güçlü, 

dönemin orta sınıfı sayılan burjuvazi ve işçilerden, zanaatkârlardan oluşan emekçi sınıflar 

ise oldukça güçsüz, güvencesiz durumdadır. Ayrıca parlamentarizmin en temel 

özelliklerinden biri olan yürütmenin yasama organının içinden oluşturulması, yürütmenin 

mahvolmasına yol açacağı için, Montesquieu tarafından sakıncalı bulunmaktadır.  

 

XVII. ve XX. yüzyıllar arasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, günümüzde 

sadece unvanlardan ve birtakım geleneklerden ibaret kalan aristokrasi tarih sahnesinden 

silinmiştir. Kapitalizmin gelişmesiyle, siyasi partilerin ortaya çıkışı ve genel oy hakkının 

yaygınlaşmasıyla işçi sınıfı, toplumda ağırlık taşıyan bir diğer sınıf haline gelmiş, 

kuvvetler ayrılığı ilkesi de önemli oranda değişim geçirmiştir.31 Parlamentonun, 

hükümetin ve devlet başkanının yetkileri konusunda yaşanan sorunların büyük oranda 

çözülmesiyle bu ilke, teorik anlamda tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Kuvvetler 

ayrılığı ilkesinin tartışılma hızının kesilmesi, parlamenter çoğulcu sistemlerin Avrupa’da 

yerleştiği XX. yüzyılın başının ve II. Dünya Savaşı sonrası dönemin olgusu olarak 

değerlendirilmektedir.32 İlkenin tartışılma ekseni, yürütme organının bağımsız ve tarafsız 

olduğu kabul edilen yargı organı üzerindeki müdahaleleri bağlamına kaymıştır.33 

                                                        
30 Montesquieu, op. cit., ss. 200-206. 
31 F. Bassi, “Il Principio della Separazione dei Poteri”, Riv.trim. dir. pubb., A. XV, F. I, (1965), p. 94. 
32 Oktay, op. cit., s. 221.  
33 Modern anlamda kuvvetler ayrılığının yargı bağımsızlığı anlamına geldiği görüşü için v. E. Özbudun, 

Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 19. Bs., 2019, s. 39. 
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Modern anlamda siyasi partilerin oluşmadığı dönemin ürünü olan klasik kuvvetler 

ayrılığı teorisinin, XX. yüzyılın sosyalist veya liberal rejimleriyle uyumlu olmadığı 

savunulmaktadır.34 Sosyalist toplumun(Sovyet toplum düzeni kastediliyor, O.G.), 

tepeden tırnağa emekçilerin egemenliğinin tekilliğine dayanması gerekçesiyle bu ilke 

Marksist hukukçular tarafından reddedilmektedir.35 Sosyalist rejimlerde, toplumun 

yapısının değiştirilmesiyle bireyler de özgürleşecekleri için iktidar bölünemez. 

Dolayısıyla kuvvetlerin ayrılması ve birbirlerini dengelemesi söz konusu değildir. Bu 

nedenle Sovyetler Birliği’nde öncü partinin rolünün belirleyici olduğu, yetkilerin Birlik 

Sovyeti’nden ve Milliyetler Sovyeti’nden oluşan Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti’nde 

toplandığı bir meclis hükümeti sisteminden söz etmek mümkündür.36 

 

Liberal rejimler bakımından da kuvvetler ayrılığı ilkesi eleştirilmektedir. 

Egemenliğin tek, bölünmez ve üstün güç kabul edilmesine rağmen çeşitli unsurlara 

bölünmesi çelişkili bulunmakta, devlet organlarının arasında işbirliğini sağlamanın 

zorunlu olduğu, aksi hâlde karşıt yönlerden eşit biçimde çekilen devletin hareketsiz 

kalacağı belirtilmektedir.37 Devlet gücünün bölünmez olması, devletin işlemlerinin 

maddi ve şekli açıdan farklı olsalar da devlet iradesinin sonucu olması nedeniyle, 

günümüzde kuvvetler ayrılığı ilkesinin, iktidarların değil işlevlerin ayrımı olarak 

anlaşılması gerektiği savunulmaktadır.38 Yasama, yürütme ve yargı organlarının 

                                                        
34 Teziç, op. cit., ss. 495-496. 
35 A. Y. Vyshinsky, The Law of the Soviet State, New York, Macmillan Press, 1948, p. 318, V. M. 

Chkhivadze et al., The Soviet State and Law, Moscow, Progress Publishers, 1969, p. 118.  Burjuva 

toplumunun tarihinde hiçbir zaman kuvvetler ayrılığı ilkesinin egemen olmadığı, bütün kapitalist 
devletlerde yürütme organının tartışmasız biçimde en önemli kararları aldığı, birbirlerini sözde “eşit” bir 

biçimde denetleyen kuvvetlerin halk kitlelerinin yanılsamasına hizmet ettiği de savunulmaktadır. 

Vyshinsky, op. cit., p. 314. Demokratik ülkelerde kuvvetler ayrılığının bulunduğu, fakat halk iradesinin 

meclis aracılığıyla temsil edilmesinin büyük bir yanılsama olduğu, meclislerin örgütsel yetenekleri gelişmiş 

çıkar gruplarının(siyasi partilerin) oluşturduğu hükümetler tarafından yönetildiği gerekçesiyle azınlığın 

egemenliğinin kamusal yaşam tarafından kanıtlandığı da iddia edilmektedir. E. Bonaudi, “Il Potere Politico 

e la Divisione dei Poteri”, in Scritti Giuridici in Onore di Santi Romano, V. I, Padova, CEDAM, 1940, 

pp. 523-524.  
36 Benzer görüş için v. Teziç, op. cit., s. 495. 
37 Özbudun, op. cit., s. 192. 
38 Ibid., s. 192-193. 
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birbirleriyle ilişkiye girmeden, kendi alanlarında mutlak anlamda bağımsız olması; 

mantıksal bakımdan tutarsız, metafizik, gerçek dışı bulunmakta, kuvvetler ayrılığı 

ilkesinin bu bağlamda, tarihsel olarak hiçbir ülkede uygulanmadığı belirtilmektedir.39  

 

Parlamenter sistemin tipik örneği İngiltere’den yola çıkarak; esas gücün Avam 

Kamarası’nda çoğunluğa sahip partinin oluşturduğu yürütme organında toplandığı, 

rejimin liberalliğinin, yasama-yürütme ayrımında değil iktidar muhalefet ayrımında 

olduğu da doktrinde savunulmaktadır.40 Yürütme organını, yasama çoğunluğuna sahip 

parti veya partilerin oluşturduğu, bu iki işlevin işbirliğine dayanan parlamenter rejimlerin 

günümüzde gerçek anlamıyla kuvvetler ayrılığına dayanmadığı, bu ilkenin yürütmenin 

yasama organının içinden çıkmadığı başkanlık sistemi için geçerli olduğu doktrinde iddia 

edilmektedir.41  

 

ABD Kongresi’ndeki çoğunluğun Başkanla aynı partiden olması durumunda da 

kuvvetler ayrılığının etkisini yitirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Başkanın Kongreye 

gönderdiği “mesajlar” aracılığıyla dolaylı bir biçimde de olsa kanun teklif edebilmesi,42 

geciktirici veto yetkisi, yargı organının yürütmenin(Başkanın) işlemlerini denetlemeyi 

reddettiği durumların çokluğu, Başkanın, Senatonun onayını da alarak, ABD Yüksek 

Mahkemesi(Supreme Court of the United States) üyelerinin tamamını atayabilmesi,43 

                                                        
39 Ibid., s. 192. Halk egemenliği ilkesi de tarihsel süreç içinde kuvvetler ayrılığına benzer biçimde, siyasi 

partilerin çoğunluk ilkesine göre yasama ve yürütme-idare işlevlerini belirlediği bir ilkeye dönüşmüştür. 

Bassi, op. cit., p. 96. Benzer görüş için v. E. Cheli, Potere Regolamentare e Struttura Costituzionale, 

Milano, Giuffrè Editore, 1967, pp. 240-241. 
40 Teziç, op. cit., s. 496. 
41 Ibid., s. 495. 
42 Ibid., s. 534. 
43 ABD Yüksek Mahkemesi üyelerinin; Başkan tarafından Senatonun onayıyla ömür boyu atanması, görev 

sürelerinin uzun olması nedeniyle, Başkanın sekiz yıllığına seçilse dahi, en fazla iki veya üç mahkeme 

üyesini atayabilmesi, ilgili hâkimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı için yeterli görülmektedir. C. Yavuz, 

“Amerika Birleşik Devletleri Yüce Mahkemesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. XXX, S. 128, 

(2017), ss. 444-445. ABD’de egemen olan Cumhuriyetçi ve Demokrat Partilerin; “disiplinsiz” olma niteliği, 

partiler arasında Avrupa’daki gibi ideolojik ayrımların derin olmaması nedeniyle çeşitli konularda iki parti 

üyelerinin benzer yönde oy kullandığı gerçektir. Fakat mahkemeye atanan üyelerinin ideolojik 

angajmanının her zaman belirgin olması, hâkimlerin tarafsızlığı konusunda şüphe doğurmaktadır. Bu 

konuda önemli olan mahkeme üyelerini atayan Başkan kadar onun partisi olmaktadır. Cumhuriyetçi Partili 
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yürütme organının ABD’de orantısız bir biçimde güçlü olmasının kanıtlarından 

bazılarıdır. 

 

B. Dünyada ve Türkiye’de Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi 

 

Aristokrasiyle burjuvazi arasındaki sınıf mücadelesinin keskin bir biçimde 

sürdüğü kısa bir dönem dışında devlet faaliyetine egemen olan yürütme gücü, XIX. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkisini daha da artırmıştır. Bu durumun temel sebebi, 

siyasi partilerin etkisinin artmasıyla yasama ve yürütme faaliyetlerinin iç içe geçmesi ve 

idarenin yürüttüğü kamu hizmetinin her geçen gün genişlemesine paralel olarak 

örgütünün önemli bir oranda büyümesidir. Anayasaların devlete verdiği görevler 

nedeniyle devletin beyni olan merkezi idare, dünyada ve Türkiye’de etkisini 

artırmaktadır.44  

 

1. Değişen Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Doğrultusunda Yürütme 

Organının Artan Etkisi 

 

Aydınlanma düşünürleri, Amerikan ve Fransız burjuva devrimlerinin önderlerinin 

büyük çoğunluğu, kuvvetler ayrılığı teorisinde yasama yetkisini üstün görmektedir. Bu 

durum dönemin haklar bildirgelerine ve anayasalarına da yansımıştır. XVIII. yüzyıl 

anayasal metinlerinin kanunlara üstünlük tanımasının nedeni; egemenliğin halka ait 

                                                        

veya Demokrat Partili Başkanın atadığı mahkeme üyeleri; ölüm cezası, kürtaj, eşcinsel hakları gibi önemli 

konularda blok halinde oy kullanmaktadırlar. Coker v. State of Georgia, 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/433/584, [Erişim Tarihi: 10.12.2020], Roe v. Wade, 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/410/113, [Erişim Tarihi: 10.12.2020], Doe v. Bolton,  

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/410/179, [Erişim Tarihi: 10.12.2020]. Ayrıca 1970’ten 

1991’e kadar mahkemeye on bir üye atayan başkanların hepsinin(Nixon, Ford, Reagan, Bush) 

Cumhuriyetçi Partili olması da Mahkemenin kompozisyonunu ve ideolojik eğilimini doğrudan etkilemiştir. 

https://www.supremecourt.gov/about/members_text.aspx, [Erişim Tarihi: 10.12.2020].  
44 M. Kıratlı, “1924 ve 1961 Anayasalarında İdarenin Kuruluşu (Bir Karşılaştırma)”, Türk İdare Dergisi, 

S. 341, (1973), s. 27. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/433/584
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/410/113
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/410/179
https://www.supremecourt.gov/about/members_text.aspx
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olması,  yasama organının, yürütmeden farklı olarak, seçimle işbaşına gelmesi nedeniyle 

genel iradeyi temsil etmesiydi.45 Başkanlık sisteminin uygulandığı ABD gibi ülkeler 

hariç, parlamenter sistemin egemen olduğu ülkelerde zamanla yürütme organı yasama 

organının içinden oluşturulmuş, parlamentoya dışsal bir hükümdarın veya kurulun 

yürütme yetkisini kullanması son bulmuştur.  

 

Antik Çağ’dan günümüze kadar olan dönemin büyük bölümünde devlete yürütme 

gücü egemendir. İngiltere, ABD ve Fransa gibi ülkelerde anayasacılık hareketlerinin 

doğuşu, gelişimi ve tüm dünyaya yayılması sonucu XVII. yüzyılın ilk yarısından XIX. 

yüzyılın sonuna kadar olan dönemde yürütme organının gücünün göreli olarak 

zayıfladığını görüyoruz. Ölüm cezası verme, sürgüne gönderme vb. yargısal yetkilerin, 

kanun veya kanun gücünde sayılan işlem yapma yetkilerinin yürütme organından alınıp 

yargı ve yasama organlarına verilmesi, yürütmenin işlemlerinin yargısal denetime 

açılması vb. bu zayıflamaya yol açan gelişmelerdir. Bununla beraber mutlak 

hükümdarların yokluğu, yasama ve yürütme organlarının kontrolünün parlamento 

çoğunluğunun eline geçmesi gibi gerekçelerle kuvvetlerin birbirlerini dengelemeleri veya 

güçlerini azaltmaları anlamına gelen kuvvetler ayrılığı ilkesi önemini kaybetmiştir.46 

Başkanlık, yarı-başkanlık, parlamenter ve meclis hükümeti sistemlerinde yürütme organı 

doğrudan veya dolaylı bir biçimde halk tarafından seçilmektedir. Bu nedenle, bir dönem 

halkın iradesinin egemenliğinin tek temsilcisi sayılan yasama organının üstünlüğü 

düşüncesi47 zayıflamıştır.  

 

                                                        
45 G. Zanobini, “Gerarchia e Parità fra le Fonti”, in Scritti Vari di Diritto Pubblico, Milano, Giuffrè 

Editore, 1955, p. 300. 
46 Özkol, op. cit., ss. 46-47. 
47 Cartabia, op. cit., p. 51, Bonaudi, op. cit., p. 516. Yazara göre bu gelişmeler ışığında kanunlar, bir partinin 

politik yönelimlerinin görünümü olmakta ve bunların mitleştirilmiş, varsayıma dayalı “genel irade”ye 

bağlanması zorlaşmaktadır.  



24 
 

Spesifik tarihsel momentler dışında,48 yürütme organı, devlet işlevlerinin en 

güçlüsü olarak kalmıştır. Yargısal denetimin, kamu idarelerinin ve kurumlarının 

özerkliğinin en geniş olduğu dönemlerde dahi bu gerçek değişmemiştir. Bu nedenle 

kavramsal olarak, yürütme organının güçlendirilmesi eğiliminden çok, ağırlığını 

artırmasından söz etmek gerekir.49 XIX. ve XX. yüzyıllar; yürütme yetkisini tedrici bir 

biçimde kaybeden her türden hükümdarın yerini alan başkanların, başbakanların ve 

hükümetlerin özellikle yasama organı üzerindeki etkisini artırmasına,  farklı bir bağlamda 

yetkilerinin genişlemesine sahne olmuştur. 

 

2. Yürütme Organının Güçlendirilmesinin Unsurları 

 

Yasama organının kanun yapma usulü nedeniyle yavaş hareket etmesi ve yaşamın 

hızına yetişememesi gerekçesiyle yürütme organı, çeşitli isimler altında, olağan veya 

olağanüstü dönemlerde kanun gücünde işlemler yapabilmektedir. Kanunlar konusunda 

geciktirici veto yetkisinin varlığı,50 bütçe kanunları başta olmak üzere kanunların büyük 

                                                        
48 Fransa’da Ulusal Konvansiyon ve Türkiye’de 1921-1924 yılları arasında uygulanan meclis hükümeti 

sistemi bu döneme örnek olarak verilebilir. Fakat bu dönemlerde dahi, yasama meclisleri devlet işlevlerini 
bünyesinde toplamasına rağmen, Maximilien de Robespierre, Mustafa Kemal Atatürk gibi devrimci 

figürlerin önderliğinde oluşturulan komiteler/kurullar yürütme işlevini üstlenerek Fransa’yı ve Türkiye’yi 

yönetmişlerdir. 
49 Kavram enflasyonuna yol açmamak için, biz de doktrinde geniş kabul gören “yürütme organının 

güçlendirilmesi” ifadesini kullanıyoruz. 
50 1982 Anayasası’nın özgün hâlinde kanunların geri gönderilmesi durumunda meclisin nitelikli bir 

çoğunluk olmadan kanunları tekrar kabul etmesi mümkündü. Anayasanın başkanlık sistemine uyarlanmış 

halinde ise Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunun meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve 

kanunda değişiklik yapmadan tekrar kabul edilmesi durumunda, kanun Cumhurbaşkanı tarafından 

yayımlanmak zorundadır. Türkiye’de Cumhurbaşkanının kanunları geri gönderme yetkisi, geciktirici 

vetoya dönüşmüştür. Benzer bir düzenleme ABD’de de bulunmaktadır. Başkanın kanunu veto etmesi 
durumunda kanunun yürürlüğe girebilmesi için, Senatodan ve Temsilciler Meclisinden oluşan ABD 

Kongresinin her iki kanadının da üçte iki çoğunlukla kanunu tekrar kabul etmesi gerekir. Birleşik Krallık’ta 

ise kanunların yürürlüğe girebilmesi için devlet başkanının onayına ihtiyaç vardır. Devlet başkanının 

onaylamadığı kanun yürürlüğe giremez. Dolayısıyla hükümdarın mutlak veto yetkisi söz konusudur. Fakat 

kurulduğu 1707’den beri Birleşik Krallık’ta sadece bir kez veto yetkisi kullanılmıştır. Çalışmamızın bu 

bölümünün başında bahsettiğimiz Birleşik Krallık’ta Katoliklik ve Protestanlık ekseninde ve İskoçya 

merkezli süren mücadeleler nedeniyle “İskoç Milis Kanunu”, Fransa’nın desteğini alan Katolik güçlerin 

Adaya çıkarma yapma ve çoğunluğu Katolik olan İskoçların bunu destekleme ihtimali nedeniyle Kraliçe 

tarafından veto edilmiştir.  

www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/revolution/keydat

es/keydates1689-1714/,  www.parliament.uk,  [Erişim Tarihi: 10.12.2020]  

http://www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/revolution/keydates/keydates1689-1714/
http://www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/revolution/keydates/keydates1689-1714/
http://www.parliament.uk/
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oranda yürütme tarafından hazırlanması, koalisyon veya azınlık hükümeti dönemleri 

dışında meclislerin bu konularda etkisiz kalması bir başka olgudur. Yargı denetimi 

dışında bırakılan idari işlemler, bürokrasi ve yüksek yargı organlarının üyelerinin 

atanması konusunda da yürütmenin önemli yetkileri bulunmaktadır. Tüm bu olgular, 

yürütme organının gücünü yargı ve yasama organları karşısında göreli olarak artırmasının 

unsurlarıdır. 

 

a. Yürütmenin Kanun Gücünde İşlemleri ve Asli 

İşlemleri  

 

Yasama yetkisi; genel, asli ve kural olarak devredilemeyen bir yetkidir. Yasama 

yetkisinin genelliği; yasama organının Anayasaya aykırı olmamak şartıyla her konuyu, 

gerek gördüğü takdirde, en ince ayrıntısına kadar düzenleyebilmesi ve yürütme organına 

bırakılmış saklı bir alanın bulunmaması anlamına gelir.51  

 

Yasama yetkisinin asliliği, bir konuyu doğrudan bir düzenleme başlangıcına gerek 

olmaksızın kurala bağlama yetkisidir.52 Düzenleme yetkisinin özerkliği ise yetkili organ 

ve makamların düzenleyici işlemleri yaparken, Anayasada veya kanunlarda bir dayanak 

ya da tutamak noktası olmadan herhangi bir konuyu serbestçe düzenleyebilmesidir.53 

Doktrinde özerklik ve aslilik kavramları birbirinin yerine de kullanılmaktadır.54 Biz 

                                                        
51 Güneş, T. Güneş, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara, 

Sevinç Matbaası, 1965, s. 41, Özbudun, op. cit., s, 211, Teziç, op. cit., ss. 18-19,  Anayurt, op. cit.,  ss. 
273-274. 
52 Anayurt, op. cit., s. 276. Özbudun, op. cit., s. 211. 
53 L. Duran, “Düzenleme Yetkisi Özerk Sayılabilir mi?”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Cilt IV, Sayı 

1-3, (1983), ss.  34-35. Yazara göre, bir hukuk düzeninde tartışmasız olarak özerk düzenleme yetkisinden 

bahsedilebilmesi için Anayasada yasama ve yürütme alanlarının ayrıştırılmış olması gerekmektedir. 

Yasama organının yürütmeye yetki verdiği konularda yapılan düzenlemeler, sonradan çıkarılacak 

kanunlarla değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Bu nedenle 1982 Anayasasının özgün düzenlemesinde 

yürütmenin özerk bir alanı bulunmadığı belirtilmektedir. Teziç, op. cit., s. 20. 
54 Özbudun, op. cit., s. 212, Gözler, op. cit., s. 1311. Yazar, CbK’ler bakımından özerkliği Anayasaya değil 

kanuna dayanmama anlamında aslilik olarak tanımlamaktadır. İtalyan hukuk doktrininde de “asli” ve 

“özerk” kavramları zaman zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu konu için v. dipnot 231. 
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aslilik ve özerk olma niteliklerinin farklı içeriğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Yasama 

organının müdahale edemediği, yürütme organının saklı(rezerv) veya münhasır 

düzenleme alanının bulunması durumunda, kelimenin gerçek ve teknik anlamıyla özerk 

düzenleme yetkisinden bahsedilebilir.55  

 

Yasama yetkisinin genelliğinin bir sonucu olan yasama yetkisinin 

devredilmezliği;56 şekli kanun yapma yetkisinin başka bir organa devredilememesi, şekli 

kanunla yapılması zorunlu bir düzenlemenin başka bir organa bırakılamaması, bu konuda 

Meclisin tekelinin bulunmasıdır.57 Doktrinde bu ilkenin sadece şekli kanun yapma 

bakımından değil savaş ilanına ve para basılmasına karar vermek, milletlerarası 

anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak gibi yetkiler bakımından da geçerli olduğu 

savunulmaktadır.58  

 

Yürütme organının güçlendirilme eğilimi, sadece Türkiye’de değil bütün dünyada 

egemen olan tarihsel bir olgudur ve kuvvetler ayrılığı teorisiyle yakından ilişkilidir. 

Yasama alanına ilişkin, sınırlı da olsa kimi konularda yürütme organının kanun gücünde 

veya asli düzenleyici işlemler yapabilmesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin zayıflamasının bir 

görünümüdür.  

 

12 Mart Muhtırası sonrasında, 1961 Anayasasının 64. maddesinde yapılan 

değişiklikle, Türkiye’de Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi tanınmıştır. Böylece 

1876 Anayasasından sonra ilk defa yürütme organına kanun gücünde işlem yapma yetkisi 

verilmiştir. 1961 Anayasanın düzenlemesine göre KHK’ler; bir yetki kanununa 

                                                        
55 Anayurt, op. cit., s. 329, Benzer görüş için v., Teziç, op. cit., s. 18-19. Yazar, 1982 Anayasasına göre 

yürütme organının, özerk düzenleme yetkisinin değil doğrudan Anayasadan kaynaklanan OHAL KHK’leri 

çıkarma gibi asli yetkileri bulunduğunu belirtmektedir. 
56 Ibid., s. 277. 
57 T. B. Balta, İdare Hukuku I Genel Konular, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yayınları, 1970, s. 167. 
58 Gözler, Türk Anayasa Hukuku, s. 369. 
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dayanmalı, bu kanunda kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri, süresi ve yürürlükten 

kaldırılacak kanun hükümleri belirtilmeliydi. Yetki kanununda değiştirilecek veya 

kaldırılacak kanun hükümlerinin belirlenmesi, genişletilmiş bir düzenleme yetkisi olarak 

değerlendirilmiş, 1961 Anayasası döneminde KHK’ler, organik ve işlevsel bakımdan 

yürütme işlemi sayılmıştır.59 Bu görüşün aksine, yasama yetkisinin devredilmezliğinin 

bir istisnası kabul edilmesi gereken, sınırlı bir biçimde de olsa yürürlükteki kanunları 

kaldırabilen veya değiştirebilen bir işlemin, maddi açıdan yasama yetkisine ilişkin olduğu 

da doktrinde savunulmaktaydı.60 Klasik KHK’lerden farklı olarak, belli bir süre sonra 

değil, yayımlandıkları gün yasama organının onayına sunulma niteliği ve 

değiştirebileceği kanun hükümlerinin yetki kanunlarında belirtilmesi nedeniyle, 1961 

Anayasası’nın düzenlediği KHK’ler, kendine özgü(sui generis) melez bir işlem türü 

olarak da değerlendirilmiştir.61  

 

Kanun gücüne sahip işlem yapabilme yetkisinin maddi bakımdan yasama yetkisi 

olarak vasıflandırılması gerektiği düşüncesinden hareketle, 1982 Anayasasının özgün 

hâlindeki Meclisin Bakanlar Kuruluna kanunları kaldırma veya değiştirme gücü bulunan 

olağan dönem KHK’leri çıkarma yetkisi vermesi, doktrinde yasama yetkisinin 

devredilmezliğinin istisnası olarak kabul edilmekteydi.62 Karşıt görüş ise 1982 

Anayasasının Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermesinin; kanunla 

düzenlenecek konuların yürütmenin düzenleme alanına sokulmasının veya yasama 

alanından çıkarılmasının(délégalisation) söz konusu olmadığını, yasama organının 

verdiği yetkiyi her zaman geri alabileceği veya aynı alanda düzenleme yapabileceği 

gerekçeleriyle yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin ortadan kalkmadığını 

                                                        
59 L. Duran, “Kanun Hükmünde Kararname”, AİD, C. VIII, S. 2, (1975), s. 4. 
60 E. Özbudun, “1961 ve 1982 Anayasalarında Kanun Hükmünde Kararnameler”, Anayasa Yargısı, C. II, 

(1985), ss. 228-229. Gözler, op. cit., ss. 654-655.  
61 Teziç, “Kanun Hükmünde Kararnameler”,, s. 13. 
62 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 216, Anayurt, op. cit., s. 277, Gözler, op. cit., s. 670. 
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savunmaktadır.63 Her iki KHK türü bakımından Meclis, kanun koyma yetkisinden belli 

süreyle vazgeçmemekte; dolayısıyla bir yetki devri söz konusu olmamakta, Meclisin ve 

yürütme organının kural koyma yetkisi birlikte sürmektedir.64 KHK’lerin yayımlandıkları 

gün Meclisin onayına sunulmasının yasama yetkisinin devrini engellediği, onay işlemiyle 

de KHK’nin tekrar yasama organının işlemi hâline geldiği de doktrinde 

savunulmaktadır.65 

 

1982 Anayasası bakımından da KHK’ler, kendine özgü(sui generis) bir yasama 

işlemi sayılmaktaydı.66 Doktrinde, KHK’lerin hem biçimsel hem de maddi bakımdan 

kanun olduğunu savunan özgün bir görüş de bulunmaktadır. KHK’leri çıkaran organın 

Bakanlar Kurulu olması nedeniyle bunlar organik bakımdan yürütme işlemi sayılmakta, 

fakat KHK’lerin kanun gücünde olması gerekçesiyle, kanunları ancak yasama organının 

yapmasından hareketle, bu işlemler, biçimsel bakımdan da kanun olarak 

değerlendirilmektedir.67 Biçimsel ölçüt, bir hukuki işlemin hangi usullerle yapıldığına 

ilişkindir. 1982 Anayasası KHK’lerin yapılmasında kimi usul kuralları öngörmüşse de, 

bunlar kanunlardan farklıdır. Bu nedenle salt kanun gücünde olma niteliğinden hareket 

ederek KHK’lerin biçimsel olarak kanun sayılmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz.  

                                                        
63 Teziç, Anayasa Hukuku, s. 37, B. Tanör- N. Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa 

Hukuku,  İstanbul, Beta Yayıncılık, 18. Bs., 2019, ss. 409-410. 
64 Karahanoğulları, op. cit., s. 59. 
65 F. Bakırcı, “Yasama Sürecinin Hızlandırılması - Yasama Yetkisinin Devri ve Nedenleri Üzerine”, in 

Kamu Hukukunun Dönüşümü, Ed. N. Yüzbaşıoğlu- B. Alkış, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2018, s. 178. 
66 “(…) KHK'leri klasik Anayasa ve İdare Hukuku kavramlarıyla açıklama olanağı daha da azalmıştır. 

KHK organik bakımdan idari bir işlem gibi gözükse bile, maddi bakımdan kaynağını Anayasadan alan sui 

generis bir yasama işlemidir. Zira, yetki yasası, KHK ve Meclisçe aynen veya değiştirilerek onanma 
birbirinden kopuk ve bağımsız işlemler olarak görülmemeli, Anayasada öngörülen bir sürecin aşamaları 

olarak kabul edilmelidir. Özellikle yetki yasası ile KHK arasında sıkı bir bağ mevcuttur. Kararname, yasa 

gücünü, Anayasaya göre, dayandığı yetki yasasına uygun olduğu varsayıldığı için kazanmaktadır. Kanun 

hükmünde kararnameyi aynen veya değiştirerek kabul eden yasa ise, kararnamenin yetki yasası ile olan 

bağını koparmakta, onu kendi bünyesine alarak, klasik anlamda bir yasa niteliğine dönüştürmektedir.”  

F. Sağlam, “Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinin Sınırları: Uygulamanın Yaygınlaşmasından 

Doğabilecek Sorunlar”, Anayasa Yargısı, C. I, (1984), s. 268. 
67 Karahanoğulları, op. cit., s. 56. Yazar, kanunla aynı seviyede olması nedeniyle KHK’lerin idarenin 

düzenleyici işlemi olmadığını, 1982 Anayasasının yasama yetkisinin devredilmesini yasaklaması 

gerekçesiyle KHK’lerin yürütmenin yasama yetkisine ortak olduğunu, eş zamanlı olarak hem kanun hem 

de KHK çıkarılmasının mümkün olması nedeniyle “birlikte yasama”nın varlığından bahsetmektedir. 
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KHK’lerin yürütme organı tarafından çıkarılması ve kural koyan işlemler olması 

nedeniyle şekli ve maddi bakımdan hukuki niteliğinin belirlenmesinde bir sorun ortaya 

çıkmamakta, esas değerlendirme farklılığı işlemin işlevsel boyutunda bulunmaktadır.68 

1982 Anayasasının özgün hâlinde, olağan dönem KHK’leri, kanun gücünde olması 

nedeniyle işlevsel bakımdan yasama işlemi, yetki kanununa dayanmak zorunda 

olduğundan türev nitelikte, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarıldığı için organik bakımdan 

yürütme işlemiydi. KHK’ler doktrinde, yasama organının asli yetkisinden farklı, ancak 

yasama organının izniyle ve denetimi altında, geçici süreyle çıkarılabilen yürütme 

organının yasama yetkisini özel bir biçimde kullandığı işlemler olarak da 

tanımlanmaktadır.69 Bu değerlendirmeden hareketle KHK’ler, işlevsel bakımdan türev 

yasama işlemi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda KHK’lerin, yasama yetkisinin 

asliliğinin bir istisnası olduğu söylenebilir.70 

 

Değiştirilen 1982 Anayasasının öngördüğü yapıda Türkiye’de Cumhurbaşkanı, 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar dar anlamda yürütme organını oluştururlar.71 

Parlamenter sistem döneminde geniş anlamda yürütme organı; Cumhurbaşkanı, 

Başbakan, Bakanlar Kurulu, bakanlar ve idareden oluşuyordu.72 İdare, politik nitelikteki 

yürütme organının içinde yer alan teknik nitelikli bir varlıktır ve idarenin amacı, 

toplumsal ihtiyaçların karşılanması için kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerini 

yürütmektir.73 Bu bakımdan idare, dar anlamda yürütmenin dışında kalmaktadır. 

Türkiye’de kanun gücünde işlem yapma yetkisi, hem parlamenter sistem hem de 

başkanlık sistemi döneminde dar anlamda yürütme organının parçası olan Bakanlar 

Kuruluna ve Cumhurbaşkanına tanınmıştır.  

                                                        
68 Tanör-Yüzbaşıoğlu, op. cit., ss. 408-409. 
69 Ibid., s. 409. 
70 KHK’lerin yetki kanununa dayanarak, Bakanlar Kurulunun daha önce kanunla düzenlenmemiş konularda 

asli(ilk elden) düzenleme yapabileceği görüşü için v. Teziç, op. cit., s. 21. 
71 Gözler, İdare Hukuku, ss. 35-36. 
72 Ibid., 36. 
73 İ. H. Özay, Gün Işığında Yönetim, İstanbul, Alfa Yayınları, 3. Bs., 1996, s. 120. 
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1982 Anayasasının özgün düzenlemesine göre, Olağanüstü dönem(OHAL) 

KHK’leri ise hem kanun gücündeydi hem de yetki kanuna ihtiyaç duyulmaksızın 

doğrudan doğruya Anayasadan kaynaklanan yetkiye dayanılarak çıkarılmaktaydı. Bu 

nedenle OHAL KHK’leri, yürütmenin asli veya özerk düzenleyici işlemi olarak kabul 

ediliyordu.74 Yürütmenin bu işlemi, asli nitelikte ve kanun gücünde olduklarından yasama 

işlemi olarak kabul edilmekte, dolayısıyla bunların yürütmenin özerk düzenleme 

yetkisinin bir görünümü olmadığı da doktrinde savunulmaktaydı.75  

 

Türkiye’de gerek parlamenter sistem döneminde her iki tür KHK’nin gerekse 

başkanlık sistemindeki OHAL CbK’lerinin kanun gücünde olması yürütmenin yasama 

alanına müdahale edebilmesinin önünü açmıştır. 2017 Anayasa değişikliğiyle; Bakanlar 

Kurulu ve onun çıkardığı her iki KHK türü kaldırılmış, yürütme yetkisini tek başına 

kullanan Cumhurbaşkanına; olağan dönemde asli nitelikte, fakat kanun gücünde olmayan 

CbK, olağanüstü hâl ilan edilmesi durumunda ise hem asli nitelikte hem de kanun 

gücünde olan OHAL CbK’si çıkarma yetkisi verilmiştir. Cumhurbaşkanının; bunlar 

dışında türev nitelikte yönetmelik, karar, genelge vb. düzenleyici işlemler çıkarması da 

mümkün hâle gelmiştir.  

 

Olağan dönem CbK’leri, 703 sayılı KHK’nin kaldırdığı kanunların bulunmadığı 

alanlarda idarenin; örgütünün, görev ve yetkilerinin Cumhurbaşkanı tarafından 

düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum, doktrinde yürütmenin kendi kendini var 

edebilmesi olarak tanımlanmakta ve hukuk devleti bakımından sakıncalı 

bulunmaktadır.76 Anayasanın; 104. maddesinin 17. fıkrasının, 123. maddesinin 3. 

                                                        
74 Gözler, Türk Anayasa Hukuku, s. 760. 
75 Karahanoğulları, op. cit., s. 53. 
76 D. Ç. Sever,  “Cumhurbaşkanının Teşkilatlanma Konusundaki Yetkileri ya da ‘Parthenogenesis’ Olmak”, 

in Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi, On İki 

Levha Yayınları, İstanbul, 2020,  s. 386. 
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fıkrasının, Cumhurbaşkanına dört spesifik alanda CbK çıkarma yetkisi veren Anayasanın 

104., 106. 108., ve 118. maddelerinin ve bunlar doğrultusunda çıkarılan, bakanlıkları, 

kamu kurumlarını ve çeşitli idari birimleri kuran CbK’lerin idarenin kanuniliği ilkesini 

zayıflattığı bir gerçektir. Bu CbK’lerle Cumhurbaşkanlığının, bakanlıkların, anayasal 

istisnalar hariç, kamu kurumlarının örgütü, görevleri ve yetkileri düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla Türkiye’de kanunla düzenlenen kamu idarelerinin ve kurumlarının çok sınırlı 

kaldığını belirtmek gerekir. 

 

Değiştirilmiş 1982 Anayasanın düzenlemelerine göre, olağan dönemde yürütme 

organının kanun gücünde işlem yapması mümkün değildir. İdarenin ise ne olağan 

dönemde ne de olağanüstü dönemde kanun gücünde işlem yapabilme yetkisi 

bulunmaktadır. Fakat buna rağmen idare, bir İçişleri Bakanlığı genelgesine dayanarak 

kanunda değişiklik niteliğinde sayılabilecek birtakım işlemler yapmıştır. Ankara, 

İstanbul, İzmir Barolarının kanunda belirtilen tarihlerde yapılması gereken genel 

kurulları; İçişleri Bakanlığının 2 Ekim 2020 tarihli 16230 sayılı genelgesine dayanılarak 

ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından Covid-19 pandemisi sebebiyle ertelenmiştir. 

Baroların il hıfzıssıhha kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itirazlar 

reddedilmiştir.77 Üç baro da erteleme işlemlerinin iptali için idari yargıya başvurmuştur. 

Anayasanın 67. maddesinde düzenlenen seçme ve seçilme hakkı temel haklardandır. 

Dolayısıyla bu hak ancak kanunla sınırlandırılabilir. Temel hak ve özgürlükler alanında, 

kanunun saklı alanında kalan konularda veya kanunda açık hüküm bulunan durumlarda 

CbK’yle dahi düzenlenme yapılamamasına rağmen, idarenin basit bir işlemle kanun 

hükmünün uygulanmasını engellemesi açıkça kanuna aykırıdır. Baroların genel 

kurullarının ertelenmesinin ancak bir kanunla veya olağanüstü hâl ilanından sonra 

                                                        
77 Yüksek Seçim Kurulu, Karar No: 510, https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/YSKK510.pdf, 

http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=8440 [Erişim Tarihi: 11.12.2020]. 
77 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2184/izmir-barosu-genel-kurulu [Erişim Tarihi: 

11.12.2020]. 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/YSKK510.pdf
http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=8440
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2184/izmir-barosu-genel-kurulu
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çıkarılacak bir OHAL CbK’siyle mümkündü. Bu kararlar, idarenin kanunu geçici de olsa 

askıya alan nitelikte idari işlem yapabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla bunların 

kanuna aykırılığın da ötesinde işlev gaspıyla sakat olduğu da söylenebilir. Ertelenen baro 

genel kurullarının büyük bölümü yapılmıştır. Dolayısıyla bu konuda verilecek olan yok 

hükmünde sayma veya iptal kararının bir işlevi olmadığı iddia edilebilir. Bu kararların 

fiili olarak uygulanma imkânı kalmasa da idarenin açık biçimde Anayasaya ve kanunlara 

aykırı işlemlerinin hukuk dünyasından kaldırılması, ileride bu tür kararların 

tekrarlanmaması bakımından önemlidir. 

 

b. Türkiye’de Kanunlar Tarafından Hiçbir Biçimde Sınır 

Belirlenmeden Yürütme Organına Düzenleme Yapma 

Yetkisi Verilmesi 

 

Türk parasının korunması, planlama ve dış ticaretin düzenlenmesi gibi konularda 

yasama organının Bakanlar Kuruluna/Cumhurbaşkanına asli nitelikte nitelendirilebilecek 

yetkiler verdiği görülmektedir. Bahsettiğimiz konularla ilgili kanunlar 1961 ve 1982 

Anayasaları döneminde Anayasa Mahkemesinin önüne gelmiş, Mahkeme benzer 

konularda çelişkili ve farklı kararlar vermiştir.  

 

Anayasa Mahkemesi 1961 ve 1982 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemde 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunla ve 2976 sayılı Dış 

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla sınırları ve ilkeleri hiç belirlenmemiş biçimde 

yürütme organına yetki verilmesini Anayasaya aykırı bulmamıştır. Mahkeme, bu 

kararların aksine, 1961 Anayasası döneminde 933 sayılı Kalkınma Planının Uygulanması 

Esaslarına Dair Kanunun benzer hükmünü ise yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine 

aykırı bularak iptal etmiştir.  
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(1) Doktrinin ve Anayasa Mahkemesinin 1567 Sayılı 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanunun Bakanlar Kuruluna Tanıdığı Düzenleme 

Yetkisine Yaklaşımı 

 

Dünyada büyük bir ekonomik krizin sürdüğü 1930 yılında çıkarılan 1567 sayılı 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu,78 1924 Anayasasının kanunların 

Anayasaya uygunluk denetimini düzenlememesi nedeniyle ancak 1961 Anayasası 

döneminde yargısal denetim konusu olmuştur. Anayasa Mahkemesi, Kanunun 1. 

maddesinin;79 kanun koyucunun idarenin düzenleme alanını belirlemesi gerekçesiyle 

Anayasanın 5. maddesinde düzenlenen yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırı 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır.80  

 

Doktrinde Kanunun ilgili maddesinin; 1924 Anayasasıyla bağdaşmasının güç 

olduğu, 1961 Anayasasının yasama yetkisinin devredilmesini yasaklayan 5. maddesine 

aykırı olduğu, Mahkeme kararına yapılan güçlü itiraz ve eleştiriler sonucunda Anayasa 

Mahkemesinin bahsettiğimiz içtihadının değişebileceği ileri sürülmüştür.81 1982 

                                                        
78 Bu kanun uzun yıllar ikişer sene uzatılarak geçiciliğini korumuş, 1970 yılında çıkarılan 1224 sayılı 

Kanunla kalıcı hale getirilmiştir. L. Duran, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi 

Yayını, 1982, s. 479. 
79 Bu maddeyle; kambiyo, nakit,  senet ve tahvil alım satımının, değerli madenler ve taşların veya bunları 

içeren eşyanın ve değerlerin ticari senetlerle ödenmesine yarayan her türlü araç ve belgenin ihraç ve ithal 

edilmesinin düzenlenmesi, sınırlandırılması ve Türk parasının değerinin korunması konularında Bakanlar 

Kurulu yetkilendirilmiştir. 2017 Anayasa değişikliğinden sonra, hükümet sistemiyle uyumlu olarak, bu 

yetki Cumhurbaşkanına verilmiştir. 
80 Anayasa Mahkemesi, E. 1963/4, K. 1963/71, 28.3.1963, Resmi Gazete, S. 11534.  Karar, yediye karşı 

sekiz oyla alınmıştır. Karardan kısa bir süre sonra yazılan bir monografide karara, muhalefet şerhi yazan 

üyeler üçe ayrılmıştır. Maddenin; genel, çok geniş bir alanda, sınırları belirsiz bir biçimde yürütmeye yetki 

vererek yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırılık oluşturması, 1961 Anayasasına göre temel hak 

ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabilmesi gerekçesiyle münhasır kanuniliğin ihlal edilmesi ve 

maddenin ilk kısmının yürütmenin düzenleme alanını yeterince belirlediğini ancak Türk parasının 

kıymetini koruma konusunda Bakanlar Kuruluna karar alma yetkisi verilmesi konusundaki ikinci kısmının 

yasama yetkisinin devredilmezliğine aykırı olması gerekçeleriyle iptal edilmesi yönünde üyelerin oy 

kullandığı belirtilmektedir. Güneş, op. cit., ss. 131-134. Yazar da muhalefet şerhleri konusunda bahsettiği 

son görüşü savunmaktadır. 
81 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt I, İstanbul, Hak Kitabevi,  3. Bs., 1966, ss. 402-403.  
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Anayasası döneminde iptal davası konusu olan 3. maddenin (a) bendiyle bağlantısı 

nedeniyle incelenen madde, Mahkemenin eski kararındaki aynı gerekçeyle, kanun 

koyucunun yürütmenin hangi alanı düzenleyeceğine ilişkin temel kuralları saptaması 

gerekçesiyle, bu sefer oybirliğiyle, Anayasanın yasama yetkisinin devredilmezliğine 

ilişkin 7. maddesine aykırı bulunmamıştır.82 Dolayısıyla yazarın öngörüsü 

gerçekleşmemiştir.  

 

Konuyla ilgili bir diğer görüş ise kanunun yürütmeye adeta kanun koyucu gibi 

hareket olanağı tanıdığını, yürütmenin yasama organı tarafından tamamen boş bırakılan 

bir alanı bütünüyle düzenleyebileceğini, hatta mevcut ve geçerli mevzuata aykırı kurallar 

koyma yetkisine sahip olduğunu savunmaktadır.83 Sınırları belirsiz bir kanundan 

hareketle böyle bir yoruma varılması mümkündür. Fakat ülkenin içinde bulunduğu hassas 

durum ve 1929 ekonomik krizinin etkileri nedeniyle yürütme organına böyle bir yetki 

verilmesi görüşünü84 yerinde bulmuyoruz. Çünkü her iki Anayasada da yürütmeye asli 

düzenleme yapma yetkisi verilmemişti. Ülkenin dünyada yaşanan ekonomik krizden 

yoğun olarak etkilenmesi, yürütmeye sınırları hiçbir biçimde belirlenmemiş bir 

düzenleme yetkisi verilmesini hukuka uygun hâle getirmez. Ayrıca yürütmenin 

düzenleyici işlemiyle, üst norm olan kanunlara aykırı kurallar koyabilmesi kanunilik 

ilkesine aykırı olacaktır.  Ancak “yumuşak” Anayasaların yürürlükte olduğu ülkelerde, 

                                                        
82 Anayasa Mahkemesi, E. 1997/53, K. 1998/62, T. 8. 10. 1998, Resmi Gazete, S. 24452. 2644 sayılı Tapu 
Kanunu’nun değiştirilen 35. maddesinin sınırları belirlemeden Bakanlar Kuruluna yetki veren hükmünün 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi(Anayasa Mahkemesi, E. 2003/70, K. 2005/14, T.  14.3.2005, 

Resmi Gazete, S. 25797), 1567 sayılı Kanunun yürütmeye benzer biçimde yetki veren hükmünün, konuya 

ilişkin temel kuralların saptanması gerekçesiyle iptal talebinin reddi, hem bir çelişki hem de ikinci karar 

bakımından temel kural ölçütünün içinin boşaltılması olarak değerlendirilmiştir. Öztürk, op. cit., ss. 147-

148. 
83 R. Sarıca, Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salâhiyeti, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1943, ss. 255- 

265. Benzer görüş için v. Balta, op. cit., 1970 s. 177. Cf.  Teziç, “Kanun Hükmünde Kararnameler”, s. 8. 
84 Sarıca, op. cit.  s. 265. Yazar ayrıca, 1567 sayılı Kanunla bazı konuların düzenlenmesinin bütünüyle 

Bakanlar Kuruluna bırakılmasını, déclassement olarak, yani bir konunun yasama yetkisinin alanından 

çıkartılıp, yürütme organının yetki alanına ithal edilmesi olarak değerlendirmektedir. Ibid., s. 275. 
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kanunların üst norm olan Anayasaya aykırı hükümler içermesi mümkündür. Aksi 

durumda, üst norma aykırı hükümler içeren alt norm hukuka aykırı olacaktır.  

 

Doktrinde kanunun öneminin hukuki olmaktan çok siyasi olduğu, klasik liberal 

ekonomiden korumacı bir sisteme geçilmesi nedeniyle, kolluk yetkisi doğrultusunda 

iktisadi ve ticari özgürlüklerin sınırlandırılmasında sakınca bulunmadığı da 

savunulmuştur.85 Bu türden yaklaşımlar; Fransız hukukundaki gibi kanunların 

yürütülmesi kavramının geniş yorumlanması yoluyla hukuki bir nedene dayanmanın 

aksine, politik sebeplere yaslanması gerekçesiyle eleştirilmektedir.86 

 

(2) 933 Sayılı Kalkınma Planının Uygulanması 

Esaslarına Dair Kanun ve Anayasa Mahkemesinin 

Yargısal Denetimi 

 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun ilgili 

düzenlemesini iptal etmeyen Anayasa Mahkemesi, kararın verilmesinden yalnızca altı yıl 

sonra, 933 sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanunun 1. 

maddesinin A fıkrasının “(…)fonların ve dış kaynaklardan aynı amaçla yapılacak 

tahsislerin kullanılış esasları ve şartları yıllık programlarda gösterilir.” hükmünü 

Anayasanın yasama yetkisinin devredilemeyeceğine ilişkin 5. maddesine aykırı bularak 

iptal etmiştir.  

 

Mahkeme iptal gerekçesinde, yasama yetkisinin devredilmezliğini, yürütme 

yetkisinin kanunlar çerçevesinde kullanılmasını, kanunlara göre daha hızlı çıkarılabilmesi 

nedeniyle bazı konuların Bakanlar Kurulu kararnamesiyle düzenlenmesinin daha uygun 

                                                        
85 Güneş, op. cit., s. 186. 
86 Öztürk, op. cit., ss. 99-100.  
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olup olmamasını ayrıntılı olarak değerlendirmiştir. Mahkeme, iddia edilenin aksine 

yasama organının yürütmeye göre ağır hareket etmediğini, kanunların da hızlı bir biçimde 

çıkarılabileceğini, gerekli tedbirlerin belirlenip Bakanlar Kuruluna tedbirlerin seçimi 

konusunda takdir yetkisi verilebileceğini, yeni tedbir alınmasının gerekli olması 

durumunda ise ek kanun çıkarmanın her zaman mümkün olduğunu belirtmiştir.87 

                                                        
87 “Genel kurallar koyma ve bunları değiştirme veya kaldırma yetkisi, Anayasa'nın 5. ve 64. maddeleri 

uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilkel yetkileri olup Meclisin bu yetkilerini herhangi bir kuruluşa 

veya kişiye aktarmasının yine Anayasa'nın 5. maddesi ile yasak edilmiş bulunmasına ve Anayasa'nın 6. 

maddesi uyarınca yürütme yetkisinin ancak bir yasaya dayanmasının zorunlu olmasına göre, ister tüzük, 
ister yönetmelik, isterse Bakanlar Kurulu kararnamesi olsun, idarenin koyacağı düzenleyici kuralların 

idarenin, yetkisi sınırlarını aşmamış ve yasama yetkisi alanına taşmamış bulunması, vazgeçilmez bir 

koşuldur. 

Anayasa'nın 5., 6., 64., 107. ve 113. maddelerinin hepsini birlikte göz önüne alırsak hukuki durumu şöylece 

açıklayabiliriz : Anayasa'nın 107. maddesi uyarınca tüzükler, ya yasaların uygulanması ereği ile ya da 

yasaların göstereceği yönleri düzenlemek üzere konulabilir, 113. maddesi uyarınca da yönetmelikler 

yalnızca yasaların veya tüzüklerin nasıl uygulanacağını belirlemek için yapılabilir. Demek ki, Anayasa'nın 

5. ve 64. maddelerine göre ilkel bir yetki olan yasama yetkisine sahip yasa koyucu, belli konuda gerekli 

kuralları eksiksiz olarak koyacak, eğer uygun veya zorunlu görürse, onların uygulanması yolunda sınırları 

iyice gösterilmiş alanlar bırakacak, idare ancak o alanlar içindeki takdir yetkisine dayanarak, yasalara aykırı 

olmamak üzere bir takım kurallar koyup yasanın uygulanmasını sağlayacaktır. Anayasa'nın 6. 
maddesindeki yürütmenin yasalar çerçevesinde görevini yerine getireceği kuralının anlamı da budur. 

(…)Bir kez 129. maddedeki (Esaslar) sözcüğü, kurallar, hükümler anlamındadır. Anayasa, plânın 

yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin kuralların yasalarla saptanacağım öngörmekle, bunların 

konulmasının Yasama Meclisi kararı ile ya da idarî bir kararla olmasını önlemek istemiştir. Anayasa'nın 

birçok maddelerinde yer alan (Esaslar)sözcüğü, kendisinin koymuş olduğu ya da yasa ile konulacak olan 

kurallar anlamında kullanılmıştır; nitekim Anayasa'nın 21. maddesinin üçüncü fıkrasında (Özel okulların 

bağlı olduğu esaslar, ... kanunla düzenlenir.), 106. maddesinin birinci fıkrasında (Bakanlar, kanunun 

koyduğu esaslara göre kurulur.) denilmektedir ve bu yerlerde geçen (Esaslar) sözcükler, yasa ile konulacak 

hukuk kurallarını anlatmaktadır, yoksa bu madde ve fıkralarda düzenlenmesi öngörülen konuların bağlı 

olacakları kurallardan en önemli olan bir kaçının yasa ile konulmasının ve geri kalan kuralların, 

Anayasa'nın 5., 6., 107. ve 113. maddelerinde öngörülen sınırlandırmalar gözetilmeksizin Bakanlar 

Kurulunca konulmasının Anayasa'yı yapanlarca istenildiğini anlatmakta değildir. Yine Anayasa'nın 126. 
maddesinin yatırımlara ilişkin kuralında özel süre ve usullerin yasa ile konulmasının öngörülmesi dahi, 

ancak Anayasa sınırları içerisinde kalan bir yasa yapılması anlamına gelebilir. 

(…)Anayasal sınırları aşan Bakanlar Kurulu kararnameleri ile düzenlemenin, iktisadi tedbirlerin yasa 

kuralları ile karşılanamayacağı, bu tedbirlerin süratle alınması gerektiği düşüncesine dayandırılması dahi 

bugünkü iktisadi gerçeklerle, Yasama Meclislerinin çalışma durumuna uygun düşmemektedir. Bir kez, her 

konuda alınacak iktisadi tedbirler, genellikle, bellidir, iktisada ilişkin yazılarda ve uzman raporlarında 

gösterilmiş bulunmaktadır, yoksa bunlar yeniden aranılacak bulunacak değildir. Yapılacak iş, bilinen ve 

salık verilmiş olan tedbirlerden hangisine, belli durumda, başvurulacağı, birçok tedbirlerden hangisinin 

belli durumda seçileceğidir ki bu tedbirler yasada sayıldıktan sonra bunlardan bir veya birkaçının seçimi 

konusunda yürütmeye yasada belirlenecek sınırlar içinde yetki tanınabilir. Yasada öngörülmeyen çok 

önemli bir durumla karşılaşılır ya da gösterilmeyen bir tedbir zorunlu görülürse, ki bu seyrek 
gerçekleşebilecek bir olaydır, o zaman ivedilikle yasanın değiştirilmesi veya ek bir yasa çıkarılması yoluna 

gidilebilir. Unutulmamalıdır ki Meclisler çoğunluğunun kamu yararı gördüğü konularda yasa değişiklikleri 

kısa zamanda, Yasama Meclislerinde yapılabilmektedir.” Anayasa Mahkemesi, E. 1967/41, K. 1969/57, T. 

23-24-25.10.1969, Resmi Gazete, S. 13776. Kararın karşı oyunda, Anayasa Mahkemesinin, yukarıda 

bahsettiğimiz Türk Parasının Kıymetini Korunma Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkinin, 

Anayasaya aykırı olmadığına ilişkin kararına atıf yapılarak 933 sayılı Kanunla verilen yetkinin yasama 

yetkisinin Bakanlar Kuruluna devri niteliğini değil, Kalkınma Planının gerçekleştirilmesinin sağlanması 

için Bakanlar Kuruluna direktifler verme niteliğini taşıdığı savunulmuştur. Farklı gerekçeli karşı oyda ise, 

kanunların yürütülmesi kavramı, Anayasanın sistematiği ve parlamenter rejim ışığında doktriner bir 

biçimde incelenmiş, yürütmenin kanunda yer almayan alanları düzenlemesinin mümkün olduğu, yasama 

organının bir alanı devlet işi alanına almasının ve düzenlemesinin yürütmenin türev düzenleme yetkisini 
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Anayasa Mahkemesinin bu yorumu; doktrinde neredeyse oybirliğiyle kabul gören 

yürütme organının kanun koyucuya göre daha hızlı hareket edeceği, düzenleyici işlemlere 

göre kanun çıkarmanın; daha zor ve uzun bir süreç gerektirmesi nedeniyle yaşamın hızına 

yetişemeyen, teknik konularda uzman personeli bulunmayan yasama organının 

yürütmeye az ya da çok oranda yetki devretmesi gerektiği görüşüne karşı radikal bir çıkış 

olarak değerlendirilmelidir. Ne yazık ki Mahkeme bu içtihadını sürdürmemiş, yasama 

organının yürütmeye yetki devretmesine ilişkin birçok düzenlemeyi Anayasaya uygun 

bulmuştur. 

 

(3) 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun ve Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin 

Kararı 

 

1982 Anayasası’nın özgün hâlinin 167. maddesinin 2. fıkrasına göre; “(…)ithalat, 

ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek 

mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki 

verilebilir”. Bu düzenleme doktrinde olağan ve OHAL KHK’lerinin yanında üçüncü bir 

KHK türü olarak değerlendirilmiştir.88 Bunun nedeni olarak; idarenin KHK’ler dışında 

kalan düzenleyici işlemleri için kanunla yetki verilmesine ihtiyaç bulunmaması 

gösterilmektedir.89 Anayasa maddesinin düzenlenmesine göre yasama organının takdir 

yetkisine sahip olduğu açıktır. TBMM bu konuda kanun çıkarmayabilir, kanunla ayrıntılı 

bir biçimde düzenleme yapabilir veya kanunla temel ilkeleri, esasları ve çerçeveyi 

belirledikten sonra Bakanlar Kuruluna daha ayrıntılı düzenleme yapması için yetki 

                                                        

kullanması için yeterli olduğu, bu durumun çok sık değişen ekonomik ve sosyal koşulların gereği olduğu 

savunulmuştur. 
88 Sağlam, op. cit., s. 262, dipnot 1. 
89 Özbudun, “Kanun Hükmünde Kararnameler”, s. 233. 
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verebilirdi. Fakat TBMM bu yollardan hiçbirini seçmemiş, genel bir düzenlemeyle 

konuyla ilgili hiçbir sınır olmaksızın, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunla Bakanlar Kurulunu yetkilendirmiştir.  

 

Anayasa Mahkemesi 2976 sayılı Kanunun denetimini yaparken, Anayasa 

hükmünü tekrar eden 1. maddenin iptalinin talep edilmediğini, iptali istenen 3. maddenin  

“İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek mali yükümlülüklerin nevi, 

miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda 

toplanması ve fonun kullanım esasları Bakanlar Kurulu kararında gösterilir.” 

hükmünün; “yasama organının dış ticaretin düzenlenmesini yürütme organına bıraktığı, 

Bakanlar Kurulunun Anayasaya uygun olmak şartıyla konunun çerçevesini, genel 

esaslarını, temel yönlerini ve ayrıntılarını tümüyle düzenleme yetkisine sahip olması” 

gerekçesiyle90 1982 Anayasasının 7. maddesinde düzenlenen yasama yetkisinin 

devredilemezliği ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir.91  

                                                        
90 Kanunun Bakanlar Kuruluna ek mali yükümlülüklere ilişkin düzenleme yetkisi tanıdığı, Kanunda 

konunun sınırlarının belirlenmesinin aşılıp aşılmadığının tartışılabileceği, fakat Anayasa Mahkemesinin 

kararında, Kanunun dış ticaret konusunda genel ve sınırsız bir biçimde yürütme organına yetki verdiğine 

ilişkin bir sonuca ulaşmasının anlaşılmaz olduğu belirtilmektedir. Öztürk, op. cit., s. 150.  
91 Anayasa Mahkemesi, E. 1984/6, K. 1985/1, T. 11.1.1985, Resmi Gazete, S. 18787. Mahkeme çoğunluğu, 

Anayasanın; KHK’lerle ilgili 91., 121. maddelerini ve dış ticaretle ilgili 167. maddesinin 2. fıkrasını yasama 
yetkisinin devredilmezliğinin istisnası olarak değerlendirmiştir. Kararın karşı oyunda, Anayasanın 91. ve 

121. maddeleriyle yürütmeye verilen yetkinin yasama işlevine, 167. maddesinin 2. fıkrasıyla verilen 

yetkinin ise yürütme işlevine ilişkin olduğu, bu nedenle madde hükmünün yasama yetkisinin 

devredilmezliği ilkesinin istisnası olamayacağı savunulmuştur. Kararın başka bir karşı oyunda da, Bakanlar 

Kuruluna sınırsız biçimde yetki verildiği; adeta kanunla kanun niteliğinde düzenleme yapma kapısını açan, 

kanunla yetki verilmesi zorunluluğunu sözde bırakacak biçimsel bir düzenlemenin Anayasaya aykırı 

olacağı belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 91. maddesinde düzenlenen KHK çıkarma 

yetkisinin yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin istisnası olduğu yönündeki içtihadını sonradan 

değiştirmiştir: 

“(…) öğretide KHK çıkarma yetkisini, yasama yetkisinin devri olarak niteleyen görüşlere de 

rastlanmaktadır. Danışma Meclisince kabul edilen Anayasa tasarısının "Yasama Yetkisi" başlığını taşıyan 
7. Maddesinde yasama yetkisinin devredilmeyeceği belirtildikten sonra "Anayasa ile Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kuruluna verilen kanım hükmünde kararname çıkarma yetkisi saklıdır" denilmiştir. Buna 

dayanılarak Danışma Meclisinin KHK çıkarma yetkisinin, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir 

istisnası olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Her ne kadar, tümce Millî Güvenlik Konseyince metinden 

çıkarılmış ise de Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu'nun gerekçesinde"...bu değişikliğin 

KHK'lerin mahiyeti üzerinde bir görüş ayrılığından ileri gelmediği sadece yetkinin amaç ve kapsamı 

Anayasa'nın bu konularla ilgili maddelerinde açıkça belirtilmiş..."bulunduğundan bu hususun ayrıca 

tekrarına gerek olmadığı açıklanmıştır. Bu durum, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarabilme konusunda verilen 

yetkinin yasama yetkisinin devri olarak nitelenmesinin nedenidir. Bu yetkinin yasada öngörülen koşullar 

ve süre ile sınırlı olup Anayasa'nın 7. maddesindeki yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir istisnası 

sayılması genellik kazanan bir görüş değildir. Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin kararlarında da 
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Anayasa Mahkemesinin kararında, Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla, Bakanlar 

Kurulunun dış ticareti tümüyle düzenleme yetkisine sahip olduğu gerekçesi, işlemin asli 

niteliğinin kabul edildiğinin açık bir göstergesidir. Doktrinde bu kararla Anayasa 

Mahkemesinin dış ticaret konusunu, yürütmenin düzenleme alanında gördüğü, 2976 

sayılı Kanuna dayanılarak yapılacak işlemler; KHK’lerden daha geniş ve güçlü bir yetkiyi 

içeren, süresiz olması ve kanun kuralıyla bağımlı olmaması nedeniyle de üzerinde etkili 

bir idari yargı denetimine tâbi olmayan bir Bakanlar Kurulu işlemi olarak 

değerlendirilmiştir.92 Bu görüş, Anayasa Mahkemesinin dış ticaret konusundaki 

yürütmenin düzenleyici işlemlerinin asliliğin de ötesine geçerek özerk nitelikte olduğunu 

kabul etmesini tespit etmesi bakımından oldukça önemlidir. Temel ilkelerin ve esasların 

hiç belirtilmediği, doğrudan yürütme organına yetki veren ilgili kanun hükümleri, yasama 

yetkisinin devri olarak nitelendirilebileceği gibi, 1982 Anayasasının özgün hâlinde 

yürütme organına asli düzenleme yapma yetkisinin tanınmaması93 gerekçesiyle bu 

düzenlemelerin, Anayasanın 8. maddesinin yürütme yetkisinin kanunlara uygun olarak 

yerine getirilmesi hükmüne aykırılık olarak olduğu da kabul edilebilirdi. 

değerlendirilebilirdi. Çünkü böyle bir durumda, yürütmenin düzenleyici işleminin türev 

niteliği ortadan kalkmakta, işlem kanunları değiştiremediği için kanun gücünde olmasa 

da94 asli hâle gelmektedir.95  

                                                        

vurgulandığı gibi TBMM tarafından önemli, zorunlu ve ivedi durumlar dışında ve yasama yetkisinin devri 

niteliğinde Bakanlar Kurulu'nun yetkilendirilmemesi gerekir. Yasama yetkisinin herhangi bir nedenle ve 

sınırlı da olsa devri olanaksızdır.” Anayasa Mahkemesi, E. 1988/62, K. 1990/3, T. 6.2.1990, Resmi Gazete, 

S. 20663. 
92 L. Duran, “Anayasa Mahkemesine Göre Türkiye’nin Hukuk Düzeni (I)”, AİD, C. XIX, S. 1, (1986), s. 

15. Yazar, Anayasa Mahkemesi kararının, dış ticaret konusunda yürütmenin Anayasanın 167. maddesinin 

2. fıkrasına dayanarak doğrudan düzenleme yapabilmesinin önünü açtığını savunmaktadır. 
93 Anayasanın özgün hâlinin 107. maddesinde düzenlenen CbK, bu durumun istisnasını oluşturmaktaydı. 
94 O. Raneletti, “La Potestà Legislativa del Governo”, Riv. dir. pubbl., A. XVIII, F. 1, (1926), p. 169. 
95 L. Carlassare, “Prime Impressioni sulla Nuova Disciplina del Potere Regolamentare Prevista dalle Legge 

N. 400 del 1988 a Confronto col Principio di Legalità”, Giur. cost., A. XXXIII, Parte II, F. 9, (1988), pp. 

1478-1479, F. Cerrone, La Potestà Regolamentare tra Forma di Governo e Sistema delle Fonti, Torino, 

Giappichelli Editore, 1991, pp. 94-95. vs. Romano, Corso di Diritto Coloniale’den aktaran G. Zanobini, 

“La Potestà Regolamentare e le Norme delle Costituzione”, in Scritti di Vari di Diritto Pubblico, Milano, 

Giuffrè Editore, 1955, p. 411. Yazar, yürütmenin düzenleyici işlemleriyle spesifik bir kanunun 

uygulanmasıyla genel(generica) bir kanunun uygulanmasının maddi açıdan farklı olmadığını, her ikisinin 

de kanunları uygulama amacı taşıdığını, genel düzenlemenin yürütmenin takdir yetkisini genişlettiğini 

savunmaktadır. Benzer görüş için v. E. Cheli, “Ruolo dell’esecutivo e Sviluppi Recenti del Potere 

Regolamentare”, Quad. cos., V. X, N.1, (1990), pp. 66-69. Yazara göre yürütme organı sadece 
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Doktrinde, bu konudaki düzenleme yetkisinin olağan düzenleme yetkisinden daha 

geniş olduğu, fakat düzenleme yetkisinin kanundan kaynaklanması nedeniyle tümüyle 

asli veya özerk işlemden bahsetmenin mümkün olmadığı belirtilmektedir.96 Benzer 

biçimde, asliliğe yaklaşan bu düzenleme, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin 

anayasal istisnası olarak görülmüş, kanun koyucunun yaptığı şekli yetkilendirmenin, 

yürütmenin işleminin türev niteliği için yeterli olduğu savunulmuştur.97 Anayasanın 167. 

maddesinin 2. fıkrasının düzenlemesinin; yürütmeye yasama organı gibi “genel”  ve 

işlevsel bakımdan yasama işlemi niteliğinde düzenleyici işlem yapma yetkisi verdiği, 

fakat ne kadar kısa veya çerçeve nitelikte de olsa, yürütmenin bu işlemleri yapabilmesi 

kanuna bağlı olduğundan, türev bir yetkinin söz konusu olduğu kabul edilmektedir.98  Bu 

düzenlemenin öngördüğü yetkinin; KHK’lerin aksine, Meclisin bilgi ve onayı dışında 

kullanılabilecek, Anayasa Mahkemesinin denetiminin dışında, idari yargının çok sınırlı 

denetimine tâbi, yasama yetkisinden daha güçlü olduğu da doktrinde savunulmaktadır.99 

Meclisin çıkardığı bir yetki kanununa dayanarak, kanunları değiştirebilme veya 

kaldırabilme niteliği nedeniyle işlevsel bakımdan yasama işlemi olan KHK’lerden daha 

“güçlü” bir yürütmenin türev işleminin varlığı Anayasanın sistematiğine uygun değildi. 

Ayrıca bahsedilen türden “şekli” bir yetkilendirmenin, yürütmenin işleminin türev niteliği 

için yeterli olmadığını düşünüyoruz. Aksinin kabulü halinde, Anayasada kanunla 

düzenleneceği öngörülen konularda, kanunun şeklen varlığı, yürütme organının doğrudan 

düzenleme yapması için yeterli olacaktır.  

 

                                                        
politika(policy) belirleme organı değil aynı zamanda kural koyma organıdır, bu nedenle kanundaki genel 

bir hüküm, idareye düzenleme yetkisi vermek için yeterlidir. Türk doktrininde de benzer görüş 

savunulmaktadır. Kanunun; ayrıntılı düzenlemesiyle, belirli bir konunun, ilişkinin düzenlemesini bütünüyle 

hükümete bırakması birbirinden farklı değildir. Çünkü her iki durumda da kanun, bir konu hakkında 

birtakım kurallar koymaktadır. Dolayısıyla bu durumda ancak bir nicelik farkı söz konusudur. Sarıca, op. 

cit., ss. 260-261. 
96 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 204. 
97 Ö. Ülgen, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği ve Türleri”, GSÜHFD, C. XVII, S. 1, (2018), 

s. 11. 
98 Tanör-Yüzbaşıoğlu,, op. cit.,  s. 294. 
99 Duran, op. cit., s. 16. 
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(4) İlgili Kanunların Yasama Yetkisinin 

Devredilmezliği Yürütmenin Asli ve Özerk 

Düzenleme Yetkisi Bağlamında Değerlendirilmesi 

 

Anayasa Mahkemesinin üyeleri, 1961 ve 1982 Anayasaları döneminde verilen üç 

kararda da; yasama yetkisinin devri, kanunların asli niteliği ve yürütülmesi, yürütme 

yetkisinin kapsamı gibi konularda anlaşamamış, konulara yaklaşımdaki farklılıklar ise 

uzun karşı oy gerekçelerinde yer bulmuştur. İki konuda yasama yetkisinin 

devredilmezliği ilkesine aykırılık görmeyen mahkeme, bir diğer konuda bu ilkeye 

aykırılık görüp iptal kararı vermiştir.  

 

Her ne kadar 1982 Anayasası döneminde Mahkemenin içtihat değişikliği için 

yeterli süre geçtiği söylenebilirse de, 1961 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde 

sadece altı yıllık bir süre zarfında benzer düzenlemeler içeren kanun hükümlerinden 

birinin iptal edilmesi diğerinin iptal talebinin reddedilmesi,100 ilgili konuların 

karmaşıklığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.  

 

1567 sayılı Kanunun 1. maddesine dayanılarak, 1989 tarihli 89/14391 sayılı 32 

sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar, Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 28 maddeden oluşan ve oldukça ayrıntılı 

düzenlenmeler içeren bu karar, parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu tarafından 

değiştirilebiliyorken, başkanlık sisteminde de Cumhurbaşkanı tarafından 

değiştirilmektedir. Doktrindeki özgün bir görüşe göre; 1567 sayılı Kanunun Türk 

parasının kıymetinin korunması konusunda yürütme organına karar alma yetkisi vermesi, 

                                                        
100 1982 Anayasası döneminde de benzer hükümler içeren konularda ve birbirine yakın tarihli iki kararda 

farklı sonuçlara ulaşan Anayasa Mahkemesinin kararları için v. dipnot 82.  
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çerçeveyi çizmeden ve yürütmenin neyi yapacağını belirtmediğinden yeni bir hukuki 

durum yaratmamış, yürütmeye hiçbir yetki vermemiş olduğundan, bu konuda yürütme 

organı ancak başka kanunlara dayanarak işlem yapabilecektir.101 

 

Ayrıca 32 sayılı karar, parlamenter sistemin yürürlükte olduğu süre boyunca yirmi 

dokuz yılda yirmi iki kez, başkanlık sisteminin uygulandığı üç yılda ise dört kez 

değiştirilmiştir. 2002 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ise on yedi 

yılda elli altı kez değiştirilmiştir. Dolayısıyla yasama organının günlük gelişmelere hızlı 

müdahalelerde bulunamaması gerekçesiyle yürütme organına esneklik sağlamak için 

verilen sınırları belirsiz yetkinin çerçevesinin kanunla belirli hâle getirilmesi, hatta 

konunun bütün ayrıntılarıyla kanunla düzenlenmesinin de mümkün olduğu 

görülmektedir. Yalnız, son yıllarda kanun yapma tekniğinde de bazı bozulmalar 

yaşanmaktadır. Birçok kanunu ve/veya KHK’yi değiştiren ve kaldıran torba kanunlar; 

ilgili oldukları konuların meclis komisyonlarında ve TBMM’de görüşülmesini 

kısıtlamakta, teklif görünümlü kanun tasarıları ve temel kanun uygulamalarıyla beraber 

yürütme organı, kanun yapma sürecine büyük oranda hâkim olmaktadır.102 

 

Kanunlarla yürütmeye sınırları belirsiz bir biçimde yetki verilmesi durumunda, 

Anayasa ve düzenleyici işlem arasında bir kanun bulunmasına rağmen, işlem asli hâle 

gelmekte, türev niteliğini kaybetmektedir. Yürütmenin asli düzenleme yetkisinin 

öngörülmediği sistemlerde, yürütme organının temel esasları ve genel çerçevesi kanun 

                                                        
101 Güneş, op. cit., ss. 136-137. İthalat rejimine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. İlgili kararlar, 474, 1567, 2976, 3283, 4458 sayılı Kanunlara dayanarak yapılmaktadır. 
102 Bakırcı, op. cit., s. 141 vd. Yazar torba kanunu, ‘zorunluluk olmadığı halde birden fazla kanunda 

değişiklik öngören kanun ya da aralarında zorunlu ilişki olmayan birden fazla kanunu değiştiren kanun, 

teklif görünümlü kanun tasarılarını, hükümet tarafından hazırlanmasına rağmen, tasarının çeşitli 

bakanlıklardan ve kurumlardan görüş alma gibi usul zorluklarını ve süre uzunluğunu aşmak için 

parlamentoya teklif görünümünde sunulan tasarılar olarak tanımlamaktadır. Temel kanun ise TBMM 

İçtüzüğünün 91. maddesinin düzenlemesine göre, Genel Kurulun daha hızlı görüşülmesini istediği bir 

kanunun, basit çoğunlukla alınan bir karar sonrasında, otuz maddeyi geçmeyecek her bir bölümün bir 

madde olarak görüşüldüğü, soru-cevap süresinin diğer kanunlardan uzun olduğu, her madde üzerinde 

verilecek önerge sayısının daha az olduğu kanun türüdür.  
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tarafından belirlenmeyen bir konuda işlem yapması mümkün değildir. Kanunların bu 

türden düzenlemeleri, yasama yetkisinin devri olarak da yorumlanabilir. Fakat yasama 

yetkisinin devrinin, ancak meclisin kanun gücünde bir işlem yapma yetkisini devretmesi 

durumunda söz konusu olacağı doktrinde savunulmaktadır.103 Nitekim 703 sayılı KHK, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa, CbK’yle kurulan kamu 

idarelerinin kanuna ekli hangi cetvelde yer alacağının CbK’yle belirleneceği hükmünü 

getiren Ek 5. maddeyi eklemiş, 19 sayılı CbK’yle de 5018 sayılı Kanunda değişiklik 

yapılmıştır. İlgili kanunun Ek 5. maddesinin yürütme organına kanun gücünde işlem 

yapma yetkisi vermesi, yasama yetkisinin devri niteliğindedir. 19 sayılı CbK’nin ilgili 

hükmü ise yasama yetkisine ilişkin görüldüğünden Anayasanın 104. maddesine aykırı 

görülerek iptal edilmiştir.104 Anayasa Mahkemesi, yetki bakımından ilgili hükmü iptal 

ettiğinden içerik bakımından denetim yapmamıştır. Dolayısıyla Mahkeme yasama 

yetkisine ilişkin bir konunun yürütme işlemiyle düzenlendiğini tespit etmiş, fakat yasama 

yetkisinin devrinden söz etmemiştir. Ancak yasama yetkisinin devri niteliğindeki 5018 

sayılı kanunun Ek 5. maddesi hakkında dava açılırsa, Mahkeme böyle bir karar 

verebilecektir. Bu nedenlerle Anayasada düzenlenen durumlar dışında, yürütme organına 

kanun gücünde işlem yapma yetkisinin verilmesi, yasama yetkisinin devri anlamına 

gelirken, kanunları değiştirme veya kaldırma gücü olmayan fakat Anayasayı doğrudan 

uygulayan yürütme işlemleri, arada şeklen bir kanun bulunmasına rağmen, asli nitelikte 

kabul edilmelidir. 

 

1982 Anayasasının değiştirilmiş hâlinde yürütme organına asli düzenleyici işlem 

yapma yetkisi verilmiş olsa da, bu yetkinin konu bakımından sınırlı olduğunu belirtmek 

                                                        
103 Gözler, op. cit., ss. 1274, 1287. Yazar, yasama yetkisinin devrini yürütmeye kanun gücünde işlem yapma 

yetkisinin devredilmesi olarak tanımlamakta, yasama organının şekli bir kanunla yürütmeye sınırları hiç 

belirlenmeden yetki vermesinin ise yürütmenin işlemin türev niteliğini sağlama bakımından yeterli 

bulmakta ve ilgili düzenlemelerin Anayasaya aykırı olmadığını savunmaktadır.  
104 Anayasa Mahkemesi E. 2018/155, K. 2020/27, T. 11.6.2020, Resmi Gazete, S. 31194. 
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gerekir. Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının düzenlemesine göre, kanunların saklı 

alanında kalan konularda CbK’yle düzenleme yapılamayacaktır. Dış ticaret alanında 

Cumhurbaşkanına yetki verilmesi konusu kanunların saklı alanında kalmaktadır. 2976 

sayılı Kanunun Anayasa hükmünü tekrar eden 1. maddesinin ve konuyla ilgili hiçbir sınır 

belirlemeyen 2. maddesinin düzenlemeleri, kanunla düzenlemenin şartlarını 

taşımamaktadır. Cumhurbaşkanının 2976 sayılı Kanuna dayanarak yaptığı düzenleyici 

işlemler, Anayasanın 167. maddesinin 2. fıkrasının doğrudan uygulanması 

görünümündedir. Dolayısıyla bu konudaki Cumhurbaşkanı kararları Anayasaya aykırıdır. 

 

Vergi konusunda da yürütme organının benzer bir yetkilerisi olduğu savunulabilir. 

Fakat ilgili kanunlarda muafiyet koşulları ve vergi oranları ayrıntılı bir biçimde 

düzenlemiştir. Dolayısıyla yürütme organı, kanunun çizdiği sınırın dışına çıkamaz. Türk 

parasının korunması ve dış ticaretin düzenlenmesi konularındaki kanunların benzer 

düzenlemeler yaparak, yürütmeye sınırları belirsiz yetki verilmesinin önüne geçmesi 

mümkündü. Fakat yasama organı böyle bir yola gitmeyerek Anayasaya ve kanun yapma 

tekniğine uygun olmayan bir yöntem uygulamayı tercih etmiştir.  

 

Anayasanın 73. maddesine göre; vergi, resim, harç vb. mali yükümlülüklerin 

oranlarında, muafiyetinde ve istisnalarında kanunların belirlediği sınırlar içerisinde 

değişiklik yapma yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 28. maddesine göre, katma değer vergisi oranı %10’dur. Bu oran, 

Cumhurbaşkanı tarafından dört katına kadar artırılabilir veya %1’e kadar indirilebilir. 

Dolayısıyla parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu, başkanlık sisteminde de 

Cumhurbaşkanı katma değer vergisinin oranını % 1 ile % 40 arasında belirleyebilir. 

Katma değer vergisi oranı, kanun değişikliği olmadan % 40’ın üzerinde belirlenemez. 

Aynı kanunun 17. maddesinde muafiyet konusu olabilecek mal ve hizmetler oldukça de 
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ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Bu mal ve hizmetlerden sayılmayan bir konuda yürütme 

organının katma değer vergisi muafiyeti tanıma yetkisi bulunmamaktadır.105 Dolayısıyla 

vergi konusunda yürütme organına verilen yetki asli değil türev niteliktedir ve bu anlamda 

1567 ve 2976 sayılı Kanunlarla yürütme organına sınırları belirsiz biçimde ve asli 

nitelikte sayılması gereken verilen yetkiden ayrışmaktadır. 

 

c. Yürütme Organının Yasama Faaliyetine Müdahale 

Araçları  

 

Yürütme organını yasama karşısında güçlendiren diğer olgular, yasama işlemleri 

hakkında veto, geri gönderme, Anayasa Mahkemesine dava açma hakkı gibi yetkilerin 

varlığıdır. Kanunların yasama organı tarafından kabul edilmesinden sonra 

Başkan/Cumhurbaşkanı, kanunu yayımlayabileceği gibi tekrar görüşülmesi için meclise 

geri gönderebilir. Anayasaların düzenlemesine göre kanunun basit veya nitelikli 

çoğunlukla kabul edilmesi durumunda kanun yayımlanmak zorundadır. Kimi ülkelerde 

(Macaristan106, Fransa,107 İrlanda108 vb.) Cumhurbaşkanı anayasal düzenlemeler 

doğrultusunda Anayasa Mahkemesine iptal talebiyle başvurabilmekte veya kanunları 

referanduma sunabilmektedir.  

 

                                                        
105 Kanunun kabul edilmesinden itibaren çeşitli Bakanlar Kurulu kararnameleriyle bazı mal ve 

hizmetlerdeki katma değer vergisi oranı %1, %8 ve %18 olarak belirlenmiş, bazı mal ve hizmetler için de 

muafiyet getirilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı 2002/4480, Resmi Gazete, S. 24831. Bakanlar Kurulu Kararı 

2007/13033, Resmi Gazete, S. 26742, Bakanlar Kurulu Kararı 2018/11674, Resmi Gazete, S. 30412. Bu 

karardan sonra, hükümet sistemi değişikliği nedeniyle, konuyla ilgili değişiklikler Cumhurbaşkanı kararıyla 

yapılmaktadır. Konuyla ilgili en son değişiklik, 30.9.2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

4517 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılmıştır.  
106 https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf. [Erişim Tarihi: 27.1.2021]. 
107 https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=en. [Erişim Tarihi: 27.1.2021]. 
108 https://www.constituteproject.org/constitution/Ireland_2019?lang=en. [Erişim Tarihi: 27.1.2021]. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Ireland_2019?lang=en
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ABD, Türkiye gibi başkanlık sisteminin, Rusya,109 Polonya110 gibi yarı-başkanlık 

sisteminin uygulandığı ülkelerde ise Başkanın kanunu veto etmesi durumunda, yasama 

organının aynı kanunu nitelikli çoğunlukla kabul etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 

geciktirici veto yetkisine sahip başkan ve cumhurbaşkanları, sadece kanunları geri 

gönderme yetkisine sahip devlet başkanları ve cumhurbaşkanlarına göre daha güçlü bir 

pozisyondadır.  Değiştirilen 1982 Anayasasının CbK’ler ve Cumhurbaşkanının geciktirici 

veto yetkisi konusundaki düzenlemelerini beraber değerlendirdiğimizde, TBMM’nin 

önceden çıkarılan bir CbK’yi hükümsüz hâle getirmek için bir kanun yapması 

durumunda, Cumhurbaşkanının kanunu veto etmesi sonrasında kanunun yürürlüğe 

girebilmesi için Meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun olumlu yönde oyuna ihtiyaç 

bulunmaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yasama organına göre daha güçlü bir 

konumdadır. Kanunun kabul edilmesi durumunda ise Cumhurbaşkanının Anayasa 

Mahkemesine iptal davası açma yetkisi bulunmaktadır. Bu yetki de Cumhurbaşkanının 

güçlü konumunun bir başka görünümüdür.111  

 

Kanunların hazırlanmasında ve kabul edilmesinde de yürütme organının etkisi 

büyüktür. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa gibi ülkelerde yürütme organının tasarıları, 

parlamento üyelerinin tekliflerine göre ezici bir oranda kanunlaşmaktadır.112 Yasama ve 

yürütme organları arasında dolaylı bir ilişki bulunan, doktrinde kuvvetlerin sert ayrılığına 

dayandığı belirtilen başkanlık sisteminde de, istisnai durumlar yaşanmakla beraber, 

Başkanın yasama komisyonları üzerindeki etkisi ve zaman zaman kanunla 

düzenlenmesini istediği konuda verdiği mesajlar aracılığıyla kanun yapılmasında benzer 

süreçler yaşanmaktadır.113 

                                                        
109 https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014?lang=en. [Erişim Tarihi: 27.1.2021]. 
110 https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009?lang=en. [Erişim Tarihi: 27.1.2021]. 
111 Benzer görüş için v. A. Sezer, “Normlar Hiyerarşisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri[Çok Boyutlu 

Normlar Piramidi Yaklaşımı]”,  Anayasa Yargısı, C. XXXVI, S. 1, (2019), s. 379, dipnot 133. 
112 Özkol, op. cit., ss. 64-66.  
113 Teziç, op. cit., s. 534.  

https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009?lang=en
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Yürütmenin bazı işlemlerinin yargısal denetiminin yapılmasını engelleyen çeşitli 

anayasal düzenlemeler, bahsettiğimiz güç dengesinin yürütme lehine olmasını sağlayan 

bir başka olgudur. 1982 Anayasası’nın özgün hâlinde, Cumhurbaşkanının tek başına 

yaptığı işlemler, Yüksek Askeri Şura(YAŞ)  kararları ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu(HSYK)114 kararları yargı denetiminin dışında bırakılmıştı. Anayasa Mahkemesi, 

Yargıtay, Danıştay gibi yüksek mahkemelerin üyelerini, Genel Kurmay Başkanını, 

Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyelerini, Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) üyelerini 

ve rektörleri115 atama işlemleri, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerdendi ve 

yargısal denetime tâbi değildi. Anayasanın değiştirilmiş hâlinde, YAŞ’ın terfi işlemleri 

ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk etme kararları ve HSK’nin meslekten çıkarmaya 

ilişkin kararları hariç idarenin tüm kararları yargısal denetime tâbidir. Cumhurbaşkanının 

tek başına yaptığı işlemler bakımından da yasama kısıntısı kaldırılmıştır.  

 

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargısal denetime açılması 

birtakım soruları da beraberinde getirmiştir. Değişen sistemle beraber yüksek yargı organı 

üyelerinin ve bakanların atanması konusunda yargısal denetimin yapılması ve sınırının 

saptanması önemli hâle gelmiştir. Yüksek mahkemeler açısından, ancak üyelerin atanma 

koşullarını taşıyıp taşımamaları bakımından bir denetim yapılabileceği doktrinde 

savunulmaktadır.116 Yeni hükümet sisteminde bakanlar; meclise karşı siyasi sorumluluğu 

                                                        
114 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. maddesiyle 

Kurulun adı Hâkimler ve Savcılar Kurulu(HSK) olarak değiştirilmiştir. 
115 YÖK’ün kurulduğu 1981 yılından günümüze, rektör atamaları çeşitli biçimlerde yapılmıştır. YÖK’ün 

doğrudan önerisiyle atama ve üniversitelerde yapılan seçimde ilk altıya giren adayların YÖK’e 

gönderilmesi, YÖK’ün adayları üçe indirmesi ve Cumhurbaşkanının bu üç adaydan birini ataması söz 
konusuydu. Bu son usulde YÖK’ün önerisi ayrılabilir işlem teorisi çerçevesinde Danıştay tarafından 

denetleniyordu. Doktrinde bu işlemin icrai olmaması ve Anayasanın özgün hâlinde Cumhurbaşkanının tek 

başına yaptığı işlemlerin denetlenememesi nedeniyle Danıştayda dava açılamayacağı savunuluyordu. 

Gözler, İdare Hukuku, s. 812. 
116 M. Günday- D. Ç. Sever, “2017 Anayasa Değişiklikleri ve Uyumlaştırma Sürecinin İdare Hukukunda 

Yarattığı Etki Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan, Ed. M. Akkaya, 

Ankara, Atılım Üniversitesi, (2020), ss. 662-663. Yazarların verdiği, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen 

Prof. Dr. Süleyman Arslan’ın, on beş yıl süreyle öğretim üyesi olarak görev yapmaması nedeniyle Anayasa 

Mahkemesi kararı doğrultusunda göreve başlamasının engellenmesi örneği bu konuda pozitif bir hukuki 

düzenleme bulunmaması nedeniyle eleştirilmektedir. 1961 Anayasası döneminde 44 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun böyle bir denetim yetkisini Anayasa 
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bulunmamaları, Cumhurbaşkanına karşı siyasi sorumluluktan çok idari sorumluluk 

taşımaları, beraber çalışacakları üst kademe yöneticilerini atayamamaları sonucunda 

yetkileri itibariyle eski sistemdeki müsteşara benzeyen, Cumhurbaşkanının hiyerarşik astı 

olarak değerlendirilmektedir.117 Dolayısıyla bakanların atanması işlemi, parlamenter 

sistemdeki bakan niteliklerinin değişmesi nedeniyle, idari yargı denetimine tâbi olacak ve 

yüksek mahkeme üyelerinde olduğu gibi atanma koşullarını sağlama konusuyla sınırlı 

olacaktır.118 Bir diğer görüşe göre; bakanların Cumhurbaşkanı tarafından atanmaları ve 

görevlerinden alınmaları, idari işleve değil hükümet işlevine ilişkin bir yetki olduğu için 

bu işlemlerin yargısal denetimi yapılamaz.119 Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesiyle 

birlikte bakanların siyasi kimliğinden çok idari kimlikleri ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, 

en azından bakanların atanma koşullarını sağlayıp sağlamadığı yargısal denetime tâbi 

olmalıdır.  

 

II. Yürütmenin Düzenleme Yetkisi ve Bu Yetkinin Hükümet 

Sistemlerindeki Görünümü 

  

Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin, bazen hepsinin bazen de ikisinin, tarihte 

uzun sayılabilecek bir süre hükümdarlar veya meclisler tarafından kullanılması nedeniyle 

kural koyma ve bu kuralları uygulama konusunda devlet organları arasında sınırları belirli 

                                                        

Mahkemesine verdiği, 1983 yılında çıkarılan aynı konuyu düzenleyen 2949 sayılı Kanunda ise benzer bir 

hüküm bulunmaması nedeniyle Mahkeme kararında yetki saptırması bulunduğu tespiti yapılmıştır. Başlar, 

op. cit., s. 9. Aynı yönde Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargısal denetiminin yapılmasının 
Anayasaya göre mümkün olmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesinin kararı eleştirilmekte, seçilen üyenin 

istifa etmesiyle sorunun çözüldüğünü, aksi durumda ne yapılacağının belirsiz olduğu savunulmaktadır.  

Gözler, Türk Anayasa Hukuku, ss. 868-869. Bu yöndeki değerlendirmeler akla yatkın görünse de denetim 

yokluğu nedeniyle, Anayasaya ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalacağına ilişkin yemin eden 

Cumhurbaşkanının, istediği takdirde, ilgili dönemin Anayasa hükmüne açıkça aykırı bir biçimde Anayasa 

Mahkemesine üye ataması söz konusu olacaktır. 
117 M. A. Ardıçoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, C. LXXV, S. 3, (2017), 

ss. 26-27. 
118 Günday-Sever, op. cit., s. 662.  
119 Gözler, İdare Hukuku, s. 49. Yazar yürütme organının yargı organıyla ilişkilerini de aynı kapsamda 

değerlendirmektedir. 
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bir paylaşım gerçekleşmemiştir. Çalışmamızın ilk kısmında bahsettiğimiz gelişmeler 

nedeniyle yasama ve yürütme organının ayrışması ve yürütme organının yargılama 

yetkisinin mahkemelere bırakılmasıyla birlikte düzenleme yetkisinin ortaya çıktığı 

söylenebilir. Bu yetkinin kaynağı, niteliği ve sınırları çalışmamızın odaklandığı 

Cumhurbaşkanının düzenleyici işlemlerinin değrlendirilmesinin temel unsurlardır.  

 

İdarenin türev düzenleyici işlemleri bakımından büyük bir farklılık yaratmayan 

hükümet sistemleri, yürütme organının asli düzenleyici işlemlerinin kapsamı bakımından 

belirleyici olmaktadır. Parlamenter sistemde istisnai olarak ve olağanüstü durumlarda 

yürütme organına tanınan asli düzenleme yetkisinin kapsamı, başkanlık ve yarı-başkanlık 

sistemlerinde olağan veya olağanüstü durumlarda parlamenter sisteme göre daha geniştir. 

Hükümet sistemlerinin nitelikleri doğrultusunda yürütme organının asli ve türev 

düzenleyici işlemlerinin karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesi, parlamenter sistemden 

başkanlık sitemine geçiş yapan Türkiye’de yürütmenin düzenleyici işlemleri bakımından 

ön açıcı olacaktır. 

 

A. Düzenleme Yetkisinin Niteliği ve Kaynağı 

 

Düzenleme yetkisi, tarihte ilk kez 1799 Fransız Anayasası’nda açıkça 

öngörülmüş,120 1875 Fransız Anayasası’nın yürürlükte olduğu dönemde yayılmış ve 

genişlemiş, XIX. yüzyılda yapılan bütün anayasalarda yer almış ve XX. yüzyılda da 

etkisini göstermiştir.121 Düzenleme yetkisinin açıkça pratikte ortaya çıktığı ülke olan 

Fransa’da konuya iki temel teorik yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlardan ilki; genel ve 

                                                        
120 1788’de onaylanan ve 1789 yılında yürürlüğe giren ABD Anayasası’nın 2. maddesinin 1. bölümünde 

yürütme yetkisinin ABD Başkanına verildiği düzenlenmiş, ABD Başkanı da bu maddeye dayanarak 

düzenleyici işlemler yapmaktadır. Dolayısıyla bu konuda ABD, Fransa’nın öncülüdür. Fakat bir hukuki 

metinde düzenleme yetkisinin açıkça yer alması bakımından 1799 Anayasası ilk örnektir. 
121 Öztürk, op. cit., s. 35. 
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objektif122 işlemlerin, yani kural koyma işlevinin yasama yetkisine ait olması nedeniyle 

yürütmenin ancak yasamanın bu yetkisini devretmesiyle düzenleyici işlem yapabilmesini 

açıklayan, Leon Duguit tarafından savunulan devlet organlarının işlevselliğine ilişkin 

görüştür.123 Diğer yaklaşım ise düzenleme yetkisini kanunların yürütülmesine dayandıran 

Raymond Carre de Malberg tarafından geliştirilmiştir.124 İlk yaklaşıma göre, devletin 

kural koyan işlemleri yasama yetkisine ilişkindir. İşlemi yapan organın bir önemi yoktur. 

Dolayısıyla Duguit, düzenleyici işlemlere maddi açıdan yaklaşmakta ve bunları yasama 

yetkisinin kapsamında görmektedir.  İkinci yaklaşımda ise kanunlar ve düzenleyici 

işlemler arasında bir hiyerarşi ilişkisi kurulmaktadır. De Malberg, yürütme yetkisini 

kanunların yürütülmesi olarak tanımlanırken, düzenleyici işlemlerin üst norm olan 

kanunlara aykırı olamayacağını belirtmektedir.  

 

Düzenleme yetkisinin yasama yetkisinin devredilmesiyle ilişkilendirilmesi, ancak 

kanun gücünde işlemler için söz konusu olabilirken, tüzük, yönetmelik veya idarenin 

diğer düzenleyici işlemleri bakımından böyle bir yaklaşım mümkün değildir. Kanunların 

yürütülmesinin düzenleme yetkisinin teorik temelini oluşturması, modern anayasaların 

yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkileri düzenleyiş biçimi ve yürütmenin büyük 

oranda kanunları uygulama görevine sahip olması nedeniyle diğer yaklaşımın aksine 

pozitif hukukta karşılık bulmaktadır. Yalnız hükümet sistemi fark etmeksizin, birtakım 

anayasaların yürütme organına asli düzenleyici işlem yapma yetkisi vermesi bakımından 

bu yaklaşım açıklayıcı olamamaktadır. Çünkü yürütmenin asli işlemiyle bir kanun 

                                                        
122 Kimi yazarlar bu niteliklere soyut veya kişilik dışı olmayı da eklemektedirler. Görüşümüze göre bunlar, 

objektif olma niteliğiyle aynı anlama gelmektedirler. Dolayısıyla bu kavramlar ancak işlemin objektif 

niteliğini açıklamak için veya tekil olarak “objektif” kelimesinin yerine kullanılabilirler. Bunların yanına 

süreklilik niteliği de eklenebilir. Nitekim İtalyan hukuk doktrininde idarenin düzenleyici işlemleri, 

genel(generale) ve soyut(astratto) nitelikte kabul edilmektedir. A. M. Sandulli, L’Attività Normativa 

della Pubblica Amministrazione, Napoli, Casa Editrice Jovene, 1970, p. 69, L. Carlassare, Regolamento 

dell’Esecutivo e Principio di Legalità, Padova, CEDAM, 1966, p. 28 ff.  
123 Öztürk, op. cit., ss. 74-78.  
124 Ibid., ss. 94-99. 
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yürütülmemektedir. Dolayısıyla kanunların yürütülmesi kavramı, ancak türev düzenleyici 

işlemlerin teorik çerçevesini oluşturabilir.125 

 

Düzenleme yetkisi, yürütme organının objektif ve genel nitelikte işlemler 

yapabilme yetkisidir.126 Düzenleme yetkisi, yürütme organının veya idari makamların 

kural koyma yetkisi olarak da nitelendirilmektedir.127 İdare, ancak kanunlardan aldığı 

yetkiyle, kanunların sınırları içinde ve kanunlara aykırı olmamak koşuluyla kural 

koyabilir.128 Bu anlamda idarenin düzenleme yetkisi kanunlarla yakın ilişki içerisindedir.  

 

Düzenleme yetkisinin temelleri konusunda doktrinde çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Yürütme görevinin kanunların uygulanması olmasından hareketle, 

düzenleme yetkisinin genel nitelikte olduğu, anayasalarda açık hüküm bulunmaması 

durumlarında dahi idarenin bu yetkiye sahip olduğu savunulmaktadır.129 Düzenleme 

yetkisi; anayasalarda düzenleyici işlemlerle ilgili hükümlerden değil bizzat yürütme 

yetkisini içeren hükümden doğar, çünkü düzenleme yetkisi, yürütme yetkisine içkin bir 

olgudur ve düzenleyici işlemler ancak genel nitelikteki bu yetkinin sonucu olarak 

değerlendirilmektedir.130 İdari faaliyetin düzenli işlemesi amacıyla her bir idari organın 

kendi görev alnında genel nitelikte düzenleyici işlem yapma yetkisi bulunmaktadır, 1961 

Anayasasının 107. ve 113. maddelerinde düzenlenen tüzük ve yönetmelik çıkarılmasına 

ilişkin kurallar idarenin bu genel düzenleme yetkisinin bir görünümüdür. 131 

 

                                                        
125 1958 Anayasasına göre; yarı-başkanlık sisteminin uygulandığı ve yürütmenin asli düzenleyici işlem 

yapma yetkisinin bulunduğu, hatta kanun alanının yürütmenin işlemleri lehine sınırlandırıldığı Fransa’da, 

kanunların yürütülmesinin kapsamının idarenin türev düzenleyici işlemleri bakımından geçerliliğini 

koruması konusunda v. Öztürk, op. cit., s. 103. 
126 Onar, op. cit., s.339. 
127 Sarıca, op. cit., s. 21. 
128 O. Karahanoğulları, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler, Ankara, Turhan 

Kitabevi, 3. Bs., 2015, s. 168. 
129 Onar, op. cit., ss.  371-377. 
130 Sarıca, op. cit., ss. 26-40. 
131 Balta, op. cit., s. 176. 
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Yasama organının çıkardığı kanunların yürütülmesi görevini özel bir hükümle, 

Bakanlar Kuruluna, bakanlara veya bizzat kendisine132 bırakması ve 1961 Anayasasında 

düzenlenen tüzük, yönetmelik çıkarma yetkisinin kullanılabilmesi için bir kanunun 

varlığı zorunluluğu gerekçeleriyle, düzenleme yetkisini kanunların uygulanmasından 

çıkaran ve yürütmenin genel bir düzenleme yetkisine sahip olduğunu savunan görüş 

eleştirilmektedir.133 1924 Anayasası döneminde anayasal temelleri belirsiz olması 

nedeniyle yürütme tarafından oldukça geniş bir biçimde kullanılan, doktrinde yürütme 

yetkisinin içinde veya icrai karar alma olgusunda temellerini bulduğu savunulan 

düzenleme yetkisinin, asli ve genel bir yetki olmadığı, 1961 Anayasası’nın 113. 

maddesinde yönetmeliklerin ayrıca düzenlenmesinin bu durumu kanıtlandığı 

belirtilmektedir.134 

 

Doktrindeki bir diğer görüşe göre düzenleyici işlemlerin kaynağı, yürütme 

görevinin niteliklerinden hareketle idarenin takdir yetkisine bağlanmaktadır.135 Bu görüş 

de düzenleme yetkisinin kaynağını yürütme görevinde bulmakla136 beraber, tüzük veya 

yönetmeliklerin idarenin genel düzenleme yetkisinin sonucu olduğunu, bu yetkiyi temel 

belirleyen olgunun ise takdir yetkisi olduğunu savunmaktadır.  

                                                        
132 29 Kasım 1920 tarihli 66 sayılı İstiklâl Madalyası Kanunun 11. maddesi, kanunun yürütülmesini Meclise 

bırakmaktadır. Kanunun düzenlemesini aktaran Öztürk, op. cit., s. 59. 
133 Duran, Ders Notları, ss. 388-389. 
134 Ibid., 449. 
135 Güneş, op. cit., ss. 45-47, 87-91. Yazar, düzenleme yetkisinin kaynağının takdir yetkisi olmasını Alman, 

İtalyan ve Fransız hukuk doktrinindeki Gneist, Guarino, de Malberg gibi yazarlara dayandırmaktadır. 

Yazara göre idareye sübjektif işlem yapma konusunda takdir yetkisi veren bir kanunun varlığı, ona eşitlik 

ilkesi çerçevesinde düzenleyici işlem yapma yetkisini de vermektedir. Takdir yetkisinin düzenleme 

yetkisine kaynaklık ettiğini savunan bu görüş; kanun koyucunun konuyu bilinçli bir biçimde 
düzenlemeyerek ve idareye düzenleme yetkisi tanımayarak idarenin otomatik bir uygulamaya gitmesini 

engellemek ve her somut olayı farklı biçimde değerlendirmesini sağlamak amacıyla hareket edebileceği 

gerekçesiyle doktrinde eleştirilmektedir. Öztürk, op. cit., ss. 109-110. 
136 Güneş, op. cit., ss. 45-47. Yazar, yürütmenin salt kanunları uygulama görevi olmadığını belirtmektedir. 

Yürütme organı, diğer devletlerle ilişkiye girer, gençliğe verilecek eğitime, yurttaşları askere almaya hatta 

tiyatro açmaya karar verebilir. Bu faaliyetler, politik niteliklidir ve kanunların yürütülmesi anlamına 

gelmemektedirler ve hukuk bilimini ilgilendirmezler. Ancak bu faaliyetlerle ilgili kurallar konulduğu 

zaman kanunların yürütülmesi söz konusu olur. Yazar, 1961 Anayasasının 6. maddesinin yürütme yetkisini 

kanunlar çerçevesinde yerine getirileceğini düzenlediğini, kanunların idare için uygulanacak metinler değil 

uyulması zorunlu sınırlar oluşturduğunu belirtmektedir. Bu anlayış nüanslı olmakla birlikte, sonuç olarak 

hukuki açıdan yürütme yetkisinin kanunların yürütülmesi anlamına geldiğini kabul etmektedir. 
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Düzenleme yetkisinin kaynağının takdir yetkisine bağlanması ilk olarak XIX. 

yüzyılın son çeyreğinde Alman hukukçu Gneist tarafından savunulmuş, bu görüş 

Fransız137 ve İtalyan doktrininde de etkili olmuştur. İtalyan hukuk doktrininde, dönemin 

yürürlükteki Anayasasının(Statuto Albertino) “yumuşak” niteliği ve yürütmenin politik 

kararlarına yasama organının karışmaması düşüncesiyle, düzenleme yetkisi uzun bir süre 

takdir yetkisiyle ilişkilendirilmiştir.138 Yasama ve yürütme ayrımının keskin olmadığı, 

Avrupa’da mutlak monarşilerin etkilerinin yeni silindiği bir dönemde yaygın olarak kabul 

edilen bu görüş, kanunilik ilkesi çerçevesinde eleştirilmiş, düzenleme yetkisinin kaynağı 

anayasaya ve kanunlara dayandırılmıştır.139  

 

Düzenleyici işlem yapabilmenin, yürütme yetkisine içkin bir nitelik olduğunu 

düşünüyoruz.140 Fakat bu yetki, Anayasanın dışında, soyut bir kavram olarak 

düşünülmemelidir. Düzenleme yetkisi, yürütme yetkisiyle doğrudan bağlantılıdır Bu 

yetki de Anayasanın 8. maddesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla düzenleme yetkisinin 

esas kaynağı Anayasanın 8. maddesidir.141  Anayasanın 104.  ve 124. maddeleri de 

yürütmenin ve idarenin düzenleme yetkisinin kaynağıdır. Fakat 8. madde bu iki maddenin 

üst belirleyenidir. Bu üç madde arasındaki ilişkiden, geniş anlamda yürütmenin, kanunları 

                                                        
137 Farklı bir bağlamda idarenin takdir yetkisinin düzenleme yetkisinin kaynağı olduğuna ilişkin Fransız 

hukuk doktrinindeki görüşler için v. Öztürk, op. cit., s. 108. 
138 F. Cammeo, “Le Manifestazioni della Volontà dello Stato nel Campo del Diritto Amministrativo: Legge 

e Ordinanza(Decreti e Regolamenti)”, in V. E. Orlando(a cura di),  Primo Trattato Completo di Diritto 

Amministrativo Italiano, V. 3, Milano, Società Editrice Libraria, 1901, p. 128 ff. Yazara göre, idarenin 

takdir yetkisine dayanarak kendini sınırlandırması yönünde düzenleyici işlem yapması, yurttaşlara eşit 

davranmanın güvencesidir. Raneletti, op. cit., p. 166. Yazar, yürütme organının kendi takdir yetkisini 

sınırlandırmak dışında yenilik doğuran hukuki norm koyamayacağını belirtmektedir. E. Betti, “Sulla Base 

Giuridica del Potere Regolamentare”, Riv. dir. pubbl.,  A. XIX, F. 1, (1927), p. 16 ff., A. de Valles, “Il 
Fondamento del Potere Regolamentare”, Riv. dir. pubbl., A. XXII, F. 1, (1930), p. 146 ff. 
139G. Zanobini, “Il Fondamento Giuridico della Potestà Regolamentare”, in Scritti di Vari di Diritto 

Pubblico, Milano, Giuffrè Editore, 1955, p. 153. 
140 Benzer görüş için v. Sarıca, op. cit., ss. 26-40, Onar, op. cit., ss. 371-372. Cf. Duran, op. cit., ss. 449-

450, Karahanoğulları, op. cit., ss.173-176. Yazar; uygulayıcı kurallar ismini verdiği tüzük ve yönetmelik 

dışındaki işlemlerin, kural koyma bakımından Anayasanın koyduğu yetki düzenini dağıttığını, kaynağını 

Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanımına yol açtığı gerekçesiyle Anayasanın 6. maddesine aykırı 

olarak çıkarıldığını savunmaktadır. Ayrıca yazar, idarenin kural koyabilmesini, yürütme görevi ve kamu 

tüzel kişiliğine dayandırmakta, idarenin değil yürütmenin düzenleme yetkisi bulunduğunu belirtmektedir. 
141 Anayasanın dışında düzenleme yetkisi kanunlardan veya CbK’den de doğabilir. Fakat bu işlemlerde 

düzenleyici işlemlere ilişkin hiçbir hüküm olmasaydı da idarenin yetkisi bakımından sonuç değişmezdi. 
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ve CbK’leri yürüten bir organ olduğu sonucunu çıkarıyoruz.142 Düzenleme yetkisinin 

genelliğinden hareketle bütün idari makamların genel düzenleme yetkisinin bulunduğu 

söylenemez. İlgili idari birimlerin başkan, dekan gibi “yürütme” organının143 düzenleme 

yetkisinin varlığından bahsedilebilir. İdare genel düzenleme yetkisine sahip olmasına 

rağmen, bu yetki kanunların ve CbK’lerin hükümlerinin açıklanmasıyla ve 

yorumlanmasıyla sınırlıdır.144 İdarenin çıkaracağı Anayasada sayılmayan düzenleyici 

işlemler de kanuna aykırı olamaz.145 Kanunun düzenleyici işlemleri yapacak kurul, 

senato, konsey vb. organları veya işlemlerin yapılış usulünü belirlemesi durumunda buna 

uyulma zorunluluğu vardır.146 Karşı görüşe göre Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu 

tüzel kişileri dışında kalan makam ve organların düzenleyici işlem yapabilmesi için 

kanunların147 veya CbK’lerin148 yetkilendirmesine ihtiyaç vardır. Bir yetkilendirmenin 

olmadığı durumda bunların düzenleyici işlemlerinin bağlı oldukları idare veya kurumlar 

tarafından çıkarılması gerekir.  

 

                                                        
142 1921 Anayasasında ve 1875 Fransız Anayasasında düzenleme yetkisine ve düzenleyici işlemlere ilişkin 

bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat her iki Anayasanın yürürlükte bulunduğu dönemde idarenin 

düzenleyici işlemler yapabildiği belirtilmektedir. Sarıca, op. cit., ss. 29-31. Yazar 1924 Anayasanın sadece 

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilecek olan tüzükleri düzenlediğini oysa 1322 sayılı Kanunun 

düzenlemesine dayanılarak bakanlıkların, belediyelerin yönetmelik yaptığını, düzenleme yetkisinin 

yürütme yetkisinden çıkarılmaması durumunda, bu kanun ve benzer yetki veren kanunların Anayasaya 

aykırı olacağını, böyle bir yorumun Anayasanın metni, ruhu ve mantığıyla uyumlu olmadığını 

belirtmektedir. Ibid., ss. 38-39. 
143 İcrai karar alma yetkisi bulunan tüm idari makamların düzenleyici işlem yapabileceği görüşü, yolda 

trafik düzenini sağlayan kolluk personelinin de icrai karar alabilmesi fakat bu nedenle düzenleyici işlem 

yapmasının kabul edilemeyeceği gerekçesiyle ironik bir biçimde eleştirilmektedir. İcrai karar alma 
yetkisinin savunanların bu türden bir örneği savunmadığını düşünüyoruz. 
144 A. D. Ulusoy, Yeni Türk İdare Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2019, s. 287. 
145 Gözler, op. cit., s. 1412. 
146 Örneğin Yüksek Öğretim Kanunu’nun 14. maddesinin b fıkrasının 3. bendine göre yönetmelikler senato 

tarafından hazırlanıp rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girecektir. Bu 

örnekte rektörün doğrudan yönetmelik çıkarma yetkisi bulunmamaktadır. 
147 Y. Şanlı Atay, Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011, s. 124. 
148 Gülgeç, op. cit., s. 305. Yazar, Anayasada sayılmayan düzenleyici işlem yapma yetkisinin; ancak 

bakanlıklara, Devlet Denetleme Kuruluna(DDK) ve Milli Güvenlik Kurulu(MGK) Genel Sekreterliğine 

CbK’yle verilebileceği, diğer idari organlara kanunla yetki verilmesi gerektiğini savunmaktadır.  
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Anayasa, kanunlar, KHK’ler, CbK’ler ve OHAL CbK’leri gibi işlemler ve eşyanın 

tabiatı da doktrinde düzenleme yetkisine temel yapılmaktadır.149 Bu işlemlerin düzenleme 

yetkisinin kaynağı olabileceği doğalsa da, eşyanın tabiatı gibi son derece soyut bir 

kavramın, düzenleme yetkisine kaynaklık etmesinin açıklayıcı olmadığını düşünüyoruz. 

Çünkü anayasaların, kanunların ve düzenleyici işlemlerin de kaynağı eşyanın tabiatı, 

doğanın diyalektiği, tarihsel dönemlere göre halkın veya tanrının iradesi olarak 

nitelendirilebilir. Sonuç olarak düzenleme yetkisinin kaynağı ne olarak belirlenirse 

belirlensin Türkiye’de yürütme yetkisi, Anayasanın 8. maddesi doğrultusunda, 

Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılabilir. Düşüncemize göre bu düzenleme 

kanunların yürütülmesi bakımından yürütme organına ve idareye genel bir yetki 

vermekte, Anayasanın 104., 106., 108., 118., 123., 124. maddeleri de bu yetkiyi 

kullanacak kamu idarelerini ve kurumlarını ve yetkinin kullanılmasının usulünü ve 

koşullarını belirlemektedir.  

 

B. Düzenleme Yetkisinin Sınırı 

 

Düzenleme yetkisinin kaynağından çok, bu yetkinin hangi koşullarda 

kullanılabileceği önemlidir. Dolayısıyla düzenleme yetkisinin sınırı ve hukuka 

uygunluğu, konunun esas belirleyici etkenidir. Kanunun olmadığı durumda idari 

faaliyetin yürütülememesi nedeniyle düzenleyici işlemin yapılabilmesi için bir alanın 

kanun tarafından düzenlenmesi gerekir, fakat kanunda düzenleyici işlem yapılacağına 

ilişkin açık hüküm bulunmasına gerek yoktur.150 Türkiye’de başkanlık sistemine 

geçilmesi nedeniyle yürütme, Anayasadan kaynaklanan bir işlem türü olan CbK’yle asli 

                                                        
149 Gözler, op. cit., ss. 1274-1282. Yazar, kanun koyucunun her şeyi düzenlemesinin olanaklı olmaması, 

kamu hizmetinin iyi yürütülmesi, kamu düzeninin sağlanması ve takdir yetkisinin objektif bir hâle 

getirilmesi gibi gerekçelerle ilgili yetkinin kaynağının eşyanın tabiatı olabileceği düşüncesindedir. 
150 Zanobini, op. cit., p. 158, Güneş, op. cit., s. 119, Karahanoğulları, op. cit., s. 72, Gözler, op. cit., ss. 

1276-1279.  
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düzenleme yetkisini kullanabilir. Ayrıca kanuni düzenlemenin bulunmadığı, fakat 

CbK’lerin düzenlediği bazı alanlarda da idare türev düzenleme yetkisini kullanabilir. 

Dolayısıyla idarenin düzenleme yapabilmesi için ilgili alanda mevcut olan bir kanunun, 

idareye doğrudan veya dolaylı bir biçimde yetki vermesi yeterlidir.151 Aynı durum 

anayasal sınırlara uyulması koşuluyla CbK’ler için de geçerlidir. 

 

Anayasa Mahkemesine göre, düzenleme yetkisi, idarenin kanuniliği ilkesine 

dayanan sınırlı ve tamamlayıcı bir yetkidir.152 Mahkemenin, ancak bir kanun temel 

ilkeleri belirledikten ve çerçeveyi çizdikten sonra düzenleyici işlem yapılabileceğine 

ilişkin birçok kararı bulunmaktadır.153 Danıştay ise idarenin düzenleme yetkisini daha 

geniş bir biçimde yorumlamaktadır. Hem düzenleme yetkisi hem de idarenin sübjektif 

işlem yapması bakımından Danıştayın kanunun bulunmadığı alanlarda idarenin işlem 

yapmasını hukuka uygun bulması kanunilik ilkesini zayıflatmaktadır.154 Danıştayın bu 

yönde vermiş olduğu kararların yerleşmesi ve kesinleşmesi kanunilik ve hukuk devleti 

ilkelerine aykırı bulunmaktadır.155  

                                                        
151 Zanobini, op. cit., p. 158, Cheli, Potere Regolamentare, p. 78. 
152 “(…) yürütmenin tüzük ve yönetmelik çıkarmak gibi klasik düzenleme yetkisi, yönetimin yasallığı ilkesi 

çerçevesinde sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki durumundadır. Bu bakımdan Anayasa'da öngörülen ayrık 

durumlar dışında yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yasa ile yetkili kılınmış olsa da yürütmenin sübjektif 
hakları etkileyen bir kural koyma yetkisi bulunmamaktadır.” Anayasa Mahkemesi, E. 1984/14, K. 1985/7, 

T. 13.6.1985, Resmi Gazete, S. 18852. Mahkeme daha sonraki benzer bir kararında, düzenleme yetkisi 

konusundaki yukarıdaki ifadeleri içeren tanımlamasını daha da ayrıntı hâle getirmiştir. “(…)Öğretideki 

görüşler de bu doğrultudadır. Hakkında yasa bulunmayan konularda tüzük ve yönetmelik 

çıkarılamayacağına göre doğrudan Anayasa'ya dayanan böyle bir düzenlemenin de yapılamaması gerekir. 

Yetkili organ ve makamlar, düzenleyici işlemler için Anayasa'da dayanak aramak zorundadırlar. Serbestçe 

ve diledikleri gibi, özerk düzenleme yetkisi değil ancak türevsel ve bağımlı, daha açık bir anlatımla yalnız 

yasaya dayanan düzenleme yetkisi tanınmıştır. Anayasa'nın yürütmeye-yönetime tanıdığı düzenleme 

yetkisinin yinelenen niteliği karşısında, bu sınır aşılarak yapılacak düzenlemeler Anayasa'ya aykırılık 

oluşturur.” Anayasa Mahkemesi, E. 1987/16, K. 1988/8, T. 19.4.1988, Resmi Gazete, S. 19908. 
153 Anayasa Mahkemesi, E. 2010/96, K. 2011/168, T. 22.12.2011, Resmi Gazete, S. 28204, E. 2010/85, K. 
2012/13, T. 26.1.2012, Resmi Gazete, S. 28433. 
154 Kararlar için v. Karahanoğulları, op. cit., ss. 140-152. 
155 Duran, op. cit., ss. 391-392. Yazar, idarenin kanunlara aykırı olmamak şartıyla genel ve asli düzenleme 

yetkisine sahip olduğu, bu durumun hukukun genel ilkelerine dayandığı, idarenin toplum ve hizmet yararına 

bir alanı düzenlemesi için kendisini yetkilendiren bir kanuna ihtiyaç bulunmadığı yönündeki Danıştayın 

birtakım kararlarına atıf yapmakta ve bu kararları eleştirmektedir. Danıştay DDGK, E. 1968/709, K. 

1972/364, T. 28.4.1974, 1970/453, K. 1972/385, T. 5.5.1972, Danıştay DDK, E. 1972/358, K. 1974/437, 

T. 5.4.1974. Danıştay, hiçbir kanuni düzenleme olmamasına rağmen Bakanlar Kurulunun uluslararası kara 

taşımacılığı konusunda yaptığı düzenleyici işlemi hukuka uygun bulmuştur.  Danıştay DDK, E. 1976/92, 

K. 1977/160, T. 25.3.1977. Bu karar da idarenin egemenlik kullanan bir devlet organı olmaması ve 

egemenlik yetkisinden düzenleme yetkisi türetilemeyeceği gerekçeleriyle eleştirilmektedir. 
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Düzenleme yetkisi kanunilik ilkesinden bağımsız düşünülemez. Bu bağlamda 

türev düzenleme yetkisi, kanunların ve sınırlı konuda çıkarılabilen CbK’lerin 

düzenlemediği bir alanda kullanılamaz. Dolayısıyla idarenin düzenleme yetkisinin asli 

bir yetki olduğu, bir alanda hiçbir kanuni düzenleme olmamasına rağmen, egemenlik 

yetkisinden hareketle, düzenleyici işlem yapılabileceği yönündeki Danıştay kararları 

yerinde değildir. Bu yorum, ancak Anayasada yürütmeye asli düzenleme yetkisi verilmesi 

durumunda geçerli olabilirdi. Oysa ilgili kararların verildiği 1961 Anayasası döneminde 

yürütmeye asli düzenleyici işlem yapma yetkisi tanınmamıştı. Dolayısıyla bu dönemde 

yürütme organı, kanunun olmadığı bir alanda düzenleme yapamazdı. Fakat idare, kanun 

düzenlemesinin bulunmadığı alanlarda; Hac amacıyla Suudi Arabistan’a gidecekler 

hakkında, Kıbrıs Türk Birliği’nin özlük hakları ve istihkakları hakkında ve yurt dışından 

gemi satın alınmasına ilişkin yönetmelikler çıkarmıştır. Bir kanuna bağlanması mümkün 

olmayan bu yönetmeliklerin, hukuka aykırı olduğu doktrinde savunulmuştur.156 

 

C. Farklı Hükümet Sistemlerinde Yürütme Organının Düzenleme 

Yetkisi ve Düzenleyici İşlemleri 

 

Modern hükümet sistemleri yürütme organı bakımından tekçi(monist) ve 

ikici(düalist) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Başkanlık sisteminde yürütme organı 

başkandan ibaretken, yarı-başkanlık ve parlamenter sistemlerinde ise yürütme organı 

Cumhurbaşkanı/devlet başkanı ve hükümetten oluşur.157 Yürütme organı; kanunların 

                                                        

Karahanoğulları, op. cit., s. 150. vs. Cheli, “Ruolo dell’esecutivo”, pp. 68-69, Kıratlı, op. cit., ss. 10-11. 

Her iki yazar da, yürütme organının da egemenlik yetkisi kullandığını, yürütme görevinin kanunlar 

çerçevesinde yürütülmesinin türev niteliği değil yetkilerin sınırını belirlediğini, dolayısıyla yürütmenin de 

asli yetkiye sahip bir organ olduğunu düşünmektedir. Cf. Sandulli, op. cit., p. 33, G. Zanobini, “La 

Gerarchia Delle Fonti nel Nuovo Ordinamento”, in Scritti Vari idi Diritto Pubblico, Milano, Giuffrè 

Editore, 1955, p. 369. Yazar, parlamentoların yetkisini doğrudan halktan aldığını, şekli kanunların; devletin 

egemenliğinin daha yüksek bir aşamasını temsil ettiğini, halkın birliğinin ve üstün iradesinin görünümü 

olduğunu savunmaktadır. 
156 Güneş, op. cit., s. 185. 
157 K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. II, Bursa, Ekin Yayıncılık, 2020, ss. 5-6. 
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uygulanması için yönetmelik vb. türev düzenleyici işlemler çıkarabildiği gibi yasama 

organının çıkardığı bir yetki kanununa dayanarak kanunları kaldırabilen veya 

değiştirebilen kanun gücünde fakat türev nitelikte işlemler de yapabilir. Ayrıca yürütme 

organının anayasaların çizdiği sınırlar çerçevesinde kanundan kaynaklanmayan ve 

kanunların uygulanması amacını taşımayan asli düzenleyici işlemler de yapması 

mümkündür. Parlamenter sistemde yürütmenin asli düzenleyici işlem yapması istisna 

iken, yarı-başkanlık ve başkanlık sistemlerinde istisnai durumları çok aşan bir yaygınlıkta 

ve kapsamda asli düzenleyici işlem yapma yetkisi kullanılmaktadır. 

 

Hükümet sistemlerini ve düzenleyici işlemleri incelerken sistemlerin klasik 

örneklerini ele almaya çalıştık. Bu anlamda başkanlık sistemi için ABD’yi158, yarı-

başkanlık sistemi için Fransa’yı, parlamenter sistem için ise Kıta Avrupası ülkesi bir 

Cumhuriyet olması, devlet yapısının ve kurumlarının Türkiye’ye benzer olması nedeniyle 

İtalya’yı inceledik. 

 

1. Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri 

 

Başkanlık sisteminin ilk örneğini düzenleyen 1789 ABD Anayasasına159 göre 

Başkan, yürütme yetkisinin tek sahibidir. Dolayısıyla ABD’de yürütme organı 

tekçi(monist) yapıdadır. Bu sistemde Başbakan ve bakanların kolektif biçimde 

oluşturdukları Bakanlar Kurulundan ve Cumhurbaşkanından oluşan yürütme organı, 

                                                        
158 Başkanlık sisteminin, devletin federal veya üniter nitelikte olması, iki partili veya çok partili sistemde 

uygulanması, siyasi partilerin ittifakına dayanması, kararname çıkarma yetkisinin niteliği vb. konularda 

farklı örnekleri mevcuttur. Biz burada başkanlık sisteminin ilk örneği ABD’yi inceledik. Bu bölümde 

başkanlık sistemine ilişkin yaptığımız çıkarımların bu ülkeyle sınırlı olduğunu belirtmek isteriz. 
159 Anayasa; 1787 yılında yazılmış, 1788 yılında kabul edilmiş ve 1789 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Anayasanın 7. maddesi, on üç eyaletin üçte ikisinin onaylamasından sonra Anayasanın yürürlüğe gireceğini 

düzenlemektedir. 1788 yılının temmuz ayına kadar on bir eyalet Anayasayı onaylamış, 1. ABD Kongresinin 

göreve başladığı 4 Mart 1789, Anayasanın yürürlük tarihi olarak kabul edilmiştir. Anayasanın yürürlük 

tarihi dava konusu olmuş ABD Yüksek Mahkemesi Anayasanın yürürlük tarihinin Mart 1789 olduğu 

yönünde karar vermiştir. Owings v. Springs,  https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/18/420. 

[Erişim Tarihi: 27.1.2021]. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/18/420
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bulunmamaktadır. Parlamenter sistemde başbakanların ve cumhurbaşkanlarının 

kullandığı yetkileri ABD Başkanı kullanmaktadır 2017 Anayasa değişikliklerinden sonra 

Türkiye için de aynı durum geçerlidir.  

 

   1789 Anayasası’nın 2. maddesi, ABD Başkanına doğrudan bir düzenleme 

yetkisi tanımamakta, sadece yürütme yetkisinin Başkana ait olduğunu düzenlemektedir. 

İlgili maddede, Başkanın kanunları sadakatle yürütme yetkisi düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeler doğrultusunda ABD Başkanı, başkanlık kararnamesi(executive order), 

başkanlık muhtırası(presidential memoranda) ve başkanlık beyannamesi(presidential 

proclamation) gibi düzenleyici işlemler yapmaktadır.  

 

ABD Anayasasının düzenlemesinden, Başkanın asli düzenleme yetkisi 

bulunmadığı sonucu çıkarılabilir. Fakat Başkanın yürütme yetkisine sahip olması, onun 

düzenleyici işlem yapabilmesine içkin bir yetki olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla 

kimi konularda Başkan, kanunlara dayanmaksızın asli düzenleyici işlemler 

yapabilmekte,160 kimi konularda da Kongrenin yetkilerinden bir bölümünü devretmesiyle 

türev nitelikte kural koyan işlemler yapmaktadır. Uygulamada Kongrenin yetkilerini 

Başkana önceden devretmesi zorunluluğu bulunmamakta, Başkanın kural koyan 

işleminden sonra yapılan yetki devri, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hukuka uygun 

bulunmaktadır.161 

 

Başkanlık kararnameleri; kural olarak, kamu görevlileri ve kamu malları 

konusunda çıkarılmakta, yurttaşların hak ve yükümlülüklerini doğrudan etkilememekte, 

başkanlık beyannameleri ise Anayasanın veya kanunların düzenlemiş olduğu konularda 

                                                        
160 E. Newland, “Executive Orders in Court”, The Yale Law Journal, V. CXXIV, N. 6, (2015), pp. 2052-

2053. 
161 Ibid., p. 2056. 
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temel hak ve özgürlükleri doğrudan etkilemektedir.162 Bu işlemler, Anayasada veya 

herhangi bir kanunda yer almamakta,163 Anayasaya veya bir kanuna dayanma 

durumlarında asli veya türev nitelikte olabilmekte, kanunları değiştirdiği durumlarda da 

kanun gücünde olmaktadır. Bunlar arasındaki tek belirleyici fark, başkanlık 

kararnamelerinin Resmi Gazete’de(Federal Register) yayımlanma zorunluluğudur.164  

 

Başkanın düzenleyici işlemlerini incelerken işlemin ismine değil niteliğine 

bakmak gerekmektedir. Ayrıca başkanlık kararnamelerinin ve beyannamelerinin yapılış 

usulüne ilişkin 1962 tarihli 11030 sayılı bir başkanlık kararnamesi bulunmaktadır.165 

Dolayısıyla ABD’de bunların ihdas usulü, bizzat yürütme işlemiyle düzenlenmiştir.  

 

Başkanlık kararnameleri uzun sayılabilecek bir süre, kamu hizmeti ve kamu 

görevlileri ile ilgili kurallar koymak, kamu mallarını devlet tüzel kişiliği ve kamu 

kurumları arasında paylaştırmak için, özel bayram günlerini belirleme ve yas ilan 

edilmesi için kullanılmış, yurttaşlara herhangi ödev veya yükümlülük getirmemiştir.166 

ABD’nin kuruluşundan itibaren Başkan düzenleyici işlemler yapmaktadır. Başkanlık 

kararnamelerine uzun bir süre sayı verilmemiş, 1907 yılında bunlara retrospektif biçimde 

sayı verilmeye başlanmış ve Başkan Lincoln’ün iç savaş sırasında 1862 tarihli 

Louisiana’da geçici bir mahkeme kurma işlemi 1 sayılı başkanlık kararnamesi olarak 

kabul edilmiştir.167 

 

                                                        
162 S. Chu, T. Garvey, “Executive Orders: Issuance, Modification, and Revocation”, in Presidency in the 

United States, V. VII, Ed. G. L. Carriero, Nova Science Publishers, 2015, pp. 2-3. 
163 Ibid., p. 2, T. L. Branum, “President or King - The Use and Abuse of Executive Orders in Modern-Day 

America”, Notre Dame Journal of  Legislation, V. XXVIII, N. 1, (2002), p. 6, J. E. Noyes, “Executive 

Orders, Presidential Intent, and Private Rights of Action”, Texas Law Review, V. LIX, (1981), p. 839. 
164 Chu, Garvey, op. cit., s. 3. Başkan tarafından üçüncü kişileri hukuki olarak etkileyeceği düşünülen diğer 

düzenleyici işlemler de Resmi Gazete’de yayımlanmaktadırlar. 
165 Ibid., p. 839. 
166 J. A. Sterling, “Above the Law: Evolution of Executive Orders(Part One)”, UWLA Law Review, V. 

XXXI, (2000), pp. 101-102. 
167 Branum, op. cit., p. 8. 
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ABD İç Savaşı, I. ve II. Dünya Savaşları gibi olağanüstü dönemlerde Başkanlar, 

Anayasanın kendilerine verdiği yetkinin ötesinde düzenleyici işlemler yapmışlar,168 ABD 

Yüksek Mahkemesinin bu işlemleri çoğunlukla denetlemekten kaçınması veya hukuka 

uygun bulması, olağan dönemlerde düzenleme yetkisinin kapsamının genişlemesinin 

önünü açmıştır.169 Başkanlık kararnameleri artık sadece kamu görevlilerinin değil 

yurttaşların hukuki durumunu da etkileyen bir içerik kazanmıştır.170  

 

ABD’de Başkanın sadece kanunları uygulama yetkisi olduğuna ilişkin geleneksel 

kuvvetler ayrılığı teorisi pratikte değişime uğramıştır. Doktrinde, usulüne uygun yapılmış 

başkanlık kararnamelerinin bir bölümünün kanun gücünde olduğu kabul edilmektedir.171 

Ayrıca başkanlık kararnamelerinin önemli bir bölümünün herhangi bir kanuna hatta 

anayasal bir düzenlemeye dayanmadığı belirtilmektedir.172 Bu nedenle başkanlık 

kararnamelerinin bir bölümü, yürütme organının asli ve kanun gücünde işlemi olarak 

kabul edilmelidir.  

 

Kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkarılan Başkanın işlemleri ise türev 

niteliktedir. Başkanın çıkardığı bir işlemin kanun gücünde olabilmesi için açık anayasal 

veya kanuni bir yetkiye dayanması ve yetki devrinin uygun yapılması gerekmektedir.173 

Başkanın devredilmiş düzenleme yetkisine(statutory powers) dayanarak çıkardığı bu 

işlemler, ABD Kongresi tarafından kaldırılabilmekte veya değiştirilebilmektedir.174 

ABD’de bağımsız kamu kurumları(independent executive agencies) ve bağımsız 

                                                        
168 Chu, Garvey, op. cit., p. 3. 
169 Sterling, op. cit., pp. 103-106, 113-116. 
170 E. N. Griswold, “Government in Ignorance of the Law”, Harvard Law Review, V. XLVIII, N. 2, 

(1934), pp. 198-200, Branum, op. cit., p. 9, Noyes, op. cit., p. 840. 
171 Ibid., p. 841, Chu, Garvey, op. cit., p. 9, Griswold, op. cit., p. 203. 
172 Branum, op. cit., p. 34. 
173 Ibid., p. 65. 
174 Chu, Garvey, op. cit., p. 16 
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düzenleyici otoriteler(independent regulatory agencies) bir kanunla veya kanunun 

verdiği yetkiye dayanarak başkanlık kararnamesiyle kurulmaktadır.175  

 

ABD hukukunda başkanlık kararnamelerinin sınırı konusunda açık bir anayasal 

veya kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır. İçtihat hukukuna dayanan Anglo-Sakson 

hukuk sisteminin bir parçası olan ABD’de, yürütmenin düzenleyici işlemlerinin sınırını 

ABD Yüksek Mahkemesi176 kararları çizmektedir. ABD Kongresinin çıkardığı kanunlar 

da bu konuda bir sınır çizmektedir. Fakat Başkanın geciktirici veto yetkisi, çıkarılan 

kanunların çizdiği sınırı etkisiz hâle getirebilmektedir. Ayrıca Başkanın kanunlara 

dayanmadan yaptığı asli düzenleyici işlemlerin denetlenmesi konusunda tek yetkili organ 

ABD Yüksek Mahkemesinin çoğu zaman, Başkanın işlemlerini denetlemekten kaçınması 

Başkanın yetki alanını genişlemesine yol açmaktadır. Mahkeme nadir de olsa başkanlık 

kararnamelerini denetleyip iptal kararı vermektedir. 

 

Kore Savaşı sırasında Birleşik Çelik İşçileri Sendikası’nın(United Steel Workers 

of America) ücret artışı amacıyla ABD’nin büyük çelik işletmeleri sahiplerine karşı greve 

gideceğinin anlaşılması üzerine Başkan Truman; 1952 tarihli 10340 sayılı başkanlık 

kararnamesiyle, grev başlamadan önce, çelik işletmelerine el koymak üzere Ticaret 

Bakanını görevlendirmiştir.177 Devletleştirme işlemine karşı ilk derece mahkemesi 

Anayasanın II. maddesinin, Başkana işletmelere doğrudan el koyma yetkisi vermemesi, 

konuyla ilgili Kongre’nin bir yetki kanununun bulunmaması nedeniyle işlemi Anayasaya 

                                                        
175 The United States Government Manual, pp. 32-138,  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVMAN-2020-11-10/pdf/GOVMAN-2020-11-10.pdf. [Erişim 

Tarihi: 27.1.2021]. 
176 ABD Yüksek Mahkemesi, kanunların Anayasaya uygunluğunun somut norm denetimi yapabilen, 

Başkanın düzenleyici işlemlerini, hukuk ve ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararları temyiz 

mahkemesi olarak inceleyen Avrupa’daki Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi mahkemelerin 

yetkileriyle donatılmış bir mahkemedir.  Yavuz, op. cit., s. 448. 
177 J. Goldsmith, J. F. Manning “The President's Completion Power”, The Yale Law Journal, Vol. CXV, 

N. 9, p. 2283,(2006), Chu, Garvey, op. cit., p. 4, Branum, op. cit., p. 60, Sterling, op. cit., 115. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVMAN-2020-11-10/pdf/GOVMAN-2020-11-10.pdf
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aykırı bulmuş ve iptal etmiştir.178 Temyiz Mahkemesi(Court of Appeals for the District 

of Columbia Circuit) kendisine yapılan iptal başvurusunu değerlendirmiş, ABD Yüksek 

Mahkemesine başvuruluncaya kadar, ilk derece mahkemesinin kararının yürütmesini 

durdurmuştur.179 ABD Yüksek Mahkemesinin başvuruyu kabul etmesi durumunda, karar 

verilene kadar yürütmeyi durdurma kararı etkisini sürdürecek, Mahkemenin ret kararı 

vermesi durumunda ise yürütmenin işlemi kendiliğinden iptal edilmiş olacaktı.180 

 

Başkanlık kararnamesinin iptal edilmemesi için Federal Hükümet, Ticaret Bakanı 

aracılığıyla, ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunmuştur. Temyiz 

başvurusunu bir ay içinde karara bağlayan Mahkeme, başkanlık kararnamesinin 

Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, üçe karşı altı oyla, ilk derece mahkemesinin 

kararını onamıştır. Mahkeme, Anayasaya veya kanunlara dayanmayan Başkanın işlemini 

yasama işlemi olarak nitelemiş, bu yetkinin ABD Kongresi’nde olması gerekçesiyle 

işlemi kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulmuştur.181 Mahkemenin çoğunluk görüşünü 

yazan Yargıç Black, bu türden bir el koyma işleminin ancak ulusun kanun koyucu organı 

tarafından yapılabileceğini, Anayasanın Başkana vermiş olduğu kanunların sadakatle 

yürütülmesi yetkisinin, onun kanun koyucu olmadığının bir göstergesi olduğunu, 

dolayısıyla Başkanın bu tür bir işlem yapma yetkisinin bulunmadığını belirtmiştir.182  

 

Mahkeme çoğunluğunun beş üyesi ek gerekçeyle karara katılmışlardır. Yargıç 

Frankfurter, ülkenin kurucularının denetimsiz bırakılmış devlet organının tehlikeli bir 

güce sahip olmasını engellemek amacıyla denetim ve dengeleme(checks and balances) 

sistemine dayandığını eklemektedir.183 Yargıç Douglas ek gerekçesinde, denetim ve 

                                                        
178 Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/343/579, 

[Erişim Tarihi: 27.1.2021]. 
179 Ibid.  
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Sterling, op. cit., p. 116. 
183 Goldsmith, Manning, op. cit., p. 61-62.  

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/343/579
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dengeleme sisteminin yol açtığı devletin üç kuvvetinin yetki paylaşımının, günümüzde 

çoğu kişi tarafından ödenen büyük bir bedel olarak görüldüğüne, kararnamenin 

Anayasaya uygun bulunması durumunda, gelecekteki bir Başkanın buna benzer bir önlem 

aracılığıyla çalışma yaşamını baskı altına alma tehlikesinden bahsetmektedir.184  

 

Mahkemenin çoğunluk görüşünden daha fazla ön plana çıkan ek gerekçesi ise 

Yargıç Jackson tarafından yazılmıştır. Yargıç, Başkanın yetkileri konusunda üçlü bir 

ayrıma gitmektedir. Yargıç, ABD Kongresinin açık veya örtülü bir biçimde 

yetkilendirdiği durumda Başkanın yetkilerinin genişlediğini, herhangi bir 

yetkilendirmenin bulunmadığı durumda, yasama ve yürütme organlarının yarışan 

yetkilerinin söz konusu olduğunu, Kongrenin açık veya örtülü iradesine uygun olmayan 

bir önlem alması durumunda ise Başkanın yetkilerinin daha dar olduğunu 

savunmaktadır.185 Çelik fabrikalarına el koyma konusunda ABD Kongresi’nin açık veya 

örtülü bir yetkilendirmesinin bulunmaması, özel mülkiyete el koyma konusunun yasama 

organının yetki alanında kalması, el koyma kararının mevcut kanuni düzenlemelere 

aykırılık içermesi gerekçeleriyle ilgili başkanlık kararnamesi Yargıç Jackson tarafından 

Anayasaya aykırı bulunmuştur.186  

 

Başkanlık kararnamelerinin iptal edilmesi ABD’de sık rastlanan bir durum 

değildir. Kanunlarla arasında oldukça zayıf bir bağ bulunması durumunda dahi başkanlık 

kararnameleri mahkemeler tarafından hukuka uygun bulunmaktadır.187 Savaş 

gerekçesiyle de olsa, çelik sektöründe üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin 

kaldırılması girişimi, ABD koşullarında oldukça radikal sayılabilecek bir girişimdir. Bu 

                                                        
184 Ibid., p.62. 
185 Chu, Garvey, op. cit., pp. 5-6. 
186 Ibid., p. 6. 
187 İstihdamda Fırsat Eşitliği Komitesini(Committee on Equal Employment Oppotunity) kuran ve ona 

yetkiler veren 10925 sayılı Başkanlık Kararnamesinin 1949 tarihli Federal Kamu Malları ve İdari Hizmetler 

Kanunu’yla(Federal Property and Administrative Services Act) oldukça zayıf bir ilişkisi olmasına rağmen 

federal mahkemeler tarafından hukuka uygun bulduğu belirtilmektedir. Noyes, op. cit., pp. 843-844. 
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nedenle gelecekte sistemin merkezinde yer alan özel mülkiyete muhtemel müdahalelerin 

yaşanamaması amacıyla ABD Yüksek Mahkemesi ilgili kararnameyi iptal etmiştir. 

 

10340 sayılı kararnamenin iptal edilmesinden günümüze kadar sadece iki 

başkanlık kararnamesi federal mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Başkan Clinton’un 

Federal Kamu Malları ve İdari Hizmetler Kanununa(Federal Property and 

Administrative Services Act) dayanarak çıkardığı grev kırıcı işçi istihdam eden şirketlerle 

federal kurumların sözleşme yapmasını yasaklayan 12954 sayılı başkanlık kararnamesi, 

ilk derece mahkemesi (United States District Court for the District of Columbia) 

tarafından Ulusal İş İlişkileri Kanunu’nun(National Labor Relations Act)  grevler 

sırasında yeni işçi istihdamını güvence altına alan hükmüne aykırı olduğu için iptal 

edilmiştir.188 Mahkeme, Kamu Malları ve İdari Hizmetler Kanunu’nun genel kanun, 

Ulusal İş İlişkileri Kanunu’nun ise özel kanun olması gerekçesine dayanmıştır.189 George 

W. Bush’un aynı kanuna dayanarak çıkardığı ve kamu ihalelerine ilişkin hükümler içeren 

13202 sayılı başkanlık kararnamesi de aynı gerekçeyle iptal edilmiştir.190  

 

Son olarak Başkan Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin 

yurttaşlarının, vize durumlarına bakılmaksızın, ABD’ye girişlerinin doksan gün süreyle 

yasaklanması ve ABD Mülteci Kabul Programının(United States Refugee Admissions 

Program) yüz yirmi gün süreyle askıya alınması konusunda, 2017 tarihli 13769 sayılı 

başkanlık kararnamesini çıkarmıştır. Kararnameye karşı ABD’nin birçok ilk derece ve 

temyiz mahkemesinde davalar açılmış, birtakım eyaletlerde işlemin önemli hükümlerinin 

yürütülmesi bir süreliğine durdurulmuştur.  

 

                                                        
188 Chu, Garvey, op. cit., p. 7.  
189 Branum, op. cit., pp. 72-73. 
190 Ibid., p. 73. 
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Kararname hakkında ABD’de ve bütün dünyadan gelen tepkiler ve işleme karşı 

açılan davalar üzerine Başkan, ilgili ülkelerin vizesi olan yurttaşlarının detaylı araştırma 

sonucunda ABD’ye girmesine izin veren, fakat bu ülke yurttaşlarına yeni vize verilmesini 

doksan gün süreyle yasaklayan 13780 sayılı başkanlık kararnamesini çıkarmış ve 13769 

sayılı kararnameyi yürürlükten kaldırmıştır. Ayrıca Başkan, çıkardığı iki başkanlık 

beyannamesiyle kararnamenin kapsamını ülkeler bakımından genişletmiştir. Bu 

kararname de diğeri gibi birtakım eyaletlerde dava konusu olmuş ve işlemin yürütülmesi 

yine belirli bir süre için durdurulmuştur. Çeşitli dava aşamalarından geçen bu başkanlık 

kararnamesi, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından incelenmiş ve mahkeme üyelerinin 

ideolojik yönelimleri191 doğrultusunda, dörde karşı beş oyla, geçici seyahat yasağı 

koymanın Başkanın yetkisi dâhilinde bulunması gerekçesiyle, ilk derece ve temyiz 

mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararları kaldırılmıştır.192 Başkan Biden, göreve 

başladığı 20 Ocak 2021’de 10141 sayılı başkanlık beyannamesiyle, ilgili kararnameyi ve 

beyannameleri kaldırmıştır.193 

 

Başkanlık sisteminin uygulandığı ABD’de, yürütme yetkisi tek başına Başkan 

tarafından kullanılmaktadır. Yürütme yetkisini kullanan Başkanın yapabileceği işlemler 

ise Anayasada düzenlenmemiştir. Uygulamada Başkan, asli ve türev nitelikte işlemler 

yapabildiği gibi kanun gücünde işlemler de yapabilmektedir. Başkanın çıkardığı bir 

işlemi etkisiz hâle getirmek isteyen Kongrenin güçlü bir pozisyonda olduğu söylenemez. 

Başkanın veto ettiği bir kanunun yürürlüğe girebilmesi için Kongrenin her iki kanadının 

da üçte iki çoğunlukla kanunu kabul etmesi gerekmektedir. ABD Yüksek Mahkemesinin, 

Başkanın işlemlerini denetleme konusundaki “çekingen” tavrını da göz önünde 

                                                        
191 ABD Yüksek Mahkemesinin beş üyesi Cumhuriyetçi, dört üyesi ise Demokrat partili Başkanlar 

tarafından atanmıştır.  
192 Trump v. Hawaii, https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/17-965.[Erişim Tarihi: 27.1.2021]. 
193 Ending Discriminatory Bans on Entry to the United States, Proclamation 10141 of January 20, 2021. 

https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-01749/ending-discriminatory-bans-on-

entry-to-the-united-states. [Erişim Tarihi: 27.1.2021]. 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/17-965
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-01749/ending-discriminatory-bans-on-entry-to-the-united-states
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-01749/ending-discriminatory-bans-on-entry-to-the-united-states
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bulundurduğumuzda, ABD’de yürütme organının oldukça güçlü olduğu bir sistem 

egemendir. Başkanların çıkardığı kural koyan işlemlerin yargısal ve siyasi denetiminin 

zayıf olması nedeniyle, bunların kaldırılması veya değiştirilmesi, toplumsal sınıfların 

veya temsilcilerinin çeşitli baskı mekanizmalarıyla Başkanın kendisinin veya yeni seçilen 

Başkanın ilgili konularda işlem yapmasını sağlamasıyla mümkün olmaktadır.  

 

2. Yarı Başkanlık Sistemi: Fransa 

 

II. Dünya Savaşı sonrası komünistlerin, sosyalistlerin ve Hristiyan demokratların 

beraber hareket etmeleri(tripartisme) sonucu parlamenter sistemi öngören 1946 Fransız 

Anayasasının kabul edilmesiyle kurulan IV. Cumhuriyet’te hükümet istikrarı 

sağlanamıyordu. Fransa’nın sömürgelerdeki bağımsızlık mücadelelerinden ve soğuk 

savaştan kaynaklanan siyasi karışıklığının çözülmesi için Cezayir’deki generallerin 

öncülüğünde Charles de Gaulle’ün iktidara gelmesi talebiyle bir askeri darbe 

yapılmıştır.194 Dönemin Fransa’sının devlet yöneticilerinin darbenin talebine boyun 

eğmesiyle de Gaulle önce başbakan olmuş, yaklaşık altı ay süren bu dönemde ülkeyi 

istikrarlı bir yönetime kavuşturma amacıyla yeni bir Anayasa taslağı hazırlamış, 1958 

Anayasası referandumla kabul edildikten sonra da Cumhurbaşkanı seçilmiştir.195 

 

                                                        
194 Vietnam’ın 1954’te bağımsızlığını kazanmasından sonra Cezayir’in de Fransa’dan ayrılma ihtimali 

nedeniyle, Fransız Cezayir’inde üst rütbeli subaylar darbe yaptılar ve başında de Gaulle’ün olduğu bir 
ulusal birlik hükümeti kurulmadığı takdirde darbenin Fransa’ya yayılacağını duyurdular. Popkin., op. cit., 

p. 293. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’daki gelişmiş kapitalist ülkelerden birinde yaşanan tek 

“başarılı” darbeden, uzun ve istikrarlı bir politik sistem oluşturan bir Anayasaya yol açması nedeniyle pek 

bahsedilmemektedir. Bu darbe, bazı farklılıklar taşımakla birlikte, 1961 ve 1982 Anayasalarını önceleyen 

darbelerin öncüsü sayılabilir. Darbeyi yapan generallerin bir kısmı çok kısa bir süre sonra Cezayir’in 

bağımsızlığını engellemek için, iktidara gelmesini talep ettikleri de Gaulle’e karşı bir darbe girişiminde 

daha bulunmuşlar, fakat darbe girişimi sonuçsuz kalmıştır. Popkin, op. cit., p. 299. Bu durum, 1960 

darbesinden sonra Talat Aydemir’in başarısız iki darbe girişiminde bulunmasına benzemektedir.  
195 Popkin, op. cit., p. 292-293. 1958 Anayasasının özgün hâlinde Cumhurbaşkanı; parlamento üyeleri, 

belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri tarafından seçiliyordu. 1962’de Anayasada yapılan 

değişiklikle, Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmeye başlanmıştır. 
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Fransa’ya yarı-başkanlık sistemini getiren 1958 Anayasası, bu sistemle paralel 

olarak 34. ve 37. maddeleriyle; asli nitelikte kural koyma yetkisini yasama ve yürütme 

organı arasında paylaştırmış, yasama konusu işlemleri sayma usulüyle belirleyip, geri 

kalan konuları yürütme organına bırakmış, böylece yürütme yetkisi genel olma niteliğini 

kazanmıştır.196 Bu yetki paylaşımı sonrasında doktrinde, kanunun sınırlı tahsisli yetkiye 

dönüştüğü savunulmaktadır.197  

 

1958 Anayasası’nın asli düzenleme yetkisi konusunda üçlü bir ayrıma gittiğini 

söylemek mümkündür. Bunlardan ilki, Anayasanın 16. maddesinde öngörülen 

Cumhurbaşkanının asli düzenleme yetkisidir. Maddeye göre; Cumhuriyetin 

kurumlarının, ulusun bağımsızlığının, ülkenin toprak bütünlüğünün veya uluslararası 

taahhütlerinin yerine getirilmesinin ciddi ve acil tehdit altında olduğu ve anayasal devlet 

makamlarının düzgün işleyişinin kesintiye uğradığı durumlarda, Cumhurbaşkanı 

Başbakana, Parlamentonun iki kanadının(Ulusal Meclis ve Senato) Başkanlarına ve 

Anayasa Konseyine(Conseil Constitutionel) resmen danıştıktan sonra bu şartların 

gerektirdiği tedbirleri alır. Bu düzenlemeyle Cumhurbaşkanı, olağanüstü durumlarda 

sınırlandırılmamış bir asli düzenleme yetkisiyle donatılmıştır.198  

 

Asli düzenleme yetkisinin ikinci görünümü, Anayasanın 13., 21. ve 37. maddeleri 

doğrultusunda Başbakana tanınan özerk düzenleme yetkisidir.199 Anayasanın 34. ve 37. 

maddelerinde kanun ve yürütmenin asli düzenleyici işlemlerinin konuları ayrılmıştır. İki 

işlem türü de kural olarak birbirinin alanına müdahale edememektedir.  Bu anlamda 

yürütmenin düzenleyici işlemi, hem doğrudan Anayasaya dayanmakta hem de yasama 

                                                        
196 F. Cerrone, op. cit., p. 48, Carlassare, op. cit., pp. 93-94, A. Pizzorusso, “Potere Regolamentare Dopo 

Legge N. 1988/400”, in Scritti Per Mario Nigro, Milano, Giuffrè Editore, 1991, pp. 481-482, Öztürk, op. 

cit., ss. 112-113. 
197 Anayurt, 1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı, s. 44. 
198 Gözler, op. cit., ss. 368-369. 
199 Ibid., ss. 371-372, Öztürk, op. cit., s. 115. 
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organının müdahale edemeyeceği saklı bir alana sahiptir. Yürütme organı asli düzenleme 

yetkisini kararnameler aracılığıyla kullanmaktadır. Kanunların düzenleyemeyeceği 

rezerv bir alanı bulunan bu özerk kararnameler, kanunları değiştirme veya kaldırma 

gücüne sahip olmadığından kanun gücünde kabul edilmemektedir.200  

 

Fransa’da yürütme organının(Başbakanın) kanuni bir düzenleme bulunmadığı 

durumlarda da kamu hizmeti veya kolluk faaliyeti konularında yönetmelik çıkarabileceği, 

dolayısıyla bu konuda asli bir yetkiye sahip olduğu Fransız Devlet Konseyinin(Conseil 

d’État) 1918 tarihli Heyries ve 1919 tarihli Labonne kararlarıyla kabul edilmiştir.201 

Anayasada veya kanunlarda bu konuda herhangi bir düzenleme bulunmaması karşısında, 

Devlet Konseyinin, IV. ve V. Cumhuriyet dönemlerinde de sürdürdüğü içtihadı202 

tartışmaya açıktır. 

 

Anayasanın 34. maddesinin 3. fıkrasına göre, ulusal savunma, eğitim, mülkiyet 

ilişkileri, sosyal güvenlik, iş ve sendika hukuku, çevrenin korunması vb. konularda 

kanunun temel ilkeleri ve esasları belirlemesinden sonra Anayasanın 37. maddesine göre, 

yürütme organını tamamlayıcı kararname çıkarabilecektir. Bu kararnamelerin hukuki 

niteliği, doktrinde tartışma konusu olmuştur. Bu düzenlemeyi asli nitelikte sayanlar 

bulunduğu gibi, kanunların uygulanması nedeniyle türev nitelikte kabul edenler de 

bulunmaktadır.203 Kanunun çerçeveyi çizmesi ve ayrıntılı düzenlemelerin yürütmenin 

düzenleyici işlemiyle yapılması, türev niteliğin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir.  

Ayrıca 34. maddenin son fıkrası, madde hükümlerinin açıklanması ve tamamlanması 

                                                        
200 Anayurt, op. cit., s. 60. 
201 Ibid., s. 39.  
202 Gözler, op. cit., s. 374, Öztürk, op. cit., ss. 117-118. Yazar, kolluk faaliyetinin Anayasanın 34. maddesi 

gereğince kanunun saklı alanında bulunması gerekçesiyle Devlet Konseyinin yürütmeye asli düzenleme 

yetkisi tanınmayan dönemdeki içtihadını devam ettirip, Anayasa hükümlerini zorlayarak, yürütmeye yetki 

tanımasını eleştirmektedir. 
203 Tartışmalar için v. Anayurt, op. cit., s. 85. Yazar, tamamlayıcı kararnamelerin idarenin takdirine bağlı 

olarak özerk veya klasik kararname biçiminde yapılabileceğinin Fransız hukuk doktrininde savunan 

görüşler bulunmasından bahsetmektedir. Aynı yönde v. Öztürk, op. cit., s. 114 
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konusunda organik kanun(lois organiques) çıkarılabilmesini düzenlemiştir.  Dolayısıyla 

yasama organı, gerek gördüğü takdirde, bu imkânı kullanıp özerk düzenleme alanını 

sınırlandırabilecektir.204 Yalnız organik kanunlarla yasama alanının genişletilmesi veya 

aynı anlama gelmek üzere yürütme alanının daraltılabilmesi için hükümetin desteğinin 

alınmasının ve organik kanunun ön denetimini yapan Anayasa Konseyinin kanunun 

Anayasaya aykırı olmadığına ilişkin karar vermesi gerektiği belirtilmektedir.205 

 

1958 Anayasasının düzenlemelerine göre, Anayasa değişikliğine ilişkin kanun, 

olağan kanun ve organik kanun olmak üzere üç kanun tipi bulunmaktadır. Organik 

kanunlar, sadece Anayasanın yetki verdiği, devletin temel organlarının kuruluşu ve 

işleyişiyle ilgili konularda çıkarılırlar, bunların görüşme ve kabul usulleri olağan 

kanunlardan farklıdır.206 Organik kanunlar, Anayasa metnini tamamlayan açıklığa 

kavuşturan, maddi bakımdan anayasal niteliğe sahip, normlar hiyerarşisinde Anayasanın 

altında olmasına rağmen, Anayasaya uygunluk denetiminde “ölçü norm bloku içinde” yer 

aldıkları kabul edilen işlemlerdir.207 Olağan kanunlar ve Anayasa değişikliğine ilişkin 

kanunlar ise Türkiye’dekilerin birer benzeridir. 

 

Fransa’da yürütme organının türev düzenleme yetkisi, Anayasanın 21., 38. ve 72. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Bu yetki, ordonanslarla(ordonnances) ve kanunları 

uygulama yönetmelikleriyle(règlements d’execution de lois) kullanılmaktadır. 

Ordonanslar, yasama organının bir yetki kanunuyla belirli bir süre için hükümete 

düzenleme yetkisini devrettiği, yargısal denetimi Devlet Konseyi tarafından yapılan bir 

                                                        
204 Öztürk, op. cit., s. 117.  
205 Anayurt, op. cit., ss. 31-32. 
206 Bakırcı, op. cit., ss. 157-158.  
207 Teziç, op. cit., s. 18. 
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işlem türüdür, temel hak ve özgürlüklerin düzenlenebilmesi farkı dışında, Türkiye’deki 

olağan dönem KHK’lerinin karşılığıdır.208  

 

Kanunları uygulama yönetmelikleri ise karakter olarak Türkiye’deki 

yönetmeliklere benzemektedir. Bu türev düzenleme yetkisi, Anayasanın 21. maddesinin 

1. fıkrasına göre Başbakan ve Anayasanın değişik 72. maddesinin 3. fıkrasına göre yerel 

yönetimler tarafından kullanılabilir. Uygulamada bu işlemlerin; Başbakan, bakanlar, 

bağımsız idari otoriteler, belediye başkanları ve valiler tarafından yapıldığı 

belirtilmektedir.209 Başbakan ve yerel yönetimler dışında kalan idari örgüt ve makamların 

genel düzenleme yetkisi bulunmadığından bunların uygulama yönetmelikleri 

çıkarabilmesi için kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.210 

 

1958 Fransız Anayasasının öngördüğü yürütmenin asli düzenleyici işlemlerinin 

kapsamı, sanıldığının aksine, oldukça dardır. Bunun ilk nedeni, Anayasada kanun 

alanının oldukça geniş bir biçimde düzenlenmesidir. Temel hak ve özgürlükler, kişisel ve 

medeni duruma ilişkin düzenlemeler, suç ve cezalar, eğitim-öğretim, kamu tüzel 

kişiliğinin kurulması, devletleştirme gibi birçok konu, kanunun saklı alanında 

kalmaktadır. Bu nedenle yürütmenin asli düzenleme yetkisinin, kanun alanını tamamlama 

veya kanunun bulunmadığı bir alanda, istisnai ve önemli olmayan konularda yürütme 

görevinin zorunlu kıldığı birtakım basit ve gündelik işlemler olarak kendisini gösterdiği 

belirtilmektedir.211 İkinci neden, hükümetlerin yasama organının müdahalesine rıza 

göstererek Anayasanın 37. maddesinin 2. fıkrası ve 41. maddesinde düzenlenen asli 

düzenleyici işlemlerin saklı alanını koruma mekanizmalarını çalıştırmaması ve bu rızanın 

                                                        
208 Gözler, op. cit., s. 370. 
209 Anayurt, op. cit., s. 52. 
210 Gözler, op. cit., ss. 372-377. 
211 Anayurt, op. cit., s. 90. 
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varlığında, kanunun yürütme organının alanına müdahalesinin tek başına Anayasaya 

aykırılık oluşturmayacağı yönündeki Anayasa Konseyinin içtihatlarıdır.212  

 

3. Parlamenter Sistem: İtalya 

 

İtalya’da yaklaşık olarak yüz yıl yürürlükte kalmış olan 1848 tarihli Albertino 

Fermanı(Statuto Albertino), yürütme yetkisini, kural olarak, kanunların yürütülmesi 

olarak tanımlamış, şövalyelik nişanları ve soyluluk unvanı verilmesi konularında Krala 

asli düzenleme yapma yetkisi vermiştir.213 Egemenin imtiyazı(prerogativa regia) da 

denilen bu istisnai yetki, doğrudan Anayasadan kaynaklanan ve ancak Kral tarafından 

kullanılan yürütmenin özerk düzenleme yetkisinin bir görünümüdür.214 Çünkü bu alan 

önceden kanunla düzenlenmediği gibi yürütmeye şekli bir kanunla yetki verilmesi de söz 

konusu değildi.215 Bu anlamda Kralın yetkisi, hem asli hem de saklı nitelikteydi. Yasama 

organı veya yürütmenin hükümet kanadı bu alanda düzenleme yapamazdı. Bu nedenle bu 

yetkiden doğan düzenleyici işlemlerin, şekli kanunların etkisine sahip olduğu kabul 

edilmekteydi.216 

 

Fermanın 5. ve 6. maddelerine göre yürütme yetkisi,  tek başına Kral tarafından 

kullanılmakta, Kral kanunların yürütülmesi için gerekli kararnameleri(decreti) ve 

                                                        
212 Öztürk, op. cit., ss. 139-141, Anayurt,  op. cit., ss. 94, 101. Anayasanın 37. maddesinin 2. fıkrası, 

yürütmenin alanına girdiği düşünülen kanunların, Devlet Konseyinin görüşü alınarak bir kararnameyle 

değiştirilmesini düzenlerken, Anayasanın 41. maddesi, yasama süreci devam ederken kanun teklifinin veya 

değişikliğinin kanun alanında bulunmaması iddiasıyla hükümetin Anayasa Konseyine kabul edilmezlik 
itirazında bulunmasını düzenlemektedir. Anayasa Konseyi 1982 yılına kadar verdiği kararlarda yürütmenin 

düzenleme alanını korurken, “Blocage de prix” kararıyla içtihadından dönmüştür. Konsey, parlamentonun 

yürütmenin yetki alanında düzenleme yapması durumlarında hükümetin, Anayasanın 37. ve 41. 

maddelerindeki seçimlik yetkileri kullanması gerektiğini, bunların kullanılmaması durumunda tek başına 

ilgili yasama işleminin Anayasaya aykırı olmayacağını belirtmektedir. Konsey, “Démocratisation de 

secteur public” ve “loi d’orientation et de programme pour avenir de l’ecole” kararlarıyla da içtihadını 

devam ettirmiştir. Kararları aktaran Anayurt, op. cit., ss. 103-104. 
213 Zanobini, “Gerarchia e Parità”, p. 315, Pizzorusso, op. cit., p. 481. 
214 Raneletti,  op. cit., p. 169, Benzer görüş için v. Betti, op. cit., p. 15, Carlassare, op. cit., p. 181. 
215 Cheli, Potere Regolamentare, pp. 85-86. 
216 Raneletti, op. cit., p. 169. 
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yönetmelikleri(regolamenti) gecikmeksizin ve herhangi bir istisna olmaksızın 

çıkarmaktaydı.217 Fermanın ayrıntılı düzenlemeler içermeyen, esnek türde bir Anayasa 

olduğu belirtilmelidir. İtalya’da uzun bir süre, düzenleyici işlemlerin yapılış usulü ve 

içeriği hakkında ayrıntılı bir kanuni bir düzenleme yapılmamıştır. Dolayısıyla yürütme 

organı, Fermanın niteliği gereği, düzenleyici işlemler bakımından geniş bir takdir 

yetkisine sahip olmuştur.  

 

İtalya’da yürütmenin düzenleme yetkisiyle ilgili Faşizmin erken döneminde 1926 

tarihli 100 sayılı “Yürütme Organının Hukuki Norm Koyma Yetkisi” başlıklı dört 

maddeden oluşan bir kanun çıkarılmıştır. Kanunun; 1. maddesinin 1. fıkrasıyla kanunların 

yürütülmesi konusunda kraliyet kararnamesi(decreto reale) çıkarılması, aynı maddenin 

3. fıkrasıyla idarenin örgütünün kurulması, 3. ve 4. maddeleriyle olağan ve olağanüstü 

hâl kararnamelerinin çıkarılma koşulları düzenlenmiştir. Kanunun; yürütme gücüne ait 

yetkilerin kullanılması konusunda kraliyet kararnamesi çıkarılmasını düzenleyen 1. 

maddesinin 2. fıkrasıyla ise Bakanlar Kuruluna genel düzenleme yetkisi verilmiştir.218 Bu 

hükümle, İtalyan pozitif hukuku bağlamında yürütme organı, her defasında düzenleme 

konusuyla ilgili kanuna dayanma zorunluluğundan kurtulmuş, özerk düzenleme yetkisine 

sahip olmuştur.219 Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası, kanunların yürütülmesini sağlamak 

için kraliyet kararnamesi çıkarılmasını düzenlediği için bu durumun bir sorun yarattığı 

söylenemez. Fakat aynı maddenin 2. fıkrası, yürütmenin yetkilerinin kullanımı 

                                                        
217 O. Gürer, “İtalya’da Yürütmenin Düzenleme Yetkisi ve Düzenleyici İşlemleri”, Bahçeşehir 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, S. 199-200, (2021), s. 782. 
218 Carlassare, op. cit., p. 321, Pizzorusso, op. cit., p. 506. Yazar maddenin düzenlemesinin, egemenin 

özerk düzenleme yetkisini içerdiğini, fakat yürütmenin geri kalan özerk işlemleri bakımından belirsizlik 

taşıdığını belirtmektedir. İtalya’da gerek yürütmenin düzenleyici işlemleri gerekse kanun hükmünde 

kararnameler kraliyet işlemi olarak çıkarılmaktaydı. Fakat bunları hazırlayan ve uygulayan Bakanlar 

Kuruluydu. Cumhuriyet döneminde de aynı anlayış devam etmekte, Bakanlar Kurulunun düzenleyici 

işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya yönetmeliği adıyla çıkarılmaktadır. Zanobini, “La Gerarchia 

delle Fonti”, p.  376. 
219 A. Lucarelli, Potere Regolamentare, Padova, CEDAM, 1995, p. 345,  de Valles, op. cit., p. 151. 

Kanunun Senato’daki görüşme tutanaklarından hareketle, yürütmeye asli düzenleme yetkisi vermesinin 

belirsiz olduğu savunulmaktadır. Raneletti, op. cit., p. 168, nota 1.  
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konusunda kararname çıkarılmasını düzenlemiştir. Bu konuda yürütmenin çıkaracağı 

düzenleyici işlemlerin asli nitelikte olacağı belirtilmektedir.220 Kanunun yürütme 

organına verdiği genel(generica) yetki, işlemin özerk niteliğine bir gönderme sayılmakta 

ve kanunilik ilkesine aykırı bulunmaktadır.221 Doktrinde 100 sayılı Kanunun 1. 

maddesinin 2. fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkinin, kralın kanunların 

uygulanması için gerekli kararnameleri ve yönetmelikleri çıkarmasını düzenleyen 

Albertino Fermanının 6. maddesinin yetersiz düzenlemesini tamamladığı, fakat ilgili 

hükmün yürütmeye çok geniş bir takdir yetkisi tanıdığı belirtilmektedir.222 

 

II. Dünya Savaşı’nın sora ermesinden sonra 1946 yılında yapılan referandumla 

İtalya’da monarşi kaldırılmış, Cumhuriyet ilan edilmiş ve yeni Anayasa için kurucu 

meclis seçilmiştir. Kurucu meclisin hazırladığı Anayasa 1947’nin son günlerinde kabul 

edilmiş ve 1 Ocak 1948’de yürürlüğe girmiştir. Anayasanın; olağan ve olağanüstü hal 

kararnamelerini düzenleyen 76. ve 77. maddeleri,223 merkezi idare ve kamu kurumlarının 

kanunla kurulmalarını öngören 95. ve 97. maddeleri,224 yerel yönetimlerin kuruluşuna, 

görevlerine ve yetkilerine ilişkin oldukça ayrıntılı düzenlemeler içeren V. bölümündeki 

çeşitli maddeleri, 1926 tarihli 100 sayılı kanunun önemli bir bölümünü örtülü bir biçimde 

yürürlükten kaldırmıştır. Anayasanın 87. maddesinin 5. fıkrasıyla, düzenleyici işlemlerin 

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacağı düzenlenmiş, fakat bu konuda usule ilişkin 

ayrıntılı bir düzenleme yapılmamıştır. 

 

                                                        
220 Carlassare, op. cit., pp. 196-197. 
221 Lucarelli, op. cit., p. 346. 
222 Zanobini, “La Potestà Regolamentare”, pp. 408-410. 
223 Cartabia, op. cit., p. 56.  
224 Zanobini, op. cit., p. 411 ff., G. Greco, Regolamenti Amministrativi, Torino, Giappichelli Editore, 

2001, pp. 115-118. 
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Anayasanın 76. ve 77. maddeleri, yürütme organının kararname çıkarma yetkisini 

düzenlenmiştir.225 Bu maddelere göre yürütme organı iki tür kararname çıkarabilir. 

Bunlardan ilki; yasama organının bir yetki kanunuyla, içeriğini, sınırını ve süresini 

belirlediği konularda çıkarılan yasama kararnameleridir(decreti legislativi). Bu 

kararnameler bakımından yasama organı onay kanunu çıkarmaz. Fakat yasama organı 

daha sonra çıkaracağı bir kanunla bunları değiştirebilir veya kaldırabilir. Diğer kararname 

türü ise olağanüstü bir durumun emarelerinin bulunması, bu duruma acil ve zorunlu 

olarak müdahale edilmesi ihtiyacı doğması nedeniyle, Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılan geçici nitelikteki kanun hükmünde kararnamelerdir(decreti legge). Bu 

kararnameler, 1982 Anayasasının değiştirilmiş hâlindeki OHAL CbK’lerine benzerler. 

Fakat İtalyan Anayasanın 77. maddesine göre bu kararnameler, yayımlanmalarından 

itibaren altmış gün içerisinde parlamento tarafından kanuna dönüştürülmezlerse, geçmişe 

etkili olarak yürürlükten kalkarlar.226  

 

Aciliyet ve zorunluluk koşullarının bulunmaması durumunda İtalyan Anayasa 

Mahkemesi, çıkarılan kanun hükmünde kararnameleri Anayasanın 77. maddesine aykırı 

bulmaktadır.227 Ayrıca bunlar bir yetki kanunu olmaksızın çıkarıldıklarından asli niteliğe 

sahiptirler. Bu anlamda kanun hükmünde kararnameler, yürütmenin türev niteliğinin 

istisnasını oluştururlar. İtalyan Anayasa Mahkemesi; kanun hükmünde kararnamelerin 

asli norm olduğunu, parlamentonun kararnamelerin “kusurlu” düzenlemelerini gerek 

                                                        
225 Gürer, op. cit., s. 782. Kanun hükmünde kararnameler, kanunları değiştirme veya kaldırma nitelikleri 

gereği, yürütme organının diğer düzenleyici işlemlerinden ayrılan özgün işlemleridir. Bunları yürütme 

organı çıkarmakta fakat bunların etkisi yasama yetkisinin alanına taşmaktadır. Dolayısıyla bunların işlevsel 

bakımdan yasama işlemi oldukları kabul edilmektedir. 
226 Değiştirilmiş 1982 Anayasasının 119. maddesine göre, üç ay içerisinde meclis tarafından görüşülmeyen 

ve karara bağlanmayan OHAL CbK’leri kendiliğinden yürürlükten kalkar. Bu hükümde, üç aylık süre 

içerisinde çıkarılan CbK’lerin geçmişe veya geleceğe yönelik olarak etkisini yitirmesi düzenlenmemiştir. 

Doktrinde bu üç aylık sürede CbK’lerin geçerliliğini koruyacağı kabul edilmektedir. Ülgen, op. cit., s. 35. 
227 Corte Costituzionale, Sentenza n. 1996/360, 17.10.1996, 

https://www.giurcost.org/decisioni/1996/0360s-96.html; Sentenza n. 2007/171, 9.5.2007, 

https://www.giurcost.org/decisioni/2007/0171s-07.html. [Erişim Tarihi: 29.8.2021]. 

https://www.giurcost.org/decisioni/1996/0360s-96.html
https://www.giurcost.org/decisioni/2007/0171s-07.html
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gördüğünde değiştirerek kanuna çevirebilmesini, asli işlemler konusunda yasama 

organının son kararı vermesinin bir göstergesi olarak kabul etmektedir.228  

 

Yasama kararnamelerinin ve kanun hükmünde kararnamelerin ihdas usulü, 1988 

tarihli 400 sayılı Kanunun 14. ve 15. maddelerinde ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla İtalyan hukuk sisteminde kanunlar, normlar hiyerarşisinde, yürütmenin 

kanun gücündeki işlemlerinin üzerinde yer alırlar. Anayasanın mutlak olarak kanunların 

saklı alanına bıraktığı konularda(reserva di legge assoluta) her iki kararname türünün de 

çıkarılması mümkün değildir. Anayasanın; 13. maddesine göre kişi özgürlüklerinin 

sınırlandırılması, 72. maddesine göre, yasama kararnameleri çıkarma konusunda yetki 

kanunu çıkarılması, bütçe kanununun kabul edilmesi veya bu kanunda değişiklik 

yapılması, 113. maddesine göre mahkemelerin kuruluşu gibi konular yasama organının 

saklı alanında kalmaktadır. Dolayısıyla bu konularda kararnameyle düzenleme 

yapılamaz. 

 

Başbakanlığın görev ve yetkileri, örgütü, idarenin düzenleyici işlemleri ve 

merkezi idareyle yerel yönetimler arasındaki ilişkiler konusunda oldukça ayrıntılı 

düzenlemeler içeren 1988 tarihli 400 sayılı Yürütme Faaliyeti ve Başbakanlık Örgütünün 

Kuruluşu Hakkında Kanun, 1926 tarihli 100 sayılı Kanunun229 birçok hükmünü örtülü 

biçimde kaldırmıştır. 400 sayılı kanun; tüzükler (regolamenti governativi), yönetmelikler 

(regolamenti ministeriali), yasama kararnameleri(decreti legislativi) ve olağanüstü kanun 

hükmünde kararnameler(decreti legge) olmak üzere yürütme organının düzenleyici 

işlemlerini kodifiye etmiştir.  

 

                                                        
228 Corte Costituzionale, Sentenza n. 2007/171, 9.5.2007,  

https://www.giurcost.org/decisioni/2007/0171s-07.html. [Erişim Tarihi: 29.8.2021]. 
229 1926 tarihli 100 sayılı Kanun, 2010 tarihli 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

https://www.giurcost.org/decisioni/2007/0171s-07.html
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Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerine göre 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle(decreto del presidente); kanunların, KHK’lerin ve 

topluluk(Avrupa Birliği) düzenlemelerinin(regolamento comunitari) 

yürütülmesi(esecuzione), uygulanması ve tamamlanması(attuazione e integrazione)söz 

konusu olurken, kanunların saklı alanında kalmayan konularda, kamu idarelerinin örgütü 

ve işleyişi hakkında düzenleyici işlem yapılabilir.230  

 

Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi, doktrinde yürütmenin asli ve 

türev düzenleyici işlemleri bağlamında tartışmalara yol açmıştır. İlgili bent, kanunun saklı 

alanının bulunmadığı durumlarda yürütme organına doğrudan düzenleme yapma yetkisi 

vermiştir. Bir kanunu uygulama veya tamamlama niteliği bulunmamasıyla diğer ikincil 

idari düzenlemelerden ayrışan bu yetki, kanunun bırakmış olduğu boşluk nedeniyle özerk 

düzenleme yetkisi olarak kabul edilmektedir.231 

 

Doktrinde 400 sayılı Kanunun, 1948 İtalyan Anayasasının 76., 77. ve 87. 

maddelerinden kaynaklanan yürütmenin özerk düzenleme yetkisini kanuni hale getirdiği 

savunulmaktadır.232 Bu görüşe göre; kanunlar tüzüklerin (regolamenti governativi) 

sadece sınırını oluşturur, idari faaliyetin kaynağı değildir.233 Dolayısıyla düzenleme 

yetkisi; doğrudan İtalyan Anayasasının anılan maddelerinden kaynaklanmaktadır, türev 

değil, asli bir yetkidir, hükümet, sadece politika(policy) belirleme organı değil aynı 

                                                        
230 Gürer, op. cit., ss. 784-785. 
231 Cheli, “Ruolo dell’esecutivo”, p. 63. Kanunun ilgili maddesinin düzenlemesi, 100 sayılı Kanunla 
karşılaştırıldığında, idarenin özerk düzenleyici işlemleri bakımından daha açık bulunmaktadır. Pizzorusso, 

op. cit., p. 506. İtalyan hukukunda kanunların düzenleyemeyeceği, yürütme organının düzenleyici 

işlemlerinin saklı alanına bırakılmış bir konu bulunmamaktadır. İtalyan hukukçuları, düzenleyici işlemlerin 

asliliğini ve özerkliğini aynı anlamda kullanmaktadırlar. Hatta doktrinin büyük çoğunluğu, yürütmenin 

kanunların doğrudan atfına dayanmayan düzenleyici işlemlerini tanımlarken, özerk anlamındaki 

“autonomo” kelimesi yerine bağımsız anlamındaki “indipendente” kelimesini kullanmaktadır. Fransız ve 

Türk hukuk doktrinindeki özerklik kullanımının yaygınlığı nedeniyle ve tezdeki anlam bütünlüğünü 

korumak için İtalyanca eserlerdeki yürütmenin düzenleyici işlemleri bakımından “bağımsız” ifadesini 

“özerk” olarak çevirmeyi tercih ettik. 
232 Cheli, op. cit, p. 68-69. 
233 Cheli, Potere Regolamentare, p. 223. 
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zamanda kural koyma organıdır.234 Bu nedenle yürütme organına genel düzenleme yetkisi 

veren 400 sayılı kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi, Anayasaya uygun 

bulunmaktadır.235 Doktrinde; aynı maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b)236 bentlerindeki gibi 

(c) bendinin de, idari işlemin kanuna uygunluk ve kanunun uygulanmasına dair ayrıntılı 

olması gerektiği, kanunla düzenlenmemiş alanlarda bu bendin yürütme organına genel 

düzenleme yetkisi vermesi eleştirilmektedir.237  

 

Kanunların mutlak nitelikte saklı alanının bulunmadığı konularda, 1988 tarihli 

400 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendindeki genel hükümle, yürütme 

organına düzenleme yetkisi verilmesi kanunilik ilkesine aykırı bulunmaktadır.238 

Kanunun bulunmadığı alanda yürütmenin düzenleme yetkisini kullanabilmesi, asli 

düzenleme anlamına gelecektir ve bütünüyle kabul edilemez sonuçlar doğuracaktır.239 Bu 

nedenle, pozitif hukuk düzeninin bıraktığı “boşluk”, yürütme organına mutlak anlamda 

kural koyma anlamında takdir yetkisi tanımaz, düzenleyici işlemler ilgili alanı 

düzenleyen kanunlarla bağlantılı olmak zorundadır.240 Kanunun ilgili hükmü konusunda 

teorik tartışmalar bir çözüme varamamış, yürütme organı ise bu yetkiyi çok nadir olarak 

kullanmıştır.241 Avrupa’da parlamenter sistemin geçerli olduğu ülkelerin hiçbirinde 

yürütmenin özerk düzenleme yetkisinin bulunmadığı, 1958 Fransız Anayasasının bu 

yetkiyi açıkça düzenlemesine rağmen, Anayasa Konseyi ve Devlet Konseyi kararları 

                                                        
234 Cheli, “Ruolo dell’esecutivo”, pp. 66, 68-69. 
235 Ibid.,pp. 66-68. 
236 Maddenin 1. fıkrasının (a) bendi, kanunların ve yasama kararnamelerinin yürütülmesini, (b) bendi ise 

genel ilkeleri düzenleyen kanunların veya yasama kararnamelerinin uygulanmasını ve tamamlanmasını 

öngörmektedir. 
237 Cerrone, op. cit., p. 86 ff.  
238 L. Carlassare, “Il Ruolo del Parlamento e la Nuova Disciplina del Potere Regolamentare”, Quad. cos., 

A. X, N. 1, (1990),  p. 13.  
239 Ibid., p. 23.  
240 Carlassare, Regolamenti dell’Esecutivo, p. 189. 
241 Cartabia, op. cit., p. 58. 
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doğrultusunda kanun ve yürütmenin düzenleyici işlemleri ilişkisinde geleneksel şemayı 

geçerli kıldığı savunulmaktadır.242 

 

 

 

                                                        
242 Carlassare, “Il Ruolo del Parlamento”, pp. 29-30. Yazar, dipnot 218’de aktardığımız Anayasa 

Konseyinin 1982 yılında verdiği “Blocage de prix” kararına atıf yapmakta, Devlet Konseyinin verdiği 

herhangi bir karardan ise bahsetmemektedir.  Hükümet sistemleriyle yürütmenin asli düzenleyici işlemleri 

bakımından deterministik bir ilişki bulunmadığı hakkında v. A. D. Ulusoy, “Cumhurbaşkanlığı 

Kararnameleri: Varoluşsal, Yapısal ve Hukuksal Bir Değerlendirme”, Anayasa Yargısı, C. XXXVII, S. 2, 

(2020), s. 35.  



 
 

 İKİNCİ BÖLÜM 

 

YÜRÜTMENİN ASLİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ OLARAK 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ 

 

I. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hukuki Niteliği ve Normlar 

Hiyerarşisindeki Yeri 

 

Modern devlet, yasama-yürütme-yargı işlevlerinin bir bileşkesidir. Bu organların 

yapısı, faaliyetleri, birbirleriyle ve bireylerle girdiği ilişkiler kamu hukukunun inceleme 

alanını oluşturur. Zaten karmaşık olan bu ilişkiler bütünü, Türkiye bakımından, 2017 

Anayasa değişiklikleriyle daha da karmaşık hâle gelmiştir. Sistemin merkezinde duran 

organik bakımdan yürütme işlemi olan olarak CbK’lerin; işlevsel niteliği, kanunlarla 

ilişkisi ve normlar hiyerarşisinde hangi kademede bulunduğu doktrinde önemli 

tartışmalara yol açmıştır.  

 

CbK’lerin hukuki niteliği sorunu, onun yasama işlemi veya yürütmenin 

düzenleyici işlemi olmasında düğümlenmektedir. CbK’lerin organik bakımdan yürütme 

işlemi olduğu tartışmasızdır. Doktrinde CbK’lerin; işlevsel anlamda yasama işlemi 

olduğunu kabul edenlerin yanında yürütme işlemi olduğunu savunanlar da 

bulunmaktadır. Anayasa hukukçuları, hangi nedenlerle CbK’lerin işlevsel bakımdan 

yasama işlemi olduğunu açıklamaya çalışırken, idare hukukçuları derin hukuki 

temellendirme yapma gereği duymadan CbK’leri yürütmenin düzenleyici işlemi olarak 

değerlendirmişlerdir. Ancak anayasa hukukçularının görüşleri makaleler ve kitaplar 
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yoluyla yayıldıktan sonra, bu görüşlere cevap olarak, CbK’lerin işlevsel bakımdan 

yürütme işlemi olduğu düşüncesi daha ayrıntılı gerekçelerle savunulmuştur. 

 

CbK’lerin normlar hiyerarşisindeki yerinin belirlenmesi de doktrinde teorik yanı 

ağır basan bir tartışmaya yol açmıştır. Bilindiği üzere, normlar hiyerarşisi kavramı, 

normlar arasında astlık-üstlük ilişkisini anlatır. Buna göre alttaki norm geçerliliğini üst 

normdan alır ve buna aykırı hükümler içeremez. Kaynağını doğrudan doğruya 

Anayasadan alan, fakat çeşitli Anayasal sınırlamalar nedeniyle genellik niteliğine sahip 

olmayan, kanunlara göre oldukça sınırlı konularda çıkarılabilen, kanunla önce veya sonra 

düzenleme yapılmasına göre uygulanamaz veya hükümsüz hâle gelen CbK’lerin normlar 

hiyerarşisindeki yeri, kanuna eş düzey veya kanun altı olarak değerlendirilmektedir. 

Doktrinde CbK’leri; işlevsel anlamda yasama işlemi kabul edip, kanun altı düzeyde yer 

aldığını savunanlar olduğu gibi, kanunun alt düzeyinde yürütmenin asli düzenleyici 

işlemi kabul eden, fakat hangi norma eş olduğunu belirtmeyen, bunların tüzüklerin 

üzerinde, kanunların ve KHK’lerin altında veya tüzüklerle eş düzeyde olduğunu savunan 

görüşler bulunmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde tüm bu konuları inceleyeceğiz. 

 

A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Niteliği  

 

Değiştirilmiş 1982 Anayasasının 8. maddesine göre “Yürütme yetkisi ve görevi, 

Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 

getirilir.” Dolayısıyla Cumhurbaşkanının çıkardığı CbK’ler, organik bakımdan yürütme 

işlemidir. CbK’lerin işlevsel bakımdan hukuki niteliği ise tartışmalıdır. CbK’leri yasama 

işlemi kabul edenler, işlemin asli niteliği veya eski sistemdeki KHK’lerin yerine 

getirilmesi gibi hususları temel almaktadırlar. Kanun gücünde olmaması, anayasal 

düzenlemeler doğrultusunda sınırlı konuda çıkarılabilmesi ve genel niteliğinin 
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bulunmaması gibi gerekçelerle CbK’ler, bir kısım yazar tarafından işlevsel bakımdan da 

yürütme işlemi olarak kabul edilmektedir. 

 

1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İşlevsel Bakımdan 

Yürütme İşlemi Olarak Kabul Edilmesi 

 

CbK’ler, Cumhurbaşkanının Anayasanın çeşitli maddelerinden aldığı yetkiye 

dayanarak genel ve objektif durumlara ilişkin norm koyan yürütmenin düzenleyici işlemi 

sayılmaktadır.1 Bir başka görüşe göre, Anayasa değişikliğiyle KHK çıkarma yetkisinin 

kaldırılması, yürütme organının yasama işlemi yapmasının istenmemesi ve Anayasanın 

ilgili maddelerinde tüzük yerine CbK’nin konulmasıyla yeni bir tür düzenleyici işlem 

yaratılmıştır.2 CbK’lerin, düzenleyici işlem olduğu görüşüne katılmakla birlikte 

tüzüklerin yerine geçtiği düşüncesine CbK’lerin yürütmenin asli düzenleyici işlemi 

olması, tüzüklerin türev niteliği nedeniyle katılmıyoruz. Bu türden şekli bir yorumla 

CbK’lerin, Anayasanın mülga 91. maddesinde düzenlenen KHK’lerin yerine geçtiği de3  

savunulabilir. Fakat KHK’lerin türev işlem olması, kanunları kaldırabilmesi veya 

değiştirebilmesi özelliklerinin4 yanında CbK’lerin asli niteliğe sahip olmasına rağmen bu 

niteliklere sahip olmaması, Cumhurbaşkanına yasama organı yerine geçerek kanun 

yapma yetkisini verilmemesinin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.5 Ayrıca bu iki 

işlem türünün farklı niteliklerinin ağır basması nedeniyle karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmesi birtakım zorluklar barındırmaktadır.6 Doktrinde CbK’lerin; sınırlı 

                                                        
1  Gözler, İdare Hukuku, s. 341-359. Burada yazar, yasama-yürütme işlemi bağlamında değil idarenin 

sübjektif ve düzenleyici işlemleri ayrımı temelinde yorum yapmaktadır.   
2 T. Yıldırım, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, MÜHFHAD, C. XXIII, S. 2,  (2017), ss. 16, 23, Benzer 

görüş için v. A. D. Ulusoy, “Aralık 2016 Anayasa Teklifi Neler Getiriyor, Neler Götürüyor”, s. 6, 

http://www.anayasa.gen.tr/ulusoy-anayasa-degisikligi.pdf, [Erişim Tarihi: 19.6.2020].  
3 K. Kanadoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, GSÜHFD, C. XVII, S. 2, (2018), ss. 640-641. 
4 Kanun gücünde ve kanun değerinde olmanın ayrıntılı bir incelemesi için v. A. M. Sandulli, “Legge. Forza 

di Legge. Valore di Legge”, Riv. trim. dir. pubbl., A. VII, F. 2, (1957), pp. 269-276. 
5 Ulusoy, op. cit., s. 6. 
6 Ardıçoğlu, op. cit., s. 49. KHK’ler türev nitelikli olmalarına rağmen kanunları değiştirebilmekte veya 

kaldırabilmekteydiler. CbK’ler ise yürütmenin asli nitelikteki düzenleyici işlemidirler. Bunlar kanun 

http://www.anayasa.gen.tr/ulusoy-anayasa-degisikligi.pdf
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konuda çıkarılabilmesi, asli nitelikte olması, fakat genel nitelikte olmaması, yasama 

organının düzenleme yapmasıyla hükümsüz hâle gelmesi gerekçeleriyle yürütme işlemi 

olduğu da savunulmaktadır.7   

 

2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İşlevsel Bakımdan 

Yasama İşlemi Olarak Değerlendirilmesi 

 

Tarihsel olarak, idarenin doğrudan Anayasadan kaynaklanan işlemlerinin yasama 

yetkisinin alanında bulunduğu belirtilmektedir.8 Bu yaklaşıma göre yürütmenin özerk 

düzenleyici işlemleri; yasama ve yürütme yetkilerinin iç içe geçtiği, yürütmenin istisnai 

yetkilerinin(prerogativa regie) örneğidirler.9 Anayasa değişikliğiyle beraber hukuk 

sisteminin merkezine yerleşen bir işlem türü olan CbK’ler; yürütmenin asli(ilk-el) 

düzenleyici işlemi olması,10 kanunları değiştirememesine rağmen kanuni düzenlemenin 

bulunmadığı durumlarda kanun gibi hüküm taşıması hatta sonradan kanun tarafından 

hükümsüz hâle getirilse dahi yasama işlemi olarak kabul edilmektedirler.11 Doktrinde 

herhangi bir gerekçelendirme yapmadan da CbK’lerin geniş bir alanda çıkarılabilen 

yasama işlemi olduğu savunulmaktadır.12 

 

1982 Anayasası açısından doktrinin ve Anayasa Mahkemesinin işlevsel bakımdan 

yasama işleminin tanımında; ilk-el(asli) düzenleme yetkisi içerme, kanunları 

                                                        

gücünde olmadıklarından kanunları değiştirememekte veya kaldıramamakta, fakat anayasal sınırlara 

uymak koşuluyla, kanunların bulunmadığı alanları düzenleyebilmektedirler. Bu nedenlerle bu iki işlem türü 
hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmak, CbK’lerin hukuki niteliğini belirleme konusunda tek 

başına yeterli olmamaktadır. 
7 Günday-Sever, op. cit., ss. 635-636. 
8 Raneletti, op cit., p. 169, de Valles, op. cit., p. 147.  
9 Cammeo, op. cit., pp. 134, 157.  
10 Ö. Ülgen, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri: İlk Gözlemler”, GSÜHFD, C. XVII, S. 2, (2018), s. 634, 

Sezer, op. cit., s. 371. 
11 Y. Söyler, Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2018, s. 156. 
12 S. Esen, “2016 Anayasa Değişiklik Teklifinin Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, C. LXXIV, 

S. 4, (2016), s. 56. 



84 
 

değiştirebilme, kaldırabilme ve yargısal denetimin Anayasa Mahkemesi tarafından 

yapılma ölçütlerinden hareket ettiği, son iki ölçütü taşıyan KHK’lerin yasama işlemi 

sayıldığı belirtilmektedir.13 Bu ölçütler uyarınca CbK’ler; Anayasanın 87. maddesi 

uyarınca yasama işlevine sahip, asli(ilk-el) düzenleme yapabilme niteliği bulunan bir 

yasama işlemi olarak kabul edilmektedir.14 Yazar, Anayasa Mahkemesinin, Zabıtaî 

Saydiye Nizamnamesi’ni ve Âsar-ı Atîka Nizamnamesi’ni denetlerken, asli-türev işlem 

olma niteliğini ve maddi kanun anlayışını temel aldığını belirtmekte, Mahkemenin 

nizamnameleri asli nitelikte olması gerekçesiyle kanun olarak değerlendirmesini, 

yürütmenin asli işlemlerinin işlevsel açıdan yasama işlemi olmasına kanıt olarak 

sunmaktadır.15 Oysa Anayasa Mahkemesi her iki kararında da, ilki 1882, ikincisi 1906 

tarihli olan nizamnamelerin çıkarıldığı dönemde yasama ve yürütme işlevlerinin 

hükümdarın elinde toplandığını belirtmiş ve bu nedenle ilgili nizamnameleri kanun olarak 

değerlendirmiştir.16 Her iki nizamnamenin de çıkarıldığı dönemde, yasama meclislerinin 

kapalı olmasının yanında 1876 Anayasası da askıya alınmıştı. Yasama ve yürütme 

yetkileri dönemin padişahı II. Abdülhamit’in elinde toplanmıştı. Dolayısıyla kanun- 

düzenleyici işlem ayrımı olmayan bir dönemde çıkarılan nizamnamelerin Anayasa 

Mahkemesi tarafından kanun niteliğinde değerlendirilmesi, yürütmenin asli işleminin 

işlevsel bakımdan yasama işlemi olmasına temel alınamaz.  

 

Doktrinde, CbK’lerin işlevsel bakımdan yasama işlemi olmasını, asli niteliğe ve 

salt maddi kanun anlayışına bağlayan, Anayasanın yaklaşık altmış yerinde geçen 

“kanunla düzenlenir” ifadesinin sınırlı da olsa yasama yetkisinin devri anlamına 

                                                        
13 A. Eren, “Anayasa Mahkemesinin Kanun Hükmünde Kararname İçtihadı Doğrultusunda 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı, C. XXXVI, S. 1, (2019), ss. 

25-26. 
14 Ibid., s. 27. 
15 Ibid., ss.19-20. 
16 Anayasa Mahkemesi, E. 1966/4, K. 1966/25, T. 3.5.1966, Resmi Gazete, S. 12345, E. 1965/16, K. 

1965/41, T. 6.7.1965, Resmi Gazete, S. 12142. 
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geldiğini savunan bir görüş de bulunmaktadır.17 Yazarın CbK’lerin yasama işlemi 

sayılması için dayanak yaptığı, genel ve objektif tüm işlemlerin, yapan organa 

bakılmaksızın, yasama işlevine içkin sayılması maddi kanun anlayışının bir sonucudur. 

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde savunulmuş bu görüş, uzun zaman önce aşılmış ve 

günümüzde yalnızca kanunlarla düzenleyici işlemlerinin benzerliği veya sübjektif idari 

işlemlerin farklılığı bakımından bir anlam ifade etmektedir. Bu görüşten hareket edilerek 

CbK’lerin yasama işlemi olduğunun savunulması düzenleme yetkisini 

anlamsızlaştıracak, içerik bakımından kanundan farkı bulunmayan tüzük, yönetmelik gibi 

idarenin düzenleyici işlemlerini de yasama işlemi saymamız gerekecektir. Yazarın temel 

hak ve özgürlükleri TBMM’nin düzenleyeceği ve Anayasada yaklaşık altmış yerde 

geçtiğini belirttiği “kanunla düzenlenir” ifadesinin sınırlı da olsa yasama yetkisinin devri 

anlamına geldiği iddiasının ise konuyla ilgisini tespit edemedik.  

 

CbK’lerin işlevsel anlamda yasama işlemi olduğunu kabul edenlerin bir bölümü,18 

idarenin türevsel olması kuralını ve hiçbir kanuni düzenleme olmayan alanda doğrudan 

doğruya düzenleme yapan idari işlemin kanun niteliğinde olduğu düşüncesini19 temel 

almaktadır. Bu görüşün temelinde yukarıda bahsettiğimiz maddi kanun anlayışı 

yatmaktadır. Fakat maddi kanun anlayışına göre idarenin düzenlemesinin içerik olarak 

kanun niteliğinde olması, idarenin kanun yapabileceği anlamına gelmez. Aksine bu 

anlayış kanun ile yasamayı birleştirmekte, maddi kanun niteliğindeki düzenlemelerin 

ancak yasama organı tarafından yapılabileceği sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla 

maddi kanun anlayışının, idarenin birtakım düzenlemelerinin kanun/yasama işlemi 

olduğu biçiminde yorumlanması ve uygulanması mümkün değildir. Yani maddi kanun-

yasama ilişkisi, tersine çevrilerek idarenin kanun yapmasına izin veren bir çıkarıma 

                                                        
17 H. T. Fendoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Mahfuz Düzenleme Alanı Mıdır?”, Ankara Barosu 

Dergisi, C. LV, S. 3, (2019), ss. 279-280.  
18 Eren, Ülgen, Sezer, supra ss. 72-73. 
19 Özbudun, op. cit., s. 213.  
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dönüştürülemez. Bu nedenle “hiçbir kanuni düzenleme olmayan alanda doğrudan 

doğruya düzenleme yapan idari işlemin kanun niteliğinde olduğu” tespitinin doğal 

sonucu, idarenin söz konusu düzenlemesinin Anayasaya aykırı olmasıdır.  

 

Ayrıca yürütmenin araya herhangi bir kanun girmeden Anayasadan kaynaklanan 

düzenleyici işlem yapması çıkarması ya da doğrudan anayasa hükmünü uygulaması 

ihtimali pekâlâ mümkündür. Uygulamada ortaya çıkan örnekleri değerlendirdiğimizde 

idarenin, sübjektif işlemin şekle dair bir unsuru konusunda dahi araya kanun düzenlemesi 

girmeden Anayasayı doğrudan doğruya uygulayabildiği, bazen uygulamak zorunda 

olduğu görülmektedir. Örneğin, Anayasanın 40. maddesinin 2. fıkrasına göre “devlet, 

ilgili kişilerin işlemlerinde hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini 

belirtmek zorundadır”. Anayasanın 125. maddesinin 3. fıkrasına göre “İdari işlemlere 

karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.” Bu anlamda 40. 

maddenin 2. fıkrasındaki hususları içermeyen bir idari işlem yapılması durumunda dava 

açma süresinin başlamaması mümkün olabilecektir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun ve HMK’nin aksine İYUK’ta konuyla ilgili herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi, 2004 yılında Anayasanın 40. maddesinin 

doğrudan uygulanabileceği, İYUK’ta konuyla ilgili düzenleme bulunmasının zorunlu 

olmadığı yönünde karar vermiştir.20 İlgili maddede devletin bir yükümlülüğü 

                                                        
20 “(…)Anayasa'nın 40. maddesinin 3.10.2001 günlü 4709 sayılı Yasa ile eklenen ikinci fıkrasında; “Devlet, 

işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek 

zorundadır”; 125. maddesinde de, “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 

açıktır” denilmektedir. 

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nda Danıştayın görevleri, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'da da idare 

mahkemelerinin görevleri belirtilmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinde; idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri 

ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal 

davaları ve (b) bendinde de; idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar 

tarafından açılan tam yargı davaları, idari dava türleri arasında sayılmıştır. 

5225 sayılı Yasa'nın iptali istenen kurallarında öngörülen uyarma, para ve belge iptali cezaları, idari 

yaptırımlardır. İdarenin kamu hukuku alanında, kamu gücünü kullanarak tek taraflı tesis ettiği ve doğrudan 

uygulanabilir nitelikte olan bu yaptırımların idari işlem kapsamında olduğu açıktır. 

Özel kanunlarda aksi yönde bir kural bulunmaması halinde idari yaptırımlara karşı ilgililerin belirtilen 

düzenlemeler uyarınca idari yargı yoluna başvurabilecekleri kuşkusuzdur. Bu bağlamda, 5225 sayılı 
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düzenlendiğinden, ilk derece mahkemeleri, bölge idare, bölge adliye mahkemeleri ve 

yüksek mahkemeler de kararlarında kanun yollarını ve başvuru sürelerini göstermek 

zorundadırlar. 21 

 

Anayasa Mahkemesinin Anayasanın 40. maddesinin doğrudan 

uygulanabileceğine ilişkin kararı, idari yargı kararlarını da etkilemiştir. Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulu, özel dava açma süresinin geçirildiği, fakat genel dava açma süresi 

içerisinde Bakanlar Kurulu kararına karşı açılan davada, ilk derece mahkemesi olarak 

kararın yargısal denetimini yapan Danıştay dairesinin süre aşımından ret kararını 

bozmuştur.22 Aynı biçimde Danıştay 4. Dairesi, ödeme emrine karşı açılacak davalarda 

                                                        

Kanun'da iptali istenen kurallar yönünden başvurulacak kanun yolu ve süresinin özel olarak öngörülmemiş 

olması, Anayasa'nın 40. maddesine aykırılık oluşturmaz. Kaldı ki, 40. maddenin ikinci fıkrasıyla 

Devlet'e verilen görev, somut olaylarda ilgili kişiler hakkında tesis edilen işlemlere karşı 

başvurulacak kanun yolları ve merciler ile sürelerin belirtilmesi zorunluluğu olup, bu hususlara 
ilişkin olarak her yasada özel bir düzenleme yapma yükümlülüğü içermemektedir.” Anayasa 

Mahkemesi, E. 2004/80, K. 2004/124, T. 8.12.2004, Resmi Gazete, S. 26011. Anayasa Mahkemesinin 

“somut olaylarda kişiler hakkından tesis edilen işlem” ifadesi hükmün kanunlar ve düzenleyici işlemler 

bakımından uygulanamayacağının bir göstergesi olarak görülmektedir. Y., “İdari İşlemde Başvuru 

Yollarının Gösterilmesi Yükümlülüğü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. XXIV, S. 96, (2011), ss. 304-

305. 
21 Benzer yönde görüş için v. E. Akbulut, “İdari İşlemlerde Kanun Yolu ve Süresini Gösterme 

Yükümlülüğünün Yargısal Denetime Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. XXII, S. 81, (2009), s. 

6. 
22 “(…)Anayasa'nın 40. maddesinin ikinci fıkrasında; Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun 

yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğu hükme bağlanmış, 125. 

maddesinin üçüncü fıkrasında da; 40. maddedeki düzenlemenin devamı niteliğinde, "İdari işlemlere karşı 
açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar." hükmüne yer verilmiştir. 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Dava açma süresi" başlıklı 7. maddesinin birinci 

fıkrasında, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare 

mahkemelerinde altmış gün olduğu; ikinci fıkrasında, bu sürenin, idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin 

yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı; dördüncü fıkrasında ise, ilânı gereken düzenleyici 

işlemlerde dava açma süresinin, ilân tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 6. maddesinin 

9. bendinde, bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir. 

Yukarıda belirtilen Anayasa ve Yasa hükümleri karşısında; özel kanunlarında aksine bir hüküm 

bulunmadıkça, idari işlemlerde dava açma süresinin başlamasında yazılı bildirimin esas olduğu, dava açma 
süresi hesabında ilân tarihinin, ancak "ilânı gereken" düzenleyici nitelikteki işlemler açısından dikkate 

alınacağı, bireysel nitelikteki işlemlere karşı ilgililerin, bu işlemlerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği 

tarihten itibaren dava açabilecekleri kuşkusuzdur. 

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin, yazılı bildirim tarihinden başlayacağı kuralı, idari 

işlemlerin idare tarafından ilgililere açık ve anlaşılır bir biçimde duyurulması ve bu işlemlere karşı idari 

yollara veya dava yoluna başvurmalarına olanak sağlama amacını taşımaktadır. Bununla birlikte, idari 

işlemin niteliğinin ve hukuki sonuçlarının davacı tarafından bütünüyle öğrenildiği kimi davalarda, bilgi 

edinmenin ( ıttılanın ) yazılı bildirimin sonuçlarını doğuracağı ve dava açma süresine başlangıç alınacağı 

Danıştay içtihatlarıyla kabul edilmiştir. Ancak bu istisnai durumun, yani bilgi edinmenin dava açma 

süresine başlangıç alınması da, idari işlemin niteliği ve doğurduğu hukuki sonuç itibariyle davacılar 

tarafından öğrenildiğinin kanıtlanması koşuluna bağlı olup; bu koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği açılan 

http://proxy.beykent.deep-knowledge.net:9797/MuseSessionID=0210a2iy3/MuseProtocol=http/MuseHost=www.kazanci.com/MusePath/kho2/ibb/files/tc6306.htm#6
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yedi gün olan dava açma süresinin işlemde belirtilmemesi nedeniyle, yukarıda 

bahsettiğimiz Anayasa Mahkemesi kararına dayanarak dava açma konusundaki özel 

sürenin geçmesi nedeniyle ret kararı veren ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.23 

Danıştayın güncel kararları; ödeme emri, disiplin cezaları, kamu görevinden çıkarma, 

vergi tahsili gibi konularda genel dava açma süresinin geçirildiği durumlarda da dava 

açma süresinin başlamayacağı yönündedir.24 İdari işlemde dava açma süresinin, kanun 

yollarının25  ve başvuru mercilerinin gösterilmemesi şekil unsuruna ilişkin bir hukuka 

aykırılık olarak değerlendirilmemeli, fakat dava süresi içerisinde açılmamışsa bu nedenle 

reddedilmemelidir.26 Danıştay kararları da bu yöndedir. Danıştay adeta sebep ikamesine27 

                                                        

idari davada ancak idari yargı merciince karara bağlanabilir. Bir başka deyişle, her tür bilgi edinmenin( 

ıttılanın) idari dava açma süresine başlangıç alınacağı şeklindeki genel bir kabul, Anayasa'nın 125. maddesi 

ve 2577 Sayılı Yasayla bağdaşmayacaktır. 

Nitekim, 6306 Sayılı Yasa'da, ayrım gözetilmeksizin, bu Kanun uyarınca tesis edilmiş tüm işlemlere karşı 

dava açma süresinin hesabında "tebliğ" tarihinin esas alınacağına dair 6/9. maddedeki hüküm ile anılan 

Yasa'da, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan 
alanların "Riskli Alan" olarak belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararlarının Resmi Gazete'de 

yayımlanmasının zorunlu olduğuna veya Resmî Gazete'de yayımlanmış olmasının ilgililere tebliğ 

hükmünde olduğuna dair bir kurala yer verilmemiş olması da bunu doğrulamaktadır. Ayrıca, riskli alan 

belirlenmesi ve sonrasında tesis edilen işlemlerin Anayasa'da yer alan bir temel hak ve özgürlük olan 

mülkiyet hakkını kısıtlayıcı nitelikte sonuçlar doğuracak olması itibariyle, yazılı bildirim yapılması, 

Anayasa'da güvence altına alınmış olan hak arama özgürlüğünün de gereğidir. 

(…)Bu nedenle, nitelikleri gereği özel yasalarda, genel dava açma süreleri dışında ayrı dava açma süreleri 

öngörülmüş olan idari işlemlerin nitelikleri ve tabi oldukları dava açma süreleri idare tarafından 

ilgililerine bildirilmedikçe, özel dava açma sürelerinin işletilmesine Anayasa'nın 40. maddesi hükmü 

uyarınca olanak bulunmamakta olup, 2577 Sayılı Kanun'da açıkça belirtilen ve ilgililerce de bilindiğinin 

kabulü gereken genel dava açma sürelerinin işletilmesi zorunludur.” Danıştay İDDK, E. 2015/483, K. 

2015/1447, T. 16.4.2015, www.kazanci.com,  [Erişim Tarihi, 4.7.2020]. 
23 Danıştay 4. Dairesi, E. 2005/2134, K. 2006/2156, T. 13.11.2006, Danıştay Dergisi, C. XXXVII, S. 115, 

(2007), ss. 177-180. Mahkeme bozma gerekçesinde; çeşitli kanunlarda düzenlenen dava açma süresi ve 

bunlara ilişkin diğer özel düzenlemeler konusunda mevzuatın karışık olması, idari işlemde belirtilmeyen 

özel dava açma süresinin aşılması nedeniyle ret kararı verilmesinin Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen 

hak arama özgürlüğünü sınırladığını ve bu durumun Anayasanın temel hak ve özgürlükleri koruyan 40. 

maddesine aykırı olduğunu belirtmiştir. Benzer bir karar için v. Danıştay 13. Dairesi, E. 2014/3745, K. 

2014/3772, T. 26.11. 2014, Danıştay Dergisi, S. 138, (2015), ss. 502-506. 
24 Danıştay 8. Dairesi, E. 2010/4364, K. 2013/7777, T. 12.11.2013, Danıştay Dergisi, S. 136, (2014), s. 

217, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E. 2011/235,  K. 2013/195, T. 30.04.2013, Danıştay Vergi 

Dava Daireleri Kurulu, E. 2020/11, K. 2021/1, T. 27.1.2021, Danıştay 5. Dairesi, E. 2020/6156, K. 

2021/524, T. 4.3.2021, Danıştay 9. Dairesi, E. 2019/6710, K. 2021/1212, T. 23.2.2021, Danıştay 13. 
Dairesi, E. 2019/3511, K. 2019/4379, T. 17.12.2019, www.kazanci.com,  [Erişim Tarihi, 4.7.2020]. İlgili 

Danıştay kararlarında; Anayasanın 125. maddesinde düzenlenen dava açma süresini başlatan yazılı 

bildirimin, Anayasanın 40. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak başvuru mercii ve süresini göstermek 

zorunda olduğunu aksi takdirde dava açma süresinin başlamayacağını belirtilmektedir. 
25 Kanun yolları ifadesi idari itirazları içerecek biçimde yorumlanmaktadır. Y. Şanlı Atay, “İdari İşlemde 

Başvuru Yollarının Gösterilmesi Yükümlülüğü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. XXIV, S. 96, (2011), 

s. 305. 
26 Akbulut, op. cit.,, ss. 10-12.  Fransız hukukunda da benzer uygulama hakkında v. Şanlı Atay, op. cit., s. 

309. 
27 İdare hukukunda sebep ikamesi; re’sen araştırma yapan idare mahkemesinin, idari işleme esas alınan 

hukuka aykırı sebep unsuruyla aynı sonucu doğuran hukuka uygun başka bir sebebi tespit etmesi 

http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
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benzer bir biçimde usul ikamesi yaparak özel dava açma süresi yerine genel dava açma 

süresini esas almakta veya dava açma süresinin hiç başlamadığına karar vermektedir.  

 

Kural olarak kanuna ve düzenleyici işlemlere uygunluk denetimi yapan idare 

mahkemelerinin idarenin işleminin yargısal denetimde kanunu ihmal edip, doğrudan 

Anayasayı uyguladığı durumlar da mevcuttur.28 Türkiye’de “1402’likler” olarak bilinen 

ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca Sıkıyönetim Komutanı’nın talebi üzerine 

kamu görevinden çıkarılanların açtıkları davalarda Danıştay dairelerinin içtihat farklığı 

nedeniyle daire kararlarını değerlendiren Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel 

Kurulu(DİBGK), kamu görevinden çıkarma konulu işlemin sıkıyönetim dönemiyle sınırlı 

olduğu yönündeki içtihadı birleştirirken, Anayasanın kanun önünde eşitlik ve kamu 

hizmetlerine girme hakkına ilişkin 10. ve 70. maddelerini, Anayasaya uygun yorum 

yöntemini29 kullanarak, doğrudan uygulayarak karar vermiştir.30 Bu kararda Danıştay ilk 

kez kanunun açık lafzına aykırı biçimde doğrudan Anayasayı uygulamıştır.31 Benzer 

biçimde, hâkim ve savcıların değerlendirilmesinde milletin bağımsızlığını, ülkenin 

bütünlüğünü, toplumun refah ve huzurunu bozan suçlara karşı duyarlılık denetimine tâbi 

tutulmaları, Anayasanın 9., 138. ve 139. maddelerinde düzenlenen yargı bağımsızlığı ve 

hâkimlik teminatıyla bağdaşmadığı için hukuka aykırı bulunmuştur.32 Anayasa 

                                                        

durumunda, iptal talebini reddetmesidir. Usul ikamesinde ise davacının başvuru süresini geçirmesine 

rağmen idarenin usul yönünden Anayasanın düzenlemesine uymaması nedeniyle iptal kararı söz konusu 

olmaktadır.  
28 Doktrinde Avrupa tipi anayasa yargısı olan ülkemizde bunun mümkün olmadığı savunulmaktadır. Bu 

görüşe göre, Anayasaya aykırı fakat bir kanuna uygun olarak yapılan idari işlemlerin iptali, ancak 

Anayasanın 152. maddesinde düzenlenen somut norm denetimi sonucunda kanun hükümlerinin Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmesi durumunda söz konusu olabilir. Bu durumda kanun, idari işlemle 

Anayasa arasına girmekte ve idari işlemin Anayasaya aykırılığını perdelemektedir. Gözler, op. cit., ss. 
1049. Doktrinde bu durum, yasama ekranı/perdesi olarak tanımlanmakta, kimi durumlarda Anayasanın 

doğrudan uygulanmasıyla Anayasayla idari yargı arasındaki geleneksel yasama perdesinin ortadan kalktığı 

savunulmaktadır. A. Ü. Azrak, “İdari Yargıda Anayasaya Uygunluk Sorunu”, Anayasa Yargısı, C. IX, 

(1992), ss. 323-324. 
29 Anayasaya uygun yorum ve ihmal teknikleri ancak bir kanunun varlığı durumunda söz konusu olur. Şanlı 

Atay, op. cit., s. 298. Anayasanın 40. maddesinin 2. fıkrasının doğrudan uygulanması konusunda ise ihmal 

edilen bir kanun bulunmamaktadır. 
30 DİBGK, E. 1988/6, K. 1989/4, T. 7.12.1989. 
31 Azrak, op. cit., ss. 338-339. 
32 Danıştay 12. Dairesi, E. 1996/611, K. 1997/4255, T. 24.12.1997, Danıştay Dergisi, C. XXVIII, S. 96, 

(1998), s. 678’den aktaran Karahanoğulları, op. cit., s. 522.  
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Mahkemesinin, DİBGK’nin ve Danıştay dairelerinin verdiği bu kararlar doğrultusunda 

aslilik tek başına, kanunların özelliği olarak değerlendirilemez. Salt asli olma niteliği 

CbK’lerin yasama işlemi olduğu sonucunu doğurmaz. Maddi kanun anlayışının, özünden 

kopartılarak, yürütmenin kanun yapabileceği biçiminde yorumlanması, devlet 

işlemlerinin maddi ölçüte göre tasnifi açısından yanlış bir kullanım olarak 

değerlendirilmelidir. Aksi takdirde idarenin uyuşmazlık çözme faaliyeti ya da disiplin 

cezası vermesinde uygulanan usul, maddi olarak yargılama faaliyeti olarak 

değerlendirilebilir ki bu durumun anayasal ilkelere uygun olmadığı açıktır. 

 

Doktrinde CbK’lerin Kanun Hükmünde Kararnamelerin yerine ikame 

edildiğinden hareket eden oldukça radikal sayılabilecek bir görüşe göre ise CbK’lerin 

şekli kanunları değiştirebileceği;  Anayasanın 148. maddesi ve Danıştay Kanunu’nun 24. 

maddesi uyarınca CbK’lerin Anayasa Mahkemesi tarafından, bunlar dışında kalan 

Cumhurbaşkanının düzenleyici işlemlerinin ise Danıştay tarafından denetleneceği, 

Anayasanın 104. maddesinin özgün hâlinde Cumhurbaşkanının yasamaya ilişkin görev 

ve yetki kullanmasının, 104. maddenin 17. fıkrasında Cumhurbaşkanına yürütme 

yetkisine ilişkin konularda CbK çıkarmasına olanak sağlayan düzenlemeyle de devam 

ettiği savunulmaktadır.33 Yazar, Cumhurbaşkanının “yürütme yetkisine ilişkin konular” 

bağlamındaki yetkilerinin yasamaya ilişkin yetkileri de kapsadığı yorumunu 

yapmaktadır.34 Bu düşünceden hareketle Anayasanın; 104/9, 106/son, 108/son, 118/6, 

123/3, 124/1 hükümlerine dayanılarak çıkarılan CbK’lerin yasama işlemi olduğu 

değerlendirilmektedir.35  

                                                        
33 Kanadoğlu, op. cit., ss. 640-642. 
34 Ibid., s. 640. 
35 Ibid., s. 642. Yönetmelik çıkarmanın idarenin türev düzenleyici işlemi olmasının açık olması nedeniyle 

yazarın, Anayasanın 124. maddesinin 1. fıkrasından bahsetmesinin bir redaksiyon hatası olduğunu 

düşünüyoruz. 
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1982 Anayasasının özgün halinde KHK’ler, kanun gücünde olmaları nedeniyle 

kanunları değiştirebiliyor veya kaldırabiliyordu. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi 

KHK’leri, kanuna eş düzeyde norm olarak kabul ediyordu.36 Ayrıca KHK’lerin 

çıkarılabilmesi için yasama organının bir yetki kanunu çıkarması zorunluydu. Yeni 

sistemde ise CbK’ler kanun gücünde olmadıkları için kanunları değiştiremezler veya 

kaldıramazlar,37 fakat yürütmenin asli düzenleyici işlemi olduklarından yetki kanununa 

ihtiyaçları yoktur. Dolayısıyla KHK’ler ve CbK’ler arasında önemli farklar 

bulunmaktadır. Anayasanın bazı maddelerindeki KHK ibarelerinin CbK olarak 

değiştirilmesi, bir işlemin diğerini ikame ettiği anlamına gelmez. CbK’ler, yazarın iddia 

ettiği gibi, şekli kanunları değiştirme gücüne sahip değildir. Çünkü sadece şekli kanunlar, 

tümüyle yasama işleminin etkisine sahiptir ve kaldırılmaları ancak başka bir şekli kanunla 

olur.38 Ayrıca Anayasa Mahkemesi, kanunda değişiklik yapan bir CbK’yi, yasama 

yetkisine ilişkin konularda CbK çıkarılamaması nedeniyle iptal etmiştir.39 Dolayısıyla 

şekli kanunları değiştirme, CbK’lerin bir niteliği olarak tanımlanamaz.  

 

Cumhurbaşkanının yasamaya ilişkin görev ve yetkilerinin kullanmasının da 

CbK’lerin yasama işlemi sayılmasına dayanak yapılamayacağını düşünüyoruz. 

Cumhurbaşkanının yasama ve yargı organları ile ilişkileri bağlamında kanunları 

yayınlanması, kanunları bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermesi, 

seçimleri yenileme kararı alması, Anayasa Mahkemesine dava açması gibi işlemlerin 

yasama veya yargı işlemi sayılması tartışmalıdır. İdare işlevinin dışında kalan, yargı 

denetimine tâbi olmayan bu işlemler,40 doktrinde hükümet tasarrufu olarak 

                                                        
36 Anayasa Mahkemesi, E. 1990/22, K. 1992/22, T. 5.2.1992, Resmi Gazete, S. 21771. 
37 Ulusoy, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, s. 41. Yazar, 1982 Anayasasının değişik hâlinde KHK’lerin 

kaldırılmasını ve Cumhurbaşkanına CbK’lerle kanun gücünde olmayan düzenleyici işlem yapma yetkisi 

verilmesini, yürütmenin güçlendirilmesi eğilimiyle çelişkili bularak eleştirmektedir. 
38 Zanobini, “Gerarchia e Parità”, pp. 305-306. Doktrinde kanun gücünde olmanın anlamı, var olan 

kanunları değiştirebilme yetkisiyle açıklanmaktadır. Sandulli, op. cit., p. 272. 
39 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/155, K. 2020/27, T. 11.6.2020, Resmi Gazete, S. 31194. 
40 Günday-Sever, op. cit., s. 661. 
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değerlendirilmektedirler.41 İlgili işlemler, yasama ve yargı işlevinin dışında kalan, fakat 

aynı zamanda idari işleve de dâhil olmayan hükümet işlevinin bir parçası sayılmaktadır.42 

Doktrinde yukarıda saydığımız işlemleri; hükümet tasarrufu olarak sınıflandırmayan, 

bunların siyasi boyutu nedeniyle yasama faaliyetlerinden ayrılmaması nedeniyle yasama 

işlevi, yürütmenin yargı organını harekete geçiren işlemlerini ise yargı işlevi kapsamına 

dâhil eden görüşler de bulunmaktadır.43  

 

Cumhurbaşkanının bir işleminin yasamayla ilgili olması onu doğrudan yasama 

işlemi yapmaz. Bu mantıktan hareket edersek Anayasa Mahkemesinin kanunlar 

konusunda verdiği iptal kararı, yasama organının kanunu kaldırmasına eş bir sonuç 

doğurduğundan yasama işlemi kabul edilmelidir. Benzer biçimde, idare mahkemelerinin 

verdiği iptal kararları da idarenin işlemini geri almasıyla aynı sonucu doğurur ve idari 

işlem olarak değerlendirilmelidir. Fakat birinci durumda yasama işleminden, ikinci 

durumda idari işlemden bahsetmek mümkün değildir. Verilen kararların her ikisi de yargı 

işlemidir. Çünkü kararlar yargı organı tarafından verilmiştir. Keza kamu personeli 

hakkında disiplin soruşturması; savunma alma, tanık dinleme vb. yargısal usuller 

kullanılarak yürütülür. Ama nihayetinde kararı veren bir idari makam/organ olduğu için 

yargısal bir kararın varlığından bahsedilemez. 

 

CbK’lerin zayıflatılmış yasama işlemi olduğu yönünde doktrinde özgün bir görüş 

bulunmakla birlikte kanun gücünde olma özelliği olan, fakat üç ay içerisinde TBMM’de 

görüşülmeme ve karara bağlanmama bozucu şartına bağlı olarak kendiliğinden 

                                                        
41 Gözler, op. cit.,  s. 757. 
42 Ibid., ss. 49-50. 
43 Ulusoy, Türk İdare Hukuku, ss. 40-45, 659. Yazar, idarenin avukatlar veya kamu görevlileri hakkında 

soruşturma izni veren kararlarını yargı işlevi, soruşturma talebini reddeden kararlarını ise idari işlev 

kapsamında değerlendirmektedir. Yazara göre, ilk durumda yargılama aşamasına geçilmekte ikinci 

durumda ise yargılama faaliyeti başlayamamaktadır. İdarenin yargısal işlevde sonuç doğuran kararları 

bakımından benzer yönde görüş için v. C. Erkut, İptal Davasının Konusu Oluşturma Bakımından İdari 

İşlemin Kimliği, Ankara, Danıştay Matbaası, 1990, ss. 82-83,  Karahanoğulları, op. cit., ss. 40-45. 
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yürürlükten kalkabilen ve ancak olağanüstü hâl dönemi süresinde yürürlükte olan OHAL 

CbK’lerinin işlevsel bakımdan kanunlara göre daha zayıf bir yasama işlemi olduğu 

söylenebilir.   

 

Sonuç olarak asli nitelikte olsa da kanun gücünde olmaması nedeniyle kanunları 

kaldıramayan veya değiştiremeyen,44 Anayasanın 87. maddesi doğrultusunda yasama 

yetkisinin genelliği ilkesinin45 varlığını koruduğu durumda sınırlı konularda46 düzenleme 

yapabilen, kanunun varlığı veya sonradan aynı konuda çıkarılması durumlarında 

uygulanamaz veya hükümsüz hâle gelen CbK’lerin yasama işlemi değil yürütmenin 

düzenleyici işlemi sayılması gerekir.  

 

CbK’lerin asli niteliğinin yasama işlemi olmaya temel alınamayacağını ve yeni 

anayasal düzende bu işlemlerin KHK’lerin yerine getirilmediği konularını yukarıda 

Anayasa Mahkemesi, Danıştay kararları ve doktrindeki görüşler doğrultusunda inceledik. 

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan yargısal denetim, CbK’lerin yasama işlemi 

sayılmasına47 dayanak yapılan bir başka konudur. Bu denetim, Anayasanın 148. 

maddesine eklenen özel hüküm sayesinde mümkün olmaktadır. Böyle bir özel hüküm 

bulunmasaydı, Anayasanın 125. maddesi gereği idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolu açık olduğundan, bir düzenleyici işlem olan CbK’lerin denetimi idari 

yargı organları tarafından yapılacaktı. Ayrıca kimi durumlarda, idari işlemlerin veya 

eylemlerin denetimi idari yargı düzeni dışındaki mahkemeler tarafından 

                                                        
44 Ulusoy, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, ss. 43-45. Yazar, CbK’lerin bir üst norma dayanmadan asli 

düzenleme yapabilmesi nedeniyle tartışmanın pratik açıdan bir anlam taşımadığını belirtmektedir. Bu 

konudaki tartışmaların teorik bir anlamı olduğundan hareketle yazara katılıyoruz.  
45 Yasama yetkisinin genelliği, kanunun düzenleme alanının konu bakımından sınırlandırılmadığı, 

Anayasaya aykırı olmamak şartıyla her konuda kanunla düzenleme yapılabilmesidir. Bu ilke aynı zamanda 

yasama organının bir konuyu uygun gördüğü kadar ayrıntılı olarak düzenlemesi anlamına gelir. Özbudun, 

op. cit.,s. 211. Bu anlamda CbK çıkarılabilecek alanlar Anayasa tarafından sınırlandırıldığı için, bunlar asli 

fakat genel nitelikte olmayan yürütme işlemidirler. 
46 Kanunların saklı alanında bulunmayan, temel hak ve özgürlükleri sınırlandıramayan, sadece yürütme 

yetkisine ilişkin ve kanunda açıkça düzenlenmemiş konularda CbK çıkarılabilir. 
47 Eren, “CbK’lerin Değerlendirilmesi”, passim, Kanadoğlu, op. cit., s.640. 
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yapılabilmektedir. Örneğin Kabahatler Kanunu’nun düzenlemesi doğrultusunda 

uygulanan çeşitli idari yaptırımların yargısal denetimini ceza mahkemeleri yapmaktadır. 

Medeni Kanunu’nun 1007. maddesi gereği tapu siciline ilişkin devletin hizmet kusuru 

nedeniyle sorumluluğu ve Tapu Kanunu’nun Ek 3. maddesi doğrultusunda tapu sicilinin 

düzeltilmesi konularının yargısal denetimi konusunda hukuk mahkemeleri 

yetkilendirilmiştir. Yürütmenin düzenleyici işlemi olan CbK’lerin denetiminin Anayasa 

Mahkemesi tarafından yapılması konusunda da benzer bir durum söz konusudur. 

Dolayısıyla bu gerekçeyle de CbK’lerin yasama işlemi olduğu savunulamaz. 

 

B. Anayasal Düzenlemeler Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri 

 

CbK’lerin işlevsel anlamda hangi tür-yasama veya yürütme- işlem olduğu 

tartışmasının yanında bir diğer önemli sorun, bunların normlar hiyerarşisindeki yeridir. 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına göre: “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine 

ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının 

birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü 

bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 

kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi hükümsüz hale gelir.” 
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Doktrinde CbK’ler, kanunla eş düzeyde sayılmakta veya kanunun altında 

konumlandırılmaktadır. CbK’lerin kanuna eş düzey olduğunu savunanlar; Anayasa 

Mahkemesi tarafından kanunlara uygunluk denetiminin değil Anayasaya uygunluk 

denetiminin yapılması, çatışma kuralının eş düzeydeki normlar için geçerli olması, 

kanunlar gibi CbK’lere dayanarak yönetmelik çıkarılabilmesi, CbK’lerin kanuna dayalı 

işlemlerden olmaması,48 gerekçelerine dayanmaktadır. Asli yetki kullanımı ve Anayasa 

Mahkemesinin yargısal denetimi,49 KHK’lerin yerine ikame edilmesi, asli nitelik 

taşıması, yasama işlevi de görmesi, uygulamada CbK’lerin kanuna aykırı hüküm 

koyabilmesi,50 CbK’nin geçerliliğini kanundan değil Anayasadan alması,51 CbK’lerin 

saklı alanı bulunan dört konuda kanun çıkarılamaması ve kamu tüzel kişiliğinin hem 

kanunla hem de CbK’yle kurulabilmesi52 bu konudaki diğer gerekçelerdir.  

 .  

Kanun düzeyinde olmama ve kanunlarda değişiklik yapamama, kanunların ve 

CbK’lerin farklı hükümler içermesi durumunda kanunların uygulanması, sonradan 

çıkarılan kanunların CbK’leri hükümsüz hale getirmesi,53 yürütme yetkisine ilişkin 

konularla sınırlı olma,54 kanunların yasama yetkisinin genelliği ilkesi doğrultusunda 

CbK’lerin ihdas usulünü düzenleyebilmesi55 de CbK’lerin kanun altı niteliğinin altını 

çizenlerin gerekçeleri arasındadır. CbK’lerin ihdas usulünün ancak kanun tarafından 

                                                        
48 Y. Atar, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi”, Anayasa 

Yargısı, C. XXXVI, S. 1, (2019), ss. 243-244. 
49 Ö. Ülgen, “CbK Niteliği ve Türleri”, s. 7. 
50 Kanadoğlu, op. cit., ss. 640-644. Doktrinde, uygulamada CbK’lerin kanuna aykırı hükümler 

içermesinden hareketle CbK’lerin hukuki niteliğinin belirlenmesinin mümkün olmadığı savunulmaktadır. 

M. A. Tekinsoy,  “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yürütmenin Mahfuz Düzenleme Yetkisi Açısından 
Değerlendirilmesi”, in Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri 

ve Denetimi, Ed. Oktay Uygun, Egemen Esen, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2020, s. 392. 
51 Sezer, op. cit., s. 390, Y. Şanlı Atay, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Normlar Hiyerarşisindeki 

Yeri”, İnÜHFD, C. XX, S. 2, (2019), s. 591. 
52 H. Tunç, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Gazi Kitabevi, 2018, ss. 228-229. 
53 Ardıçoğlu, op. cit. s. 49, Eren, op. cit., s. 29, Günday-Sever, op. cit. , s. 636, B. Akyılmaz, M. Sezginer, 

C. Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi,12. Bs., 2020, s. 40. 
54 Yıldırım, op. cit., s. 23. 
55 Ülgen, op. cit., s. 37, T. Şirin, Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı, 2. Bs., İstanbul, 

On İki Levha Yayıncılık, 2019, ss. 166-167, Y. B. Gülgeç, Normlar Hiyerarşisi, İstanbul, On İki Levha 

Yayınları, 2. Bs., 2018, ss. 197-198. 
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düzenlenmesi durumunda kanunun üst norm olacağı, bu konuda somut bir düzenleme 

olmaması nedeniyle kanunun potansiyel olarak CbK’nin ihdas usulünü 

belirleyebilmesinin, tek başına üst norm olma niteliğini kazandırmayacağı da doktrinde 

savunulmaktadır.56 Bir başka görüşe göre, CbK’lerin ihdas usulü, yetki unsuruna ilişkin 

olduğundan ancak Anayasada düzenlenebilir. Yetki unsurunun dışında kalan ikincil şekli 

kuralların ise kanun konusu olabilme ihtimali bulunmakta, fakat bu durumda kanunun 

CbK’lerin çıkarılabilmesi için Anayasada sayılan şekli kurallar dışındaki konuları 

düzenleyebileceği savunulmaktadır.57 İhdas usulünü belirleyen bir kanunun 

çıkarılmasının CbK’nin asli niteliğini türev hâle getirerek Anayasaya aykırı olacağı 

düşüncesine58 ise Anayasada yasama yetkisinin genelliği ilkesinde bir değişiklik 

olmaması ve usule ilişkin bir kanuni düzenlemenin CbK’yi türev düzenleyici işlem hâline 

getirmeyeceği gerekçeleriyle katılmıyoruz.  

 

Anayasa değişikliği maddelerinin yazımındaki özensizlik ve belirsizlik nedeniyle 

CbK’lerin kanun düzeyinde veya altında olduğuna dair belirleme yapılırken, yorum 

ilkelerinden yararlanmak gerekmektedir. Soruna lafzi yorum yönteminden yaklaşarak 

çözüm bulmak mümkün görünmemektedir. Çünkü bu yorum ilkesi ilgili belirsizliği 

çözmek için yeterli değildir. Bu nedenle CbK’lerin “düzey”inin belirlenmesine sistematik 

yorum yönteminden yararlanılarak yaklaşılmasının sorunu çözeceğini düşünüyoruz. 

Anayasanın; yasama yetkisi, yürütme yetkisi, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla 

sınırlanabilmesi, CbK ve OHAL CbK’si çıkarma yetkisi, idarenin kanuniliği ve kamu 

personel rejiminin kanunla düzenlenmesi konularındaki 7., 8., 13., 87., 104., 119., 123. 

ve 128. maddeleri birlikte incelendiğinde kanunların üst norm olduğunu kabul etmek 

                                                        
56 Sezer, op. cit., ss. 389-390. Yazar üst norm olabilmesi için kanunun çıkarılmış olma koşulunu aramakta, 

bu durumda dahi içeriğe ilişkin bir üstünlükten bahsedilemeyeceğini savunmaktadır.  
57 Şanlı Atay, op. cit., s. 591.  
58 T. Barın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi, İstanbul, On 

İki Levha Yayınları, 2020, s. 33. 
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gerekir. Kanunların CbK’lerin ihdas usulünü düzenleyebilmesi59 de üst norm niteliğinin 

bir başka göstergesidir. Ayrıca her iki norm da geçerliğini Anayasadan almakla beraber, 

yasama yetkisinin genelliği sonucu kanunların Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her 

konuyu düzenleyebilmesi, CbK’lerin ise konu bakımından sınırlı olması nedeniyle 

Anayasaya hem dayanma hem de aykırı olmama zorunluluğu iki işlem arasındaki asli 

nitelik farkını yansıtmaktadır.  

 

CbK’lerin kanunla farklı hükümler içermesi durumunda kanunların uygulanması 

doktrinde bir çatışma hükmü olarak değerlendirilmekte ve kanunlarla CbK’lerin eş düzey 

olmasının kanıtı olarak sunulmaktadır.60 Anayasanın 90. maddesinin, kanunla 

uluslararası antlaşmaların farklı hükümler içermesi durumunda uluslararası antlaşmaların 

uygulanacağı hükmü, kanun CbK ilişkisinde eş düzey olmanın gerekçesi olarak 

sunulmaktadır.61 Yalnız iki norm arasındaki eşitlik, ilgili maddede uluslararası 

antlaşmaların kanun hükmünde olmasının düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır.62 

Anayasada kanun-CbK ilişkisinde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. CbK’yle farklı 

hüküm bulunması durumunda kanunların uygulanma önceliği, tek başına normun 

düzeyini belirlenmesini mümkün kılmaz. Kanunun açık düzenlemesinin bulunması 

durumunda kanuna aykırı hükümler taşıyan CbK iptal edilecektir. Hatta kanunun 

düzenlemesini tekrar eden CbK63 de hukuka aykırı olacaktır. Biz ilk durumda kanuna 

                                                        
59 Karşı görüş için v. Şanlı Atay, op. cit., s. 591. Yazara göre CbK’lerin ihdas usulü, yetki unsuruna ilişkin 

olduğundan ancak Anayasada düzenlenebilir. Yetki unsurunun dışında kalan ikincil şekli kurallarının ise 

kanun konusu olabilme ihtimali bulunmaktadır. 
60 Aksoylu Ürger, op. cit., s. 145, dipnot 21, Atar, op. cit., s. 243. Yazar, kanunlar gibi CbK’lerin 

uygulanması için yönetmelik çıkarılmasını ve CbK’lerin Anayasa Mahkemesi tarafından kanunlara 
uygunluk denetiminin değil Anayasaya uygunluk denetiminin yapılmasını da görüşüne temel almaktadır. 
61 Atar, op. cit., s. 245. 
62 Benzer görüş için v. Günday-Sever, op. cit., s. 634, Eren, op. cit., ss. 28-29. Yazar, çatışma kuralının 

normlar hiyerarşisinde CbK’lerin kanunlara denk olması nedeniyle değil CbK’lerin yasama işlevine sahip 

asli işlem türü olması nedeniyle getirildiğini savunmaktadır. Doktrinde, CbK’lerin asli ve özerk niteliğini 

kabul edip, kanun altı seviyede olduğunu savunmanın çelişki yarattığı belirtilmektedir, Sezer, op. cit., s. 

384.  Bize göre çelişkiyi yaratan durum, işlemin asli niteliği değil kanun gücünde olmayan CbK’nin yasama 

işlemi olduğunun kabulüdür.  
63 Ö. Ülgen Adadağ, “Kanun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisinin Yargısal Denetimine Yönelik 

Sorunlar”, Anayasa Yargısı, Cilt XXXVI, Sayı 1, (2019), s. 266, Y. B. Gülgeç, Normlar Hiyerarşisi, 

İstanbul, On İki Levha Yayınları, 2. Bs., 2018, s. 196. 
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aykırılık, ikinci durumda Anayasaya aykırılık olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan 

kanunun üst norm olduğu savunulabilir. Doktrinde bu konuda ayrım yapılmaksızın 

anayasaya aykırılık olduğu savunulmaktadır.64 Sonradan çıkarılan kanunun CbK’yi 

hükümsüz hâle getirmesi fakat CbK’nin böyle bir gücünün bulunmaması kanunları üst 

norm olduğunu gösterir.65 Dolayısıyla “çatışma” durumunda kanunun uygulanması, 

konuyla ilgili diğer düzenlemelerden soyutlanmamalı tek başına eşit normlar arasındaki 

bir ilişkinin sonucu olarak değerlendirilmemelidir. 

 

Anayasanın yukarıda saydığımız hükümleri olmasaydı veya bunlar başka biçimde 

düzenlenmiş olsaydı CbK’ler kanunla eş düzey sayılabilirdi. Kanun gücünde olma, yani 

kanunları kaldırabilme veya değiştirebilme, kanuna eş düzeyde olmanın esas ölçüsüdür.66 

Bu nedenle eski hukuk sistemimizde KHK’ler türev işlem olmasına rağmen Anayasa 

Mahkemesi tarafından kanunla eş düzeyde sayılıyordu.67 Ayrıca Anayasa’nın 119. 

maddesinin 6. fıkrasında OHAL CbK’lerinin kanun hükmünde olduğu açıkça 

düzenlenmişken Anayasada olağan dönem CbK’leri hakkında benzer bir hüküm 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla ancak OHAL CbK’leri kanuna eş düzey norm olarak kabul 

edilebilir. 

 

CbK’lerin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi de işlemin kanun 

düzeyinde olduğuna temel alınamaz. Çünkü yargısal denetimin Anayasa Mahkemesi 

tarafından yapılması, türev kurucu iktidarın, düzenleyici işlem olmasına rağmen, 

                                                        
64Ülgen Adadağ, op. cit., s. 266,  Sezer, op. cit., s. 387,  Gülgeç, op. cit., s. 196. 
65 Ibid., s. 197. 
66 Benzer görüş için v. Ulusoy, op. cit., s. 43. 
67 “(…)Bakanlar Kurulunun belli bir konuda KHK çıkarabilmesi için öncelikle TBMM tarafından kendisine 

bu konuda yasa ile bir yetkinin verilmiş olması gerekir. Bakanlar Kurulu, bir yasa ile önceden 

yetkilendirilmedikçe, kendiliğinden KHK çıkaramaz. Yasa ile verilen yetkiye dayanılarak çıkarılan 

KHK, yürürlükteki yasa hükümlerini kaldırabilmekte ve değiştirebilmekte, başka bir anlatımla 

yasanın hukuksal gücüne sahip bulunmaktadır. Yasama Yetkisinin, "kanun koymak, değiştirmek ve 

kaldırmak" öğelerini içerdiği kuşkusuzdur. KHK, yürürlükteki yasa hükümlerini kaldırabilmekte 

ve değiştirebilmektedir”. Anayasa Mahkemesi, E. 1990/22, K. 1992/6, T. 5.2.1992, Resmi Gazete, S. 

21771. 
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CbK’lere verdiği önemden kaynaklanmaktadır.68 Kanun gücünde olmayan, ancak 

yürütmeye ilişkin konularda düzenleme yapabilen, kanun altı olma özelliği nedeniyle 

işlevsel açıdan da yürütme işlemi olan CbK’lerin Anayasa Mahkemesi tarafından 

denetlenmesi, bunların kanunla eş düzeyde olduğu anlamına gelmemektedir.69 

Çalışmanın önceki kısmında idari eylem ve işlemlerin idari yargı dışındaki yargı 

düzenleri tarafından denetlenebildiğini açıklamıştık. Anayasa Mahkemesinin yargısal 

denetim konusunda yetkilendirilmesinin de benzer bir durum olduğunu düşünüyoruz. 

 

Eski ve yeni anayasal sistem karşılaştırılarak, düzenleyici işlemleri çıkaran 

makamların(Bakanlar Kurulu-Cumhurbaşkanı) aynı seviyede yer alması ve bu iki işlem 

türü arasında hiyerarşik ilişki kurmanın mümkün olmaması gerekçeleriyle CbK’ler ve 

tüzükler aynı seviyede kabul edilmektedir.70 Kanun düzeyinde olmayan, idarenin 

düzenleyici işlemi olarak CbK’lerin, KHK’lere göre tüzüklere daha yakın olduğu 

değerlendirilmekte, asli niteliği gereği CbK’ler normlar hiyerarşisinde tüzüklerin 

üzerinde, kanunların ve KHK’lerin altında konumlandırılmaktadır.71 Tüzüklerin idari 

yargı organları tarafından geçersiz kılınabilmesi, CbK’lerin denetiminin Anayasa 

Mahkemesi tarafından yapılması, bunlar hakkında idari yargı denetiminin söz konusu 

olmaması gerekçesiyle de normlar hiyerarşisinde tüzüklerin, CbK’lerin altında yer aldığı 

savunulmaktadır.72  

 

Esasında CbK’ler ne tüzüklere ne de KHK’lere benzemektedir. KHK’ler türev 

nitelikte ve kanun seviyesinde yürütme işlemleridir. Tüzükler ise türev nitelikte ve kanun 

altı seviyede yer alan düzenleyici işlemlerdir. CbK’ler ise asli nitelikte, fakat kanun altı 

                                                        
68 Gözler, op. cit., s. 1331.  
69 Ulusoy, Yeni Türk İdare Hukuku, s. 279. 
70 Gözler, op. cit. s. 1338. 
71 Ulusoy, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, s. 46. 
72 Gülgeç, op. cit., ss. 278-279. 
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düzeyde yer alan düzenleyici işlemlerdir. Burada önemli olan konu tüzüklerin nasıl 

değiştirilip kaldırılacağıdır. CbK’ler tüzüklerden üstün kabul edilirse, bunların tüzükleri 

kaldırması mümkündür. Fakat tüzüklerin bütünüyle kaldırılması yerine bunlarda birtakım 

değişiklikler yapılmak isteniyorsa aynı seviyede bir işlemle değişikliğin yapılması 

gerekir. 1982 Anayasasının özgün hâline göre, “(…) kanunun uygulanmasını göstermek 

veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın 

incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.” Asli nitelikte ve kanunların 

uygulanmasını göstermesi mümkün olmayan CbK’lerle tüzüklerde değişiklik 

yapılmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle bir tüzüğün kaldırılması veya 

değiştirilmesi isteniyorsa tüzüğün dayanağı olan kanunun değiştirilmesi, buna 

dayanılarak konuyla ilgili istenen değişiklikleri içeren yeni bir yönetmeliğin çıkarılması 

gerektiğini düşünüyoruz. Bu değerlendirmeler doğrultusunda tüzükler ve CbK’ler 

arasında tipik bir hiyerarşi veya eş düzeylik ilişkisi kurmak mümkün görünmemektedir.  

 

Son olarak CbK’lerin, hem asli niteliğinin hem de kanun altı düzeyde olduğunun 

kabul edilmesinin doktrinde çelişkili bir tutum olarak değerlendirilmesinden73 bahsetmek 

istiyoruz. CbK’nin hem yasama işlemi hem de kanun altı düzeyde74 olduğunun 

savunulmasının esas çelişkili durumu yarattığı görüşündeyiz. CbK’lerin; işlevsel 

bakımdan yasama işlemi ise kanuna eş düzey, yürütmenin düzenleyici işlemiyse kanun 

altı sayılması tutarlı bir görüşün oluşmasını sağlayacaktır. Yürütmenin asli düzenleyici 

işlemlerinin ve kanunların alanının 1958 Fransız Anayasasında sayma yöntemiyle 

belirlenmesine ve yürütmenin kimi konularda saklı düzenleme yetkisi bulunmasına 

rağmen, bu işlemler kanun seviyesinde kabul edilmemektedir.75 Dolayısıyla yürütmenin 

                                                        
73 Kanadoğlu, op. cit., s. 644. 
74 Eren, op. cit., s. 29. 
75 Ulusoy, op. cit., s. 45. Cf. Tunç, op. cit., s. 228. Yazar, Fransa’da yürütmenin saklı alanında kalan 

düzenleyici işlemlerini kanuna seviyesinde kabul etmektedir. 
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asli düzenleyici işlemleri pekâlâ kanun altı seviyede kabul edilebilir. Çünkü aslilik; 

sadece kanunların değil yürütmenin işlemlerinin de niteliği olabilir. 

 

II. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasal Kapsamı ve Sınırı 

 

CbK’ler, yukarıda da sıkça bahsettiğimiz üzere yürütmenin asli düzenleyici 

işlemidir. Anayasanın çeşitli hükümleri ve mevcut veya potansiyel kanuni düzenlemeler 

CbK’lerin sınırını oluşturmaktadır. CbK’lerin anayasal kapsamı ve sınırı; yasama ve 

yargı yetkilerine ilişkin CbK çıkarılamamasında, kamu tüzel kişiliğinin kurulmasında, 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında, kanun ve CbK arasındaki ilişki nedeniyle 

uygulanamama ve hükümsüz kılma sonuçlarının doğmasında kendisini gösterir. 

CbK’lerin kanunların müdahale edemeyeceği bir saklı alanının varlığı sorunu ise bunların 

anayasal sınırının en önemli konusunu oluşturmaktadır. 

 

Kanunun düzenlemesine kapatılmış bir alanın varlığı veya yokluğu, CbK’lerin 

sınırı bakımından en fazla tartışılan konudur. Özellikle lafzi yorumdan hareket eden, 

CbK’lerin Anayasada sayılan dört konuda saklı alanı olduğu görüşünün çelişkili 

olduğunu belirtmek gerekir. Bu görüşe göre; bakanlıkların, üst düzey kamu 

yöneticilerinin atanması usulünün, Milli Güvenlik Kurulu(MGK) Genel Sekreterliği’nin 

ve Devlet Denetleme Kurulunun(DDK) düzenlenmesi, CbK’lerin saklı alanında 

kalmaktadır. Cumhurbaşkanlığının kendi örgütünün, anayasal düzenlemeler nedeniyle 

zorunlu olarak, CbK’lerin saklı alanda bulunmadığının kabulü ise hukuki bakımdan 

oldukça garip sonuçlara yol açmaktadır. Başkanlık sisteminin merkezinde duran 

Cumhurbaşkanlığı örgütünün her yönünün kanunla düzenlenebileceğini, bu örgütle 

karşılaştırıldığında MGK Genel Sekreterliği, DDK gibi önemli yetkileri bulunan, fakat 

sınırlı alanda faaliyet gösteren birimlerin kuruluşu, görevleri ve yetkileri vb. konularda 
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kanun çıkarılamayacağını savunmanın, Anayasanın düzenlemelerine ve hukuk tekniğine 

uygun olmadığını düşünüyoruz. CbK’lerin dört spesifik konuda saklı alanı bulunduğunu 

savunanlar da durumun garipliğini kabul etmekte, bunun nedenini Anayasa değişikliğini 

gerçekleştiren iradenin; unutkanlığı, ehliyetsizliği veya özensizliği gibi hukuk dışı 

kavramlarla açıklamaktadırlar. 

 

Kamu tüzel kişiliğinin kurulması, kamu kurumlarının görev ve yetkilerinin 

kanunla mı yoksa CbK’yle mi düzenleneceğinin tespiti bir diğer önemli konudur. Kamu 

tüzel kişiliği kurmanın dar veya geniş yorumlanmasına göre bu konuda yapılacak 

değerlendirmeler farklılaşacaktır. Kamu görevlilerinin atanması, özlük işleri, 

kadrolarının ihdas edilmesi gibi konularda da kanun CbK ilişkisi incelenmelidir. 

Özellikle üst kademe yöneticilerinin atanması usulünün CbK’yle düzenlenmesi 

konusunda yönetici kadroların kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar dışında 

kalan kamu görevlilerinin atanması usulü vb. konuların CbK’yle düzenlenmesi 

Anayasaya aykırı oldacaktır. 

 

CbK’lerin sınırı bakımından bir diğer önemli sorun; kanunda açıkça düzenlenen 

konularda CbK çıkarılması, aynı konuda farklı hükümler içeren CbK yerine kanunun 

uygulanması ve kanunun sonradan yapacağı düzenleme nedeniyle CbK’nin hükümsüz 

hâle gelmesi durumlarında idarenin ve mahkemelerin nasıl hareket edeceğidir. Yaşanması 

muhtemel hukuka aykırılıklara veya farklı uygulamalara karşı Anayasa Mahkemesinin ve 

Danıştayın vereceği kararlar, bu konuda hem idare için hem de mahkemeler için yol 

gösterici olacaktır. CbK’lerin çıkarılamayacağı, uygulanamayacağı veya hükümsüz hâle 

geldiği durumlarda özellikle idari makamların, kanunlar yerine CbK’leri uygulama 

ihtimali yüksektir. Bu nedenle yüksek mahkemelerin, iptal, ihmal veya hükümsüzlük 

yönündeki kararları idarenin de hukuka uygun biçimde hareket etmesini sağlayacaktır.  
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A. Kanun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisinde Saklı Alan76 

Sorunu 

 

Önceki anayasal düzende oldukça sınırlı bir alanda kendisine yer bulan 

yürütmenin asli düzenleyici işlemi CbK’lerin; düzenleme alanının genişlemesi ve 

kanunla arasındaki ilişkinin sonuçları, yeni sistemin merkezinde durmaktadır. 

Parlamenter sistem döneminde, kanunların saklı alanının varlığı, Anayasa Mahkemesi 

tarafından Anayasadaki sınırlamalar ve yasaklar yönünden değerlendirilmiştir. 

Mahkeme, herhangi bir sınırlamanın veya yasağın bulunmadığı, Anayasada kanunla 

düzenleneceği belirtilen konularda KHK’yle düzenleme yapılabileceği yönünde karar 

vermiştir. 2013 yılında Mahkeme içtihadını değiştirmiş, Anayasada kanunla 

düzenleneceği belirtilen konularda kanunun temel esasları ve çerçeveyi belirlemeden 

yürütmeye düzenleme yetkisini devredemeyeceği sonucuna ulaşmıştır. Fakat Mahkeme, 

Anayasada “kanunla düzenlenir” ibaresinin bulunmadığı konularda kanunun hiçbir 

çerçeve çizmeden yürütmeye yetki veren hükümlerinin Anayasaya uygun olduğuna karar 

vermiştir. Böylece ilgili durumlarda yürütmenin yetkilerinin Mahkeme tarafından 

genişletildiğini söylemek gerekir. Mahkeme yeni dönemde, Anayasanın; “münhasıran 

kanunla düzenlenen konularda CbK çıkarılamayacağı” hükmünü, Anayasa 

maddelerinde bulunan “kanunla düzenlenir” ifadesiyle beraber değerlendirmiş ve bu 

ibarenin olduğu tüm konularda kanunların saklı alanının bulunduğu sonucuna 

ulaşmıştır.77 

 

                                                        
76 Doktrinde kanunların münhasır alanı, yürütmenin mahfuz yetkisi biçiminde de adlandırılan, belirli 

konularda sadece yasama veya yürütme organının düzenleme yapabilmesi anlamına gelen kavramların aynı 

anlama gelmesi, hukuk dilinde birbirlerinin yerine kullanılması ve günlük dilde neredeyse hiç 

kullanılmaması(“Nevi şahsına münhasır” ve “Her hakkı mahfuzdur.” ifadeleri bu durumun istisnası olarak 

gösterilebilir.) nedenleriyle saklı alan kavramını kullanmayı uygun buluyoruz.  
77 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/125, K. 2020/4, T. 22.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126, E. 2019/78, K. 

2020/5, T. 22.1.2020, Resmi Gazete S. 31126, E.2019/105, K.2020/30, 12.6.2020, Resmi Gazete, S. 31219. 
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Yürütme organına CbK adıyla asli düzenleyici işlem yapma yetkisi veren 2017 

Anayasa değişikliğinden sonra “saklı alan” sorunu başkalaşmıştır. Kanunların veya 

CbK’lerin saklı alanının var olup olmadığı, Anayasanın çeşitli maddelerinin birbirleriyle 

ilişkili bir biçimde, bütünsel olarak değerlendirilmesiyle çözümlenebilir.78  

CbK’ler, Anayasanın 104. maddesine göre ancak yürütme yetkisine ilişkin 

konularda çıkarılabildiği için yasama ve yargı alanlarını düzenleyememektedir. CbK’ler 

Anayasada münhasıran kanunla düzenleneceği belirtilen konularda çıkarılamayan, aynı 

konuda kanunun varlığı halinde uygulanamayan, temel hak ve özgürlükleri 

sınırlandıramayan bir düzenleyici işlem türüdür. Kanunun aynı konuyu sonradan 

düzenlemesi durumunda da hükümsüz hâle gelen CbK’lere Anayasanın çeşitli 

maddeleriyle; bakanlıklar, MGK, DDK ve üst kademe kamu yöneticileri ve konularında 

düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.79 Bu durumun kanunlara alan kapatıp, yasama 

yetkisinin genelliğinin istisnası olma/sınırlandırılması sonucunu doğurup doğurmadığını 

bu bölümde inceleyeceğiz.  

 

1. Kanunların Saklı Alanı Kanun Hükmünde Kararnameler 

ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  

 

Anayasa değişikliği metninin aceleyle, yeterince özenilmeden, “kötü” bir dille 

hazırlanması, kanunların ve CbK’lerin saklı alanlarının varlığı ve sonuçları konusunda 

önemli karışıklıklara ve belirsizliklere yol açmıştır.   

                                                        
78 Anayasanın; yasama yetkisini düzenlediği 7. maddesi, yürütme yetkisini düzenlediği 8. maddesi, temel 

hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceğine ilişkin 13. maddesi, yasama yetkisinin genelliğine 

ilişkin 87. maddesi, CbK’nin kanunla ilişkisinin düzenlendiği 104. maddesi, idarenin kanuniliğinin 

düzenlendiği 123. maddesi, OHAL CbK’sinin düzenlendiği 119. maddesi, memurların ve diğer kamu 

görevlilerinin niteliklerinin, atanmalarının, görev ve yetkilerinin, hakları ve yükümlülüklerinin, aylık ve 

ödeneklerinin ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesine ilişkin 128. maddesi, CbK’yle 

düzenleneceği belirtilen; üst kademe yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esaslarıyla, bakanlıklarla, 

DDK’yle ve MGK Genel Sekreterliğiyle ilgili 104, 106, 108 ve 118. maddeleri bu konuda bize yol gösterici 

olacaktır. 
79 Kamu tüzel kişiliği kurma hem kanunlarla hem de CbK’yle mümkün olduğu için bu konuda kanunlara 

kapatılmış bir alan tartışması yapılmamaktadır. 
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2017 değişikliğinden önce Anayasa Mahkemesi, Anayasanın olağan dönem 

KHK’lerinin düzenlemesini yasakladığı temel hakların ve ödevlerin dışında, Anayasada 

“kanunla düzenlenir” ibaresinin bulunduğu konularda KHK’yle de düzenleme 

yapılabileceği yönünde kararlar vermekteydi.80 2013 yılında Anayasa Mahkemesi, temel 

hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, vergi ve bazı mali yükümlülüklerin konması, 

memurların atanması ve özlük hakları gibi konularda kanunun temel esasları, ilkeleri ve 

çerçeveyi belirlemeden yürütme organına yetki devredemeyeceği81 gerekçesinden 

hareket ederek içtihadını değiştirmiştir. Mahkeme, Anayasanın açıkça kanunla 

düzenlemesini öngörmediği konularda ise bir kanunun varlığını yeterli görerek82  

yürütmenin yetki alanını genişletmiştir.83 Bu anlamda Anayasa Mahkemesi; temel haklar 

ve özgürlüklerin sınırlanması, idari örgüt gibi konularda mutlak kanun kaydı(riserva di 

legge assoluta) yerine göreli kanun kaydı(riserva di legge relativa) ilkesini kabul 

etmiştir.84 Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesi, Anayasa 

Mahkemesi tarafından, Anayasada “kanunla düzenlenir” ifadesinin bulunduğu 

                                                        
80 Anayasa Mahkemesi, E. 1986/15, K. 1987/1, T. 6.1.1987,  Resmi Gazete, S. 19594; E. 1988/12, K. 

1988/32, T. 28.9.1988, Resmi Gazete, S. 20016; E. 1990/12, K. 1991/7, T. 4.4.1991, Resmi Gazete, S. 

20959. 
81 Doktrinde idareye verilen düzenleme yetkisinin, Anayasa Mahkemesinin bu yöndeki içtihadının aksine, 

esaslarının ve çerçevesinin belirlenmesinin şart olmadığı savunulmaktadır. Gözler, op. cit., s. 1288 vs. A. 
M. Sandulli, “La Potestà Regolamentare nell'ordinamento Vigente”, Foro it., V. LXXXI, Parte Quarta: 

Monografıe e Varietà, (1958), p. 59. 
82 Bir kanunun varlığının düzenleme yetkisi için yeterli olduğu görüşler için v. Gözler, op. cit., s. 1303, 

Güneş, op. cit., ss. 110-112. Cf.  S. Fois, “ ‘Delegificazione’, ‘Riserva di Legge’, Principio di Legalità”, in 

Studi in Onore di Manlio Manziotti di Celso, Padova, CEDAM, 1995, p. 730. 
83 Anayasa Mahkemesi, E. 2013/72, K. 2013/126, T. 31.10.2013, Resmi Gazete S. 28814. Benzer kararlar 

ve kararların değerlendirilmesi için v. Eren, op. cit., ss. 48-50, Günday-Sever, op. cit. ss. 629-632. 

Mahkemenin kararlarıyla kanunun bir alanı çok genel ifadelerle düzenlemesi, yürütme organının konuyu 

çok ayrıntılı biçimde düzenleyebileceği anlamına gelmektedir. 
84 Mutlak kanun kaydı ilkesi, düzenlemenin yalnızca kanunla yapılabileceğini, göreli kanun kaydı ilkesi ise 

kanunun çerçeveyi, temel ilkeleri ve esasları belirledikten sonra idarenin düzenleme yapabilmesini anlatır. 
İtalyan hukukunda Anayasada “kanunla düzenlenir”, “kanunla belirlenir” gibi ifadeler mutlak kanun 

kaydı sayılmaktadır. Sandulli, op. cit., s. 59, Carlassare, Regolamento dell’Esecutivo, p. 229.  V. Bachelet, 

“Profili Giuridici dell’Organizzione Amministrativa”, in Scritti Giuridici, Milano, Giuffrè Editore, 1981, 

pp. 190-191. İtalyan Anayasa Mahkemesi, “kanun kapsamında”, “kanunun düzenlemesi” ibarelerini göreli 

kanun kaydı saymaktadır. Corte Costituzionale, Sentenza n. 1957/4, 26.01.1957, 

http://www.giurcost.org/decisioni/1957/0004s-57.html; Sentenza n. 1958/52, 14.07.1958, 

http://www.giurcost.org/decisioni/1958/0052s-58.html; Sentenza n. 1960/51, 06.07.1960, 

http://www.giurcost.org/decisioni/1960/0051s-60.html; Sentenza n. 1961/26, 27.05.1961, 

http://www.giurcost.org/decisioni/1961/0026s-61.html; Sentenza n. 1961/48, 11.07.1961, 

http://www.giurcost.org/decisioni/1961/0048s-61.html; Sentenza n. 1962/4, 14.02.1962, 

http://www.giurcost.org/decisioni/1962/0004s-62.html. [Erişim Tarihi: 24.5.2020]. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1957/0004s-57.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1958/0052s-58.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1960/0051s-60.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1961/0026s-61.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1961/0048s-61.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1962/0004s-62.html
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konularda, yürürlükte olan KHK’leri de kapsayacak biçimde,85 CbK’lerin 

çıkarılamayacağı şeklinde yorumlanmıştır.86 Mahkemenin bu konudaki yorumu 

yerindedir. Çünkü Anayasada sadece temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, ceza 

ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri, yükseköğretim elemanlarının siyasi partilere 

üyeliği konusunda “ancak kanunla sınırlanabilir/düzenlenebilir/konulur” ibaresi 

bulunmaktadır. Anayasanın 161. maddesinin lafzından, bütçe konusunda da ancak 

kanunla düzenleme yapılabileceği anlaşılmaktadır. Kanunun saklı alanının sadece bu dört 

konuda bulunduğunun kabul edilmesi, yürütmenin düzenleme yetkisini neredeyse sınırsız 

bir hâle getirecekti. 

 

2. Anayasada Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 

Düzenlenmesi Öngörülen Konular  

 

1982 Anayasasının özgün halinde sadece Cumhurbaşkanlığının örgütünü 

düzenleyebilen CbK’ler; Anayasa değişikliğinden sonra, yürütme yetkisine ilişkin 

konularda ve spesifik olarak bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve 

örgütü, MGK Genel Sekreterliği, DDK ve üst kademe kamu yöneticilerinin atanması 

usulü konularında çıkarılabilecektir. Yürütmenin bu dört konuda saklı yetkisinin 

bulunması, doğrudan olmasa da, Anayasanın mülga 107. maddesine ve bu maddenin 

uygulanmasına dayandırılmaktadır. Bu nedenle Anayasanın parlamenter sistem ve 

başkanlık sistemindeki CbK düzenlemelerinin karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesi 

gerekmektedir.  

                                                        
85 Anayasa Mahkemesi, E. 2019/31, K. 2020/6, T. 23.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126. 
86 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/125, K. 2020/4,  T. 22.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126; E. 2019/78, K. 

2020/5, T. 22.1.2020, Resmi Gazete S. 31126; Mahkeme, saklı kanun alanına ilişkin önceden vermiş olduğu 

çeşitli kararlara atıf yapmaktadır: Anayasa Mahkemesi, E. 2016/150, K. 2017/179,  T. 28.12.2017; E. 

2016/180, K. 2018/4, T. 18.1.2018; E. 2017/51, K. 2017/163, T. 29.11.2017; E. 2016/139, K. 2016/188, 

14.12.2016; E. 2013/47, K. 2013/72, T. 6.6.2013. 
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a. 2017 Anayasa Değişikliklerinden Önce 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Konusu ve Hukuki 

Niteliği  

 

Kanunlar ve CbK arasındaki ilişki konusundaki esas tartışma, Anayasanın 104., 

106., 108. ve 118. maddelerinde yürütmeye örgütlenme konusunda verilen CbK’yle 

düzenleme yapma yetkisinin niteliği konusunda yaşanmaktadır. Anayasanın mülga 107. 

maddesinde düzenlenen CbK’nin niteliği hakkında yapılacak bir değerlendirme, yeni 

sistemde CbK’lerin saklı alanının var olup olmamasının belirlenmesi bakımından ön açıcı 

olacaktır.  

 

Anayasanın özgün düzenlemesindeki CbK doktrinde, yürütme yetkisinin türev 

niteliğinin istisnası, kaynağını doğrudan Anayasadan alan idarenin özerk düzenleyici 

işlemi olarak değerlendirilmekteydi.87 Dolayısıyla kanunun bu alana müdahalesi söz 

konusu olamazdı. Eski sistemde CbK’nin özerk niteliği (saklı alanının bulunup 

bulunmadığı) konusunda bir çözüme ulaşmak için, Anayasanın 7., 8., 87. ve 123. 

maddelerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Anayasal düzenlemelere göre 

yasama yetkisinin devredilememesi, idarenin kuruluş ve görevleriyle kanunla 

düzenlenmesi ve yasama yetkisinin genelliğinin yasaklama biçiminde veya sayma 

yoluyla bir düzenlemeyle sınırlandırılmaması nedenleriyle,88 doktrindeki hâkim görüşün 

                                                        
87 O dönemde CbK, sadece Cumhurbaşkanlığının içyapısını ve işleyişini düzenlemesi, bireylerin ve 

toplulukların üzerinde hukuki sonuç doğurmaması gerekçeleriyle tam ve gerçek anlamıyla özerk 

düzenleyici işlem sayılmamaktaydı. Duran, “Düzenleme Yetkisi”,  s. 40. 
88 1982 Anayasasında yasama veya yürütme organlarından birinin yetkilerinin sayılması, bu yetkiler dışında 

kalan konuların diğerinin düzenleme alanına bırakılması veya her iki organın yetkilerinin ayrı ayrı 

belirlenmesi yöntemi kullanılmaması nedeniyle, CbK’ler ve olağanüstü dönem KHK’leri hariç olmak 

üzere, yürütmenin özerk düzenleme yetkisinin bulunmadığı belirtilmektedir. Duran, op. cit., ss. 35-37. 

Yazar ayrıca, Anayasanın 13. maddesinin özgün hâlinde, temel hak ve özgürlüklerin kanunla 

sınırlandırılması ifadesinin önünde “ancak” ibaresinin bulunmaması nedeniyle bu konuda da düzenleyici 

işlem yapılabileceğini savunmaktaydı. İlgili maddede 2001 yılında yapılan değişiklikle, temel hak ve 

özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği düzenlemesi getirilmiştir. 
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aksine,89 CbK’lerin ilgili dönemde saklı alanının bulunmadığını düşünüyoruz. Anayasada 

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kanunla düzenlenemez.” veya 

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

düzenlenir” gibi bir hüküm bulunsaydı CbK’nin saklı alanından bahsetmek mümkün 

olacaktı. Her ne kadar Anayasanın özgün halinde CbK’lerin; kanunlarla ilişkisinin 

ayrıntılı olarak düzenlenmemesinin ve sadece ismen belirtilmesinin saklı alan tespitini 

kolaylaştırdığı iddia edilse de,90 “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” ifadesi, 

yeni dönem için yürütmenin saklı yetkisinin bulunmasına temel yapılmaktadır. Böyle bir 

yorum, yasama yetkisinin genelliğinin devam ettiği yeni düzende de Anayasanın 

sistematiğine uygun düşmemektedir.91   

 

CbK’lerin Cumhurbaşkanlığının iç düzenine ve örgütlenmesine ilişkin olması, 

temel hak ve özgürlükleri etkilememesi nedeniyle “önemsiz” bulunması, 1 sayılı 

CbK’den bir gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliği Teşkilatı Kanunu’nun 1. maddesinde kararnamenin düzenleme alanına 

girilmediğinin belirtilmesi92 gibi hususların, bu dönemde saklı alan görüşünün 

savunulmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Kanunun CbK alanına girmemesi, daha 

sonra seçimler yoluyla oluşan yasama organının93 bu konuda kanun çıkarmaması; 

CbK’nin saklı alanının bulunmasının değil TBMM’nin Cumhurbaşkanının iradesine 

saygı gösterdiğinin göstergesi olarak kabul edilmelidir. İlgili dönemde, 

                                                        
89 Duran, op. cit., s. 40, Teziç, op. cit., s. 19, Gözler, op. cit., s. 1304, Öztürk, op. cit., s. 122, Ülgen, “CbK 

Niteliği ve Türleri”, ss. 18-19, S. Yazıcı, “2017 Anayasa Değişikliği: Türkiye’de Başkanlık Sistemi”, in 

Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan, Ed. M. Akkaya, Ankara, Atılım Üniversitesi Yayınları, (2020), 
s. 779. 
90 T. Yıldırım, “İdarenin Kanuniliği İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasal 

Sınırı”, Anayasa Yargısı, C. XXXVI, S. 1, (2019), s. 301. Eski sistemde doktrinde farklı bir bağlamda 

yapılan saklı alan yorumunun Anayasa değişikliğinden sonra gözden geçirilmesi hakkında v. Ardıçoğlu, 

op. cit., ss. 36-37.  
91 Ibid., ss. 37-38. 
92 Kanunun sözleşmeli personel atanmasına ilişkin bazı hükümlerinin CbK alanına müdahale niteliği 

taşıdığı düşünülmektedir. Öztürk, op. cit., s. 123. 
93 12 Eylül Darbesi nedeniyle ilgili kanunun yapıldığı dönemde yasama organının yetkileri, 2324 sayılı 

Anayasa Düzeni Hakkında Kanununun 2. maddesinin düzenlemesine göre Milli Güvenlik Konseyi’nde 

toplanmıştı. 
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Cumhurbaşkanıyla farklı bir politik yönelime sahip veya Cumhurbaşkanıyla çatışma 

yolunu seçen TBMM’nin, yasama yetkisinin genelliği ilkesi doğrultusunda, bu konuda 

düzenleme yapma yetkisinin bulunduğunu düşünüyoruz. Ancak Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterini yasama organı atasaydı, TBMM’nin yürütme fonksiyonunu gasp ettiği ve 

Anayasaya aykırı işlem yaptığı söylenebilirdi. Çünkü yürütme organının tek saklı yetkisi 

kanunları uygulama konusunda bulunmaktadır ve yasama organı bu alana müdahale 

edemez.94 

 

b. Yeni Sistemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin 

Düzenleme Alanı 

 

Değiştirilen Anayasanın; 104. maddesinin 9. fıkrası, 106. maddesinin son fıkrası, 

108. maddesinin 4. fıkrası, 118. maddesinin son fıkrası sırasıyla; üst kademe kamu 

yöneticilerinin atanması usul ve esaslarının, bakanlıkların kurulmasının, kaldırılmasının, 

görev ve yetkilerinin, örgüt yapısının, merkez ve taşra örgütlerinin kurulmasının, 

DDK’nin işleyişinin, üyelerinin görev süresinin ve diğer özlük işlerinin, MGK Genel 

Sekreterliği’nin örgütü ve görevlerinin CbK’yle düzenleneceği hükümlerini içermektedir.  

 

Bu dört düzenleme alanı, bazı yazarlar tarafından kanunların düzenlemesine 

kapatılmış alanlar olarak değerlendirilmektedir. Anayasa değişikliği metni eklektik ve 

belirsiz bir nitelik taşıdığı için, bu dört spesifik konuda CbK’nin saklı alanının varlığı, 

yasama yetkisinin genelliği ilkesi ışığında kanun-CbK ilişkisinin yorumlanmasından 

hareket edilerek belirlenebilir.  Kanunların genel olma niteliği göz ardı edilerek, yorum 

ilkelerinin yanlış sıralamayla veya şekli bir biçimde kullanılması bizi doğru olmayan 

sonuçlara ulaştıracaktır. 

                                                        
94 Özbudun, op. cit., s. 222. 
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CbK’lerin saklı alanının varlığı, yeni sistemin doktrinde en fazla tartışılan, belki 

de en hassas sorunudur. Konuyla ilgili yargı kararlarının verilmesinden sonra da 

tartışmanın farklı boyutlarda devam edeceği açıktır. Doktrinde, CbK’lerin saklı alanı 

bulunmadığı görüşünde olanlar; Anayasanın; 7., 8., 87., 123. ve 128. ve 104. 

maddelerinde düzenlenen, yasama yetkisinin genelliği, idarenin kanuniliği ilkelerinden 

ve bu maddelerin CbK’leri sınırlandırıcı hükümlerinden hareket etmektedir. CbK’lerin 

saklı alanı olduğunu savunanlar ise Anayasanın çeşitli maddeleri arasında genel-özel 

hüküm ilişkisi olması gerekçesiyle özel hükmün uygulanacağı, “Cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemi”nin yapısı ve işleyişi gereği CbK’lerin saklı alanın bulunması, türev 

kurucu iktidarın dört konuda Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrasındaki gibi ortak yetki 

alanı tanımaması ve Anayasanın Geçici 21. maddesinin B fıkrasında göreve başladıktan 

en geç altı ay içinde, CbK çıkarma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi 

gerekçelerini temel almaktadır.  

 

(1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Saklı 

Alanının Varlığına İlişkin Teorik Tartışmalar 

 

Anayasanın; üst kademe kamu yöneticileri, bakanlıklar, DDK ve MGK Genel 

Sekreterliği konularındaki dört maddesindeki “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

düzenlenir” ibaresi, doktrinde özel hüküm olarak değerlendirilmekte, özel hükmün genel 

hükmü etkisizleştirmesi ilkesi(lex speciali derogat lex generali) gereği genel hükmün95 

uygulanamayacağı, bu konularda CbK’lerin saklı alanının bulunduğu ifade 

edilmektedir.96 Öncelikle Anayasanın çeşitli maddeleri arasında genel-özel hüküm ilişkisi 

                                                        
95 Yazarların; özel normları belirlemede ortaklaştıkları, fakat genel norm konusunda Anayasanın farklı 

maddelerine göndermede bulunmaları ve Anayasanın yasama yetkisinin genelliği hakkındaki 87. maddesini 

temel almamaları haklı olarak eleştirilmektedir. Tekinsoy, op. cit., s. 409. 
96 Ülgen, op. cit., ss. 20-21, Eren op. cit., s. 43-44, Gözler, op. cit., s. 1321.  
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kurulması, ortada birden fazla veya çok ayrıntılı düzenlenmiş bir kanunun olmaması 

nedeniyle, yerine kural-istisna yorumu yapılması97 hukuk tekniği açısından daha isabetli 

olacaktır. Hemen sonrasında kuralın ve istisnaların hangi koşullarda uygulanabileceği 

belirlenmelidir. Kural-istisna veya yazarların kendi deyimleriyle özel-genel hüküm 

ilişkisi, Anayasanın bütününden soyutlanarak uygulandığında CbK’lerin saklı alanı 

bulunduğu sonucuna varılabilir.   

 

Anayasanın 123. maddesinin 1. fıkrasının “idare kuruluş ve görevleriyle bir 

bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmünün yürütme organının parçası olan 

Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları kapsamadığı iddia 

edilmekte, bakanlıkların kuruluşu bakımından CbK’lerin saklı alanı olduğu 

savunulmaktadır.98 Oysa değiştirilmiş 1982 Anayasasının 8. maddesine göre yürütme 

yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından tek başına kullanılmaktadır. Bu nedenle 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yürütme organının parçası sayılamaz. 

Parlamenter sistem döneminde bakanlar yürütme organının parçasıydı. Bunun sebebi 

bakanların yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanıyla birlikte kullanan bakanlar kurulunun 

üyesi olmalarıydı. Ayrıca o dönemde dahi kamu hizmetini yürüten birimlerin en üst amiri 

olan bakanların idarenin de parçası olduğu söylenmelidir. Bu nedenle yazarın görüşünü 

yerinde bulmuyoruz.  

 

Üst kademe yöneticileri, MGK Genel Sekreterliği ve DDK hakkındaki 

hükümlerin, Anayasanın 123. maddesinin 1. fıkrasına göre hem sonraki tarihli hem de 

özel hüküm olması gerekçesiyle bu konularda CbK’lerin saklı alanı olduğu 

savunulmaktadır.99 Sonraki hüküm(lex posterior) veya özel hüküm(lex specialis) 

                                                        
97 Yıldırım, op. cit., s. 311. 
98 Gülgeç, op. cit., s. 181. 
99 Ibid., ss. 183. 
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ilkelerinin kullanılarak önceki ve genel olan hükmün uygulanamaması, başta kanunlar 

olmak üzere farklı hukuki metinler için söz konusu olabilir. Anayasanın özellikle 7., 8. 

ve 87. maddeleri bağlantılı bir biçimde değerlendirildiğinde, yasama yetkisinin 

genelliğinin varlığını sürdürdüğü bir anayasal düzende ve Anayasanın 104. maddesindeki 

sınırlamalar göz önünde bulundurulduğunda CbK’lerin saklı alanının bulunması mümkün 

görünmemektedir.100 

 

Anayasa’nın 123. maddesinin 3. fıkrasına göre, kamu tüzel kişiliği kanunla veya 

CbK’yle kurulabilir. Bu hükümde olduğu gibi, dört konuda ortak yetki alanının 

tanınmaması, CbK’lerin saklı alanının bulunduğuna ilişkin başka bir kanıt olarak 

sunulmaktadır.101 Gerek kamu tüzel kişiliği kurulması gerekse diğer dört alanda CbK’yle 

düzenleme yapılmasına ilişkin Anayasa hükümleri, kanunun düzenleme alanını 

kapatmayan, ilgili konularda yürütmeye de yetki tanıyan normlar olarak kabul 

edilmelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi yasama ve yürütme yetkilerinin Anayasada 

ayrıştırılmadığı102 veya yasama organına bir alanı düzenleme konusunda açıkça yasak 

konulmadığı durumda CbK’lerin saklı alanının varlığından bahsedilemez.  

 

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” ifadesinin CbK’lere saklı alan 

yarattığı, türev kurucu iktidarın farklı bir amacı olsaydı “düzenlenebilir” ibaresinin 

kullanılması gerektiği de doktrinde savunulan bir diğer görüştür.103 Anayasanın bir 

hükmünün diğer hükümlerinden soyutlanarak, lafzi bakımdan mutlak olarak şekilci 

yorumlanması bu tür değerlendirmelere yol açmaktadır. Anlaşılmaz bir biçimde, 

kanunların saklı alanı olabilmesi için Anayasada “ancak kanunla düzenlenir” ibaresinin 

bulunması zorunluluğunun aranması, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” 

                                                        
100 Anayurt, Anayasa Hukuku, ss. 331-332. 
101 Gözler, op. cit. ss. 1321-1322, Atar, op. cit., s. 257.  
102 Anayurt, op. cit., s. 331. 
103 Ülgen, op. cit., s. 24.  
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ifadesinin ise saklı alan için yeterli görülmesi104 çelişki barındıran bir görüş olduğu için 

eleştirilmektedir.105 İlgili ifadenin, saklı alan yarattığı düşünülüyorsa bu durum her iki 

işlem türü için de geçerli sayılmalıdır.  

 

Doktrinde CbK’lerin saklı alanının, lafzi, sistematik, tarihsel ve amaçsal yorumla 

açık bir biçimde ortaya konduğu iddiası106  da yorum ilkelerinin karakteri gereği yanlıştır. 

Sayılan yorum ilkelerinin tamamı uygulanarak saklı alanın varlığı veya yokluğu tespit 

edilemez. Lafzi yorumun tekil ve dar biçimde kullanılması CbK’lerin saklı alanına 

bulunduğuna temel yapılabilirken bir hukuki metnin bütünlüğünden ve/veya hukuk 

normları arasındaki ilişkiden hareket eden sistematik yorum ışığında CbK’lerin saklı alanı 

bulunmadığı iddiası söz konusu olur.107 Amaçsal yorumun kullanılan formuna göre ise 

her iki sonuca da ulaşılabilir. Lafzi, sistematik ve tarihsel yorum ilkelerinden bir sonuç 

çıkarılamıyorsa son çare olarak başvurulan amaçsal(teleolojik) yorumun objektif ve 

sübjektif olmak üzere iki formu vardır.108 Objektif amaçsal yorumda hukuk normunun 

objektif amacı merkezde durur, normu yapanların iradesi önemli değildir. Sübjektif 

amaçsal yorum ise yasama sürecine katılanların iradesine veya hazırlık çalışmalarına 

dayanır.109 Yürütme organının güçlendirilmesi eğilimi çerçevesinde yapılacak tarihsel 

yorum CbK’lerin saklı alanına temel yapılabilirken, komisyon ve parlamentoda yapılan 

                                                        
104 Gözler, op. cit., ss. 1316-1318, 1321-1322. 
105 Tekinsoy, op. cit., s. 401. 
106 Ö. Aksoylu Ürger, “Son Anayasa Değişiklikleri Uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türk 

Hukukundaki Yeri”, 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Ed. M. Zincirli, Antalya, Asos Yayınevi, 
(2018), s. 144.  
107 Karşı görüş için v. Eren, op. cit., s. 5 vd. Yazarın sistematik yorum kullanma iddiasıyla tarihsel ve 

amaçsal yoruma başvurarak CbK’lerin saklı alanının bulunduğu sonucuna ulaşmasını sistematik yorum 

ilkesinin nitelikleriyle uyuşmadığı için yerinde bulmuyoruz.  
108 E. Uzun, Akıl Tutkunu Hukuk, İstanbul, On İki Levha Yayınları, 2010, s. 199. Doktrinde yorum 

yöntemleri arasında kesin bir sıralama yapılmasının mümkün olmadığı da savunulmaktadır. Azrak, op. cit., 

s. 333. Yazar hangi yorum yönteminin önce kullanılacağının belirlenmesi için yorumun amacının 

belirlenmesi gerektiğini fakat objektif ve sübjektif yorum yöntemlerinin farklı amaçlara yöneldikleri için 

bunun mümkün olmadığını belirtmektedir. 
109 Uzun, op. cit., ss. 199-200. Dolayısıyla amaçsal yorumun bu iki formundan CbK’lerin saklı alanı 

konusunda farklı sonuçlara ulaşmak mümkündür.  
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görüşme ve tartışmalara bakılarak yapılan bir tarihsel yorum,110 CbK’lerin saklı alanının 

bulunmadığını gösterecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Anayasa referandumuna 

ilişkin metnine, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2018 seçim beyannamesine, halef-selef 

adalet bakanları Abdülhamit Gül’ün ve Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına göre, kanunların 

CbK’lerden üstün olduğu açıkça kabul edilmektedir.111 Dönemin TBMM Anayasa 

komisyonu başkanı Mustafa Şentop’un, komisyon görüşmelerinde CbK’lerin normlar 

hiyerarşisinde kanun altı ve kanunlara uygunluğu denetlenebilecek bir norm olduğu 

açıklaması da aynı yöndedir.112  

 

Dünyada var olan bütün insanlar ve nesneler; birbirleriyle bağlantılıdır, az veya 

çok, doğrudan veya dolaylı bir ilişki içerisindedirler. Hukuk metinleri için de benzer bir 

durum söz konusudur. Bütünlükten ve “ilişkisellik”ten hareket eden sistematik yorumun 

gücü, hukuk normları arasında bağ kurarak açıklama getirebilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Anayasa değişikliklerinden sonra CbK’lerin hukuki niteliğinin 

belirlenmesinde doktrinde amaçsal, tarihsel ve lafzi yorum ilkelerine başvurulmaktadır. 

Fakat bunlardan ilk ikisinin sübjektif niteliği, lafzi yorumun da dar biçimde kullanılması 

nedeniyle bu yorum yöntemleri açıklayıcı olmaktan uzaktır. Yasama yetkisinin genelliği 

ilkesiyle, kanun gücünde olmayan ve geniş anayasal sınırları bulunan yürütmenin asli 

düzenleyici işlemini birlikte değerlendirilmesine olanak veren sistematik yorum, objektif 

karakteriyle farklılık yaratmakta ve CbK’lerin saklı alanının bulunmadığı konusunda 

tutarlı bir sonuca ulaşılmasını sağlamaktadır.  

 

                                                        
110 K. Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. I, Bursa, Ekin Yayıncılık, 2. Bs., 2020, s. 271. 

Yazar, Uzun’un sübjektif amaçsal yorum kapsamına aldığı konuları tarihi yorum kategorisinde  

değerlendirmektedir. 
111 Sezer, op. cit., s. 381.  
112 Açıklamayı aktaran Barın, op. cit., s. 39. 
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Anayasaya eklenen Geçici 21. maddenin (B) fıkrası, doktrinde CbK’lerin saklı 

alanının bulunmasına dayanak yapılan başka bir normdur.113 Maddenin düzenlemesine 

göre, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise 

Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 

Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir”.  Bu hüküm nedeniyle, CbK’lerin altı aylık süre 

içerisinde kanunları değiştirebileceği veya kaldırabileceği düşüncesini savunanlar 

olmakla birlikte114 uygulamada farklı bir yol izlenmiştir. Dolayısıyla bu madde de 

CbK’lerin saklı alanı bulunduğuna temel alınamaz. 

 

Son olarak, başkanlık rejiminin niteliklerinden biri olan fren ve denge sisteminin 

gereği olarak dört konuda CbK’lerin saklı alanı olabileceği, aksi durumda meclis 

çoğunluğunun ve Başkanın farklı partilerden olmasının sistemi tıkayabileceği ifade 

edilmektedir.115 Amerika Birleşik Devletleri’nde bölünmüş hükümet(divided 

government), Fransa’da ise beraber yaşama (cohabitation) olarak nitelendirilen bu 

durum, CbK’lerin saklı alan bulunduğu görüşüne temel alınmamalıdır. Çünkü sistemin 

krize girmesi hukuki olduğu kadar politik bir sorundur. Anayasada oldukça belirsiz ve 

çelişkili ifadelerle düzenlenen kanun ve CbK ilişkisi, politik yanı ağır basan olası bir 

sistem krizi gerekçesiyle CbK’ler lehine çözülemez. Ayrıca gerek ABD’de gerekse 

Fransa’da yasama organının çoğunluğunun ve Başkanın/Cumhurbaşkanının farklı 

partilerden olduğu durumlarda,116 devlet organları arasında krizler yaşanmışsa da çoğu 

zaman bu organların birbirlerini dengelediği de bir gerçektir.  

                                                        
113 Kanadoğlu, op. cit., s. 646, Eren, op. cit., s. 44, Aksoylu Ürger, op. cit., s. 147. 
114 Yıldırım, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, s. 27, Şirin, op. cit., ss.196-197. İktidar partisinin bu 

konudaki görüşü farklı olduğundan 703 sayılı KHK’yle çeşitli kanunlarda alan temizliği yapılmış, 

bakanlıkların vd. kuruluş kanunlarının örgütlenmeye, görev ve yetkilere ilişkin hükümleri kaldırılmış, 

sonrasında CbK’yle düzenleme yapılmıştır. Anayasanın 21. maddesinin (B) fıkrasının CbK’lerin saklı alanı 

olmasına dayanak yapılması veya bunların geçici bir süre için kanunları kaldırması veya değiştirmesi 

yorumu yerinde değildi. Çünkü çalışmanın önceki bölümlerinde de sıkça belirttiğimiz gibi CbK’ler kanun 

gücünde olmadığından kanunları kaldıramaz veya değiştirmezdi.  
115 Söyler, op. cit., ss. 119-120. 
116 ABD’de XX. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar 1955-1961, 1969-1977, 1987-1993, 1995-

2001, 2007-2009, 2015-2017 yılları arasında bölünmüş hükümet olduğunu görüyoruz. Fransa’da ise yarı 



116 
 

Doktrinde CbK’lerin saklı alanının bulunmamasına ise Anayasanın 7., 87.,123. ve 

128. maddeleri temel alınmaktadır. Yürütmenin bu dört spesifik konudaki yetkisi; 

yasamayı sınırlamayan, kamu tüzel kişiliği kurulmasına ilişkin Anayasanın 123. 

maddesinin istisnası olarak görülmektedir.117 Saklı alan görüşünün savunulması 

durumunda, Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasındaki CbK’leri sınırlandırıcı 

hükümlerin anlamsızlaşacağı, temel hak ve özgürlükler konusunda kabul edilemez 

sonuçlara ulaşılacağı gerekçeleriyle mahfuz alan görüşü reddedilmektedir.118  

 

Çatışma durumunda kanunun üstünlüğü, Anayasada açıkça münhasır kanun 

alanından bahsedilmesi fakat CbK’ler bakımından böyle bir hüküm bulunmaması, 

CbK’nin kanuna eş olmayan bir norm olması, yürürlükte kalmak için OHAL CbK’lerinin 

dahi TBMM’nin onay kanuna muhtaç olması, açık bir anayasal düzenlemeyle kanun 

alanının kapatılmaması ve 1982 Anayasasının yasama yetkisinin genelliği ilkesinin 

geçerliliğini koruması gerekçeleriyle CbK’lerin saklı alanı bulunmadığı 

savunulmaktadır.119 

 

Doktrinde CbK’lerin dört spesifik konuda öncelikli düzenleme alanı bulunduğunu, 

CbK olmadan kanunun çıkarılamayacağını, fakat CbK çıkarıldıktan sonra kanunla 

düzenleme yapılabileceğini savunan özgün bir görüş de bulunmaktadır.120 Bu dört konuda 

CbK çıkarılmasıyla birlikte Anayasa Mahkemesinin iptal kararı veya CbK’nin 

kaldırılması ihtimalleri dışında uygulanma olanağı bulamayacak olan zaman bakımından 

saklı alan tezi, CbK’lerin saklı alanı bulunmadığı görüşüne daha yakın durmaktadır.  

                                                        

başkanlık sisteminin yürürlüğe girdiği 1958 yılından itibaren benzer durum, 1986-1988, 1993-1995 ve 

1997-2002 yılları arasında yaşanmıştır. 
117 Günday-Sever, op. cit., s. 641 
118 Ibid., s. 641. Benzer Görüş için v. Ardıçoğlu, op. cit., ss. 37-38, Tekinsoy, op. cit., ss. 410-411. 
119 Şirin, op. cit., ss. 207-212. 
120 Sezer, op. cit., ss. 376-377. 
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Dört spesifik konuda CbK’yle düzenlemeye olanak veren değiştirilmiş 1982 

Anayasasında, Cumhurbaşkanlığı örgütünün kuruluşuna ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu nedenle dört konuda CbK’lerin saklı alanı bulunduğunu savunanlar 

için oldukça garip bir durum ortaya çıkmaktadır. Bakanlıkların, MGK Genel 

Sekreterliğinin, DDK’nin ve üst kademe yöneticilerinin atanması usulünün sadece 

CbK’yle düzenlenebileceğini savunanlar, Cumhurbaşkanlığı örgütünün CbK’nin saklı 

alanında kalmadığını, dolayısıyla kanunla da kurulabileceğini kabul etmek zorunda 

kalmaktadırlar.121  

 

Doktrinde Cumhurbaşkanlığının kendi örgütünü kurabilmesi; bakanlıkları 

örgütleyebilen makamın kendi örgütünü de evleviyetle belirleyebileceği gerekçesiyle 

savunulmaktadır.122 Cumhurbaşkanlığı; örgütünün kurulması, personelinin görev ve 

yetkilerinin CbK’yle düzenlenmesi konusunda Anayasada bir hüküm bulunmamaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı örgütü idarenin parçasıdır. Anayasanın; 104. maddesinin 17. fıkrasının 

üçüncü cümlesi, 123. maddesinin 1. fıkrası ve 128. maddesinin 2. fıkrası birlikte 

değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanlığı örgütünün kuruluşu, personelinin görev ve 

yetkileri kanunların saklı alanında kalmaktadır.123 Anayasa Mahkemesi, evleviyet 

görüşüne itibar ederek Cumhurbaşkanlığı örgütünün CbK’yle kurulabileceği yönünde 

karar vermiştir.124 İlgili anayasal hükümlerin açık düzenlemesine rağmen Mahkemenin 

                                                        
121 Gözler, İdare Hukuku, s. 1325, Ülgen, “İlk Gözlemler”, s. 630. 
122 Ulusoy, Türk İdare Hukuku, s. 293 
123 Benzer görüş için v. F. D. Sevgili Gençay, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi: İlk 

Kararlar - İlk İzlenimler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. XXXIII, S. 151, (2020), s. 14. Şanlı Atay, 

op. cit., s. 585, dipnot 33. Kendi örgütünü kurma konusunda Anayasadaki eksik düzenleme nedeniyle 
Cumhurbaşkanının CbK’yle düzenleme yapma yetkisi bulunmadığını kabul eden yazarın, hiçbir gerekçe 

belirtmeden dört konuda yürütme organının saklı yetkisinin bulunduğuna ilişkin görüşünün çelişkili 

olduğunu belirtmek isteriz.  
124 “(…)Bu kapsamda CBK’lar ile bakanlıkların kurulmasını, kaldırılmasını, görevleri ve yetkilerini, 

teşkilat yapısını düzenleyebilme yetkisini haiz Cumhurbaşkanı’nın, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile 

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların da kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile 

teşkilat yapısını CBK ile düzenleyebileceği evleviyetle kabul edilmelidir.)Kaldı ki Cumhurbaşkanı’nın 

Anayasa’nın 106. maddesinin on birinci fıkrasına göre bakanlık bünyesinde kurarak teşkilatını 

düzenleyebileceği bir kurumu tercihen Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum veya kuruluş olarak kurması 

hâlinde ilgili kurum ve kuruluş için Anayasa’nın 123. maddesinde belirtilen sınırlardan dolayı CBK ile 

düzenleme yapamayacağının kabulü Anayasa’nın genel sistematiğine ve bakanlıkların kurulması, 
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yorum yoluyla yürütmenin düzenleme alanını genişletmesini yerinde bulmuyoruz. 

Evleviyet ilkesinden hareket ederek yetki normunda amaçsal yoruma başvurulmasının 

mümkün olmadığı, bu ilkeden hareket edilerek lafzi yorum yapılabileceği, bakanlıkların 

CbK’yle kurulabilmesinin Cumhurbaşkanlığı örgütünün kurulmasını kapsamaması 

nedeniyle, “çoğun içinde azın da olduğunu” ifade eden evleviyet ilkesinin geçerli 

olmaması gerekçeleriyle bu karar haklı olarak eleştirilmektedir.125 Cumhurbaşkanının 

kendi örgütünü CbK’ye düzenlemesinin sistemin doğal bir sonucu olduğu savunulabilir. 

                                                        
kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması konusunda 

CBK çıkarma yetkisi tanıyan anayasal hükmün amacına aykırı olacaktır. 

Bu itibarla kuralın ilişkin olduğu Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların görev ve yetkisi 

konusunun Anayasa’nın 106. maddesinin on birinci fıkrası uyarınca CBK ile düzenlenmesi açıkça hükme 

bağlanmış olan bakanlıklara dair yetki kapsamında kaldığı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 

Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların kurulması, 

kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasına dair 

düzenlemelerin CBK ile yapılması Anayasa’ya aykırılık teşkil etmemektedir.” Anayasa Mahkemesi, E. 

2019/71, 2020/82, T. 30.12.2020, Resmi Gazete, S. 31405. Karara karşı oy yazan bir üye ise kanunların 

saklı düzenleme alanının varlığı gerekçesiyle iptal kararı verilmesi görüşünü savunmuştur:  

“(…)Böylece Anayasa koyucu; Anayasanın 123. maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kuruluş ve 
görevlerinin kanunla düzenleneceği yönündeki temel ilkeyi koruyarak bunun istisnalarını bakanlıklar, 

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kurulması, teşkilatı ve 

görevlerinin düzenlenmesi ile sadece kamu tüzelkişiliği olan idarelerin ve yalnızca kurulması olarak 

belirlemiştir. 

Başka bir anlatımla, Anayasa koyucu 6771 sayılı Kanunla, 123. maddenin birinci fıkrasındaki idarenin 

kuruluş ve görevlerinin kanunla düzenleneceğini hükme bağlayan temel ilkeyi değiştirmeden, Anayasanın 

106., 108. ve 118. maddelerinin son fıkralarında bu ilkenin istisnalarını belirlemiştir. Anılan hükümler 

dışında ise idarelerin kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri ile teşkilatına ilişkin olarak CBK’larla 

düzenleme yapılması konusunda bir istisna getirilmemiştir. Bu bağlamda, Anayasa koyucu 106. maddenin 

son fıkrasında bakanlıkların CBK ile kurulmasına imkân tanırken bunların görev ve yetkileri ile teşkilat 

yapısının da CBK ile düzenlenebileceğini hükme bağlamış; buna karşılık Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili 

ve ilişkili kuruluş şeklindeki idareler bakımından böyle bir yetki öngörmemiştir. 
(…)Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bu tanımları ve özellikleri dikkate alındığında, Anayasanın 106. 

maddesinin bakanlıkların kurulmasının, kaldırılmasının, görevleri ve yetkilerinin, teşkilat yapısının, 

merkez ve taşra teşkilatının kurulmasının CBK ile düzenlenmesini öngören son fıkrasının bu kuruluşları da 

kapsadığını kabul etmek Anayasa koyucunun iradesini aşan bir yorum olur. 

Anayasanın 7. maddesine göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olup yasama yetkisinin 

genelliği ilkesi Anayasa değişikliğinden sonra da geçerliliğini sürdürmektedir. Anayasanın -106. 

maddesinin son fıkrası da dahil olmak üzere- bazı hükümlerinde öngörülen CBK çıkarma yetkisi ise bu 

ilkeye getirilmiş bir istisna olduğundan, istisnaların dar yorumlanması gerektiği yönündeki ilke uyarınca 

anılan fıkralarda CBK ile düzenleneceği belirtilerek yasama yetkisine getirilen bu istisnaların da dar 

yorumlanması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle yasama yetkisinin genelliği ve CBK çıkarma yetkisinin 

dar yorumlanması gerektiği yönündeki ilkeler 106. maddenin son fıkrasında bakanlıklar bakımından 
öngörülen yetkinin, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların teşkilat yapısı ile görev ve 

yetkilerinin düzenlenmesini de kapsayacak genişlikte yorumlanmamasını ve Anayasa koyucunun çok açık 

bir şekilde ortaya koyduğu bu tercihi ve mezkûr kavramları anlamsız kılacak genişletici yorumlardan 

kaçınılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu nedenle, genel bütçe içinde Cumhurbaşkanlığının bağlı kuruluşu olarak CBK ile kurulan İletişim 

Başkanlığının kanunla kurulması ve görev ve yetkileri ile teşkilatının da Anayasanın 123. maddesine göre 

kanunla düzenlenmesi gerektiğinden, dava konusu kurallar Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen 

bir konuya ilişkindir.” 
125 D. Ç. Sever, Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İdare Hukukunda Kanuna Dayanma İlkesi, 

Ankara, Turhan Kitabevi, 2021, s. 179. Yazar, CbK’yle idari örgüt kurmanın istisnai bir yetki olduğunu, 

bu yetkinin dar yorumlanması gerektiğini belirterek iddiasını güçlendirmektedir. 
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Her ne kadar Anayasa Mahkemesi bu konuda CbK’yle düzenleme yapılabileceğine karar 

vermişse de, Anayasanın açık pozitif düzenlemeleri karşısında böyle bir düzenlemenin 

yapılabilmesi için anayasa değişikliği yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Bütün bu değerlendirmeler doğrultusunda; Anayasa, kanun veya idarenin 

düzenleyici işlemi gibi normlarda, kuralı ve istisnayı üst belirleyen başka bir düzenleme 

yoksa sadece istisna hükmü uygulama alanı bulur. İstisnanın kuralın yerine geçebilmesi 

için; kuralın yasaklanması, yetkinin saklı olduğunun belirten “yalnızca”, “ancak” gibi 

bir ifade veya organlar arasında yetkilerin açıkça paylaştırılması gerekir. Değiştirilen 

1982 Anayasası’nda, 1958 Fransız Anayasası’ndan farklı olarak, yasama ve yürütme 

organlarının yetkileri açıkça paylaştırılmış değildir.126 Anayasanın 87. maddesi yasama 

yetkisinin genelliğini düzenlemekte ve konu bakımından bir sınır getirmemektedir. 

Anayasada, yasama organının giremeyeceği, yürütme organına tahsis edilmiş bir alan ve 

“ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” gibi herhangi bir hüküm 

bulunmaması nedeniyle TBMM, yasama yetkisinin genelliği doğrultusunda, Anayasaya 

aykırı olmamak koşuluyla, belirttiğimiz dört spesifik konu da dâhil olmak üzere her 

alanda düzenleme yapabilir.127  

 

                                                        
126 Karşı görüş için v. Tunç, op. cit., s. 228. Yazar, değiştirilmiş 1982 Anayasasında da yasama ve yürütme 

organının yetkilerinin paylaştırıldığını, bu nedenle CbK’lerin saklı alanı olduğunu savunmaktadır.  
127 Benzer görüş için v. Anayurt, op. cit., ss. 275-276, Ulusoy, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamaleri”, ss. 54-

56, Fendoğlu, op. cit., ss. 286-289. Yazar sonradan görüşünü değiştirmiş dört spesifik alanı sert özerk alan 

olarak nitelendirmiş, bu alandaki CbK’lerin saklı alanının bulunduğunu kabul etmiştir. H. T. Fendoğlu, 

Anayasa Yargısı, Ankara, Yetkin Yayınları, 4. Bs., 2020, ss. 177-180. 
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(2) Bakanlıkları Devlet Denetleme Kurulunu ve 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini 

Kuran Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 

 

Anayasanın halkoyuyla kabul edilmesinden ve yapılan seçimlerden sonra 

Cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla 1, 5 ve 6 sayılı CbK’lerle; Cumhurbaşkanlığı 

örgütü, bakanlıklar, DDK ve MGK Genel Sekreterliği kurulmuş, bunların görev ve 

yetkileri düzenlenmiştir. Bakanlıkların görev ve yetkilerini ve bunların Anayasaya aykırı 

yönlerini çalışmanın ilerleyen bölümünde inceleyeceğiz. Bu kısımda DDK, MGK Genel 

Sekterliğinin kuruluşunu, görev ve yetkilerini değerlendirecek, bakanlıkların sadece 

kuruluşu üzerinde duracağız. 

 

i. Bakanlıkların Kuruluşu Konusunda 

Anayasaya Aykırılık Taşıyan 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 

 

1 sayılı CbK’yle bakanlıklar kurulmuş, bunların bir bölümünün merkez, taşra ve 

yurt dışı örgütlerinden oluştuğu düzenlenerek, ilgili bakanlıklara yurt dışı örgüt kurma 

konusunda yetki verilmiştir. Aynı CbK’de bazı bakanlıkların ise merkez ve taşra 

örgütünden oluştuğu düzenlenmişti. Bunun sebebinin bazı bakanlıkların yurt dışı 

örgütüne ihtiyacı olmadığının düşünülmesi veya unutkanlık olduğunu tahmin ediyoruz. 

27, 46 ve 70 sayılı CbK’lerle bu eksiklik giderilmiş, Çevre ve Şehircilik128, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar, Sağlık, Ticaret ve Milli Savunma Bakanlıklarının da merkez ve taşra 

                                                        
128 Bakanlığın adı 85 sayılı CbK’yle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 
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örgütlerinin yanına yurt dışı örgütleri eklenmiş, bunların kurulması konusunda ilgili 

bakanlıklar yetkilendirilmişlerdir.  

 

Anayasanın 106. maddesinde bakanlıkların merkez ve taşra örgütlerinin 

kurulmasının, görev ve yetkilerinin CbK’yle düzenleneceği hükmü yer almaktadır. 

Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrası gereği bakanlıkların tüzel kişiliği bulunan bağlı, 

ilgili veya ilişkili kurumlarının CbK’yle kurulması mümkündür. Fakat Bakanlıkların 

kamu tüzel kişiliği bulunmayan yurtdışı örgütünün ve bağlı kurumlarının129 anayasal 

istisnalardan olmaması nedeniyle kanunla kurulması gerekir. Bu bakımdan 1 ve 4 sayılı 

CbK’lerin ilgili hükümleri Anayasanın 106. ve 123. maddelerine aykırıdır. 

 

Sağlık Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütlerinden oluştuğunu, yurt dışı 

örgütü kurma konusunda Bakanlığı yetkilendiren 1 sayılı CbK’yi değiştiren 46 sayılı 

CbK’nin ilgili hükümleri, Anayasanın 106. ve 123. maddelerine aykırı olduğu 

gerekçesiyle iptal davasına konu olmuştur. Anayasa Mahkemesi; Anayasanın 106. 

maddesinin son fıkrasında “teşkilat yapısı” ibaresinin yurt dışını örgütünü de kapsaması, 

konuyla ilgili 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 

KHK’nin 703 sayılı KHK’yle kaldırılması, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı 

Düzenlemeler Hakkında KHK’nin 51. maddesinde düzenlenen yurt dışı geçici hizmet 

birimlerinin Bakanlığın yurt dışı teşkilatıyla aynı alanda olmaması gerekçeleriyle iptal 

talebini reddetmiştir.130  

                                                        
129 703 sayılı KHK’yle kaldırılan bakanlıkların kuruluşu ve örgütü ve görevlerini düzenleyen 3046 sayılı 

Kanunun 5. maddesinde bakanlıkların; merkez, taşra, yurtdışı, bağlı ve ilgili kuruluşlardan oluştuğu 

düzenlenmişti. Dolayısıyla yurtdışı ve bağlı kuruluşların, bakanlıkların merkez ve taşra örgütünün 

kapsamında kalmadığını düşünüyoruz.  
130 “(…)663 sayılı KHK’nın “Yurt dışı sağlık hizmet birimleri” başlıklı 51. maddesinin (1) numaralı 

fıkrasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının insani ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici sağlık 

hizmet birimleri kurabileceği, kurdurabileceği, işletebileceği ve işlettirebileceği; (3) numaralı fıkrasında ise 

Bakanlığın yurt dışında sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağlık hizmet birimleri kurabileceği ve 

işletebileceği hükme bağlanmıştır. Dava konusu kurallarda ise sağlık hizmet birimleri değil Bakanlığın yurt 

dışı teşkilatı düzenlenmektedir. Buna göre CBK kuralı olmasaydı, karşılaştırmaya esas alınan KHK 

hükümlerinin CBK ile düzenleme yapılan konuya uygulanacağı söylenemez. Zira dava konusu kurallar 
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Anayasanın 106. maddesinin son fıkrasında bakanlıkların yurt dışı örgütünün 

kurulması hükmü yer almadığına göre CbK’yle bakanlıkların yurt dışı örgütünün 

kurulması, Anayasanın 104. ve 123. maddelerine aykırıdır.131 Yurtdışı örgütün CbK’yle 

kurulabileceği kabul edilse dahi, 1 sayılı CbK’nin 510. maddesinin B fıkrasının kuruluşun 

Cumhurbaşkanı kararıyla olacağını düzenleyen hükmü Anayasaya aykırıdır. Çünkü 

idarenin örgütü ancak kanunla veya koşullarının bulunması durumunda CbK’yle 

kurulabilir. Fakat bu hükmün iptali talebiyle dava açılmamıştır. Anayasaya açık aykırılık 

taşıyan böylesine önemli bir hükmün iptalinin talep edilmemesi, CbK’ler konusunda dava 

dilekçelerini hazırlayan hukukçuların yeterince yetkin ve dikkatli olmadığının bir 

göstergesidir. Yorum yöntemleri ancak bir hukuk normunun belirsizlik taşıması 

                                                        

genel olarak idari bir teşkilatı düzenlerken KHK hükümleri sağlık hizmeti sunulmasına yönelik sağlık 

birimleri konusunda düzenleme getirmektedir. Bu sebeple anılan KHK hükümlerinin dava konusu 

kurallarla aynı alanda hüküm ifade etmedikleri, başka bir deyişle aynı konuyu düzenlemedikleri 

görülmektedir. 
Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatının kurulmasına, görevlerine, yetkilerine, 

idaresine ve merkezle olan ilişkilerine ilişkin esasları düzenleyen 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2/7/2018 tarihli ve 

703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. 

maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tespitler kapsamında kuralların kanunda açıkça düzenlenen bir 

konuya ilişkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 104. maddesinin 

on yedinci fıkrasına aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.” Anayasa Mahkemesi, E. 2019/105, K. 

2020/30, T. 12.6.2020, Resmi Gazete, S. 31219. Anayasa Mahkemesi, SSB’yi yurt dışı örgütü kurma 

konusunda yetkilendiren 7 sayılı CbK’nin 3. maddesinin iptal talebini de benzer gerekçeyle reddetmiştir: 

“(…)Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin kamu kurum ve 

kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin diğer hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde kuralın, CBK ile 
oluşturulan söz konusu teşkilatın fiilen faaliyete geçirilmesi için gerekli idari tasarrufların Başkanlık 

tarafından yerine getirilmesini öngördüğü anlaşılmaktadır. Bunun dışında kural söz konusu yurt dışı 

teşkilatının doğrudan düzenlenmesiyle ilgili bir yetkiyi bu kapsamda örneğin yurt dışı teşkilatının niteliği, 

kurulacağı yer, görevleri, yer itibarıyla görev alanı gibi konularda düzenleme yapma yetkisini Başkanlığa 

tanımamıştır. Dava konusu kuralın anılan yetkiyi Başkanlığa bırakmadığı, tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının ve Cumhurbaşkanlığının teşkilatını düzenleyen (1) numaralı CBK’nın Ortak Hükümler 

başlıklı bölümünde düzenlenen 510/B maddesinin başlığından ve içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır. 

“Yurtdışı teşkilatı kurulma usulü” başlıklı söz konusu maddede “Yurtdışı teşkilatı kurulurken niteliği, 

kurulacağı yer, görevleri, yer itibarıyla görev alanı, bağlı veya ilgili olacağı misyon, konsolosluk şefliği ve 

geçici olanların süresi, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Buna göre (1) numaralı CBK, yurt dışı teşkilatının kurulmasına ilişkin olarak yurt dışı teşkilatının niteliği, 
kurulacağı yer, görevleri, yer itibarıyla görev alanı gibi temel kuralları dava konusu kuralla Başkanlığa 

bırakmamış, bunları düzenleme yetkisini 510/B maddesiyle Cumhurbaşkanı kararına tanımıştır. CBK ile 

söz konusu hususlarda düzenleme yapma yetkisinin anayasal olarak Cumhurbaşkanı kararına bırakılıp 

bırakılamayacağı bu davanın konusunu oluşturmamakla birlikte bu hüküm anılan konularda doğrudan 

düzenleme yapma yetkisinin Başkanlığa bırakılmadığını göstermektedir. Dolayısıyla kuralla tanınan 

yetkinin konuya ilişkin temel kurallar ve genel çerçeve belirlenmeden yurt dışı teşkilatının kurulması veya 

düzenlenmesini de içerdiğinin söylenemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle Anayasa’nın 123. maddesinin 

üçüncü fıkrası kapsamında CBK ile oluşturulan Başkanlığın yurt dışı teşkilatına ilişkin doğrudan 

düzenleme yapma yetkisini Başkanlığa bırakmayan dava konusu kuralın anılan fıkrayı ihlal eden bir yönü 

bulunmamaktadır.” Anayasa Mahkemesi, E. 2018/124, K. 2020/56, T. 15.10.2020, Resmi Gazete, S. 31324.  
131 Benzer görüş için v. Barın, op. cit., s. 162. 
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durumunda kullanılmalıdır. Anayasada bakanlıkların merkez ve taşra örgütlerinden 

açıkça ve yoruma gerek olmayan bir biçimde bahsedilmesine rağmen, Mahkemenin 

Anayasa hükmünü anlamsızlaştıran, örgüt olgusunu geniş yorumlamasını yerinde 

bulmuyoruz.  

Mahkeme, ilgili CbK’yle Bakanlığa yurt dışı örgütü kurma konusunda yetki 

verilmesini, yurt dışı örgütünün faaliyete geçmesi için yapılacak idari işlemler olarak 

nitelendirmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere idarenin örgütü ancak kanunla veya 

CbK’yle kurulabilir. Yurtdışı örgütü kurma konusunda bakanlığa yetki veren CbK hükmü 

Anayasaya aykırıdır. Örgüt kurma yetkisiyle, örgütün faaliyete geçmesi için yapılan 

birtakım işlemler birbirinden farklı olgulardır. Mahkeme bu konuda yorumlu ret kararı 

vererek Bakanlığın yurtdışı örgütü kurması konusundaki hükmü Anayasaya uygun 

bulmuştur. Bu konuda da yorum ilkelerini kullanmanın gerekli olmadığını düşünüyoruz. 

Dolayısıyla Mahkemenin bu hüküm yönünden de Anayasaya aykırılığın bulunmadığı 

yönündeki kararı yerinde değildir.  

 

ii. Devlet Denetleme Kurulunun Görev ve 

Yetkileri Bakımdan Anayasaya 

Aykırılıklar 

 

5 sayılı CbK’yle DDK kurulmuş; Kurula bütün kamu kurum, kuruluşları ve 

bunların bağlı, ilişkili kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar132 

                                                        
132 82 sayılı CbK’nin 1. maddesiyle 5 sayılı CbK’nin 1. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi değiştirilerek 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, işçi ve işveren meslek kuruluşlarının, kamuya yararlı 

derneklerin, vakıfların her türlü ortaklık ve iştirakleri denetim kapsamına alınmıştır. Kooperatifler ve 

birlikler, bunların ortaklık ile iştirakleri de denetim kapsamına alınmıştır. Kooperatifler, birlikler ve bunlar 

dâhil yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların ortaklık ve iştirakleri Anayasanın 108. maddesinde 

sayılmamıştır. Dolayısıyla bunların denetim kapsamında olması Anayasaya aykırıdır. 5 sayılı CbK’nin, 

kamunun yönetimde hâkim durumda olduğu, nitelikli paya sahip veya birlikte kontrol ettiği yurtdışı dâhil 
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üzerinde denetim yapma yetkisi verilmiştir. Anayasada, Kurulun işleyişi, görev süresi ve 

diğer özlük işlerinin CbK’yle düzenlenmesi öngörüldüğünden bunların dışında kalan 

Kurulun üye sayısı ve denetlenen kurumlardan bilgi ve belge talebi gibi konuların ancak 

bir kanunun bulunmaması durumunda CbK’yle düzenlenebileceği doktrinde 

savunulmaktadır.133 DDK’nin görev ve yetkileri 5 sayılı CbK’de ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. CbK’de Kurulun üye sayısı ve her türlü bilgi belgeyi inceleme ve talep 

etmesi konuları ise düzenlenmiştir Fakat Anayasanın 108. maddesinin son fıkrasının 

görev ve yetkilere ilişkin bir hüküm içermemesi nedeniyle Anayasanın 123. ve 128. 

maddeleri gereği bunların CbK’yle düzenlenemeyeceğini düşünüyoruz.  

 

Anayasanın değiştirilmesinden önce, konuyu düzenleyen 2443 sayılı Devlet 

Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanuna134 göre silahlı kuvvetler ve yargı 

organları denetim dışıyken, Anayasanın 108. maddesindeki “silahlı kuvvetler” ibaresinin 

çıkarılması göz önünde bulundurularak 5 sayılı CbK’nin 1. maddesiyle denetim muafiyeti 

sadece yargı organlarına tanınmıştır.  

 

CbK’nin 6. maddesinin düzenlemesi doğrultusunda DDK, 2443 sayılı kanunun 

özgün halinde bulunmayan, görevden uzaklaştırma yetkisine sahiptir. Anayasanın 127. 

ve 135. maddelerinin güvencesi altında olan yerel yönetimler ve kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında bu yetkinin kullanılması Anayasaya aykırı 

olacaktır.135 Anayasa Mahkemesine göre, Anayasanın 123. ve 127. maddeleri, yerel 

yönetimler bakımından idari vesayet yetkisi konusunda kanuni bir düzenlemeyi zorunlu 

                                                        

ortaklıkları ve her türlü birimleri denetim kapsamına alan 1. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi de aynı 

gerekçeyle Anayasaya aykırıdır. 
133 Ülgen Adadağ, op. cit., s. 270. 
134 Anayasa değişikliğinden sonra ilgili kanunun adı Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin 

Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş, DDK’nin kuruluşuna, görev ve yetkilerine ilişkin 

hükümler kaldırılmıştır.  
135 Günday-Sever, op. cit., s. 652. 
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kılmaktadır.136 Benzer bir durum kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için de 

geçerlidir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kanunlarında denetimin 

hangi organlar tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Örneğin Avukatlık Kanunu’nun Ek 

4. maddesine göre, baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin idari ve adli denetimi Adalet 

Bakanlığı, toplanan pul bedellerinin denetimi ise Sayıştay tarafından yapılır. Anayasanın 

127. maddesinin 5. fıkrasına ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesine göre 

belediye organlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasında İçişleri Bakanı 

yetkilidir. Aynı maddenin son fıkrasına göre, kanunla yetkilendirilen bir merci, meslek 

kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını bazı istisnai durumlarda137 geçici olarak faaliyetten 

men edebilir. Bu konuda DDK kanunla değil bir CbK’yle yetkilendirilmiştir. Dolayısıyla 

ilgili hüküm, kanunların saklı alanında kalan bir konuda ve kanunların açık 

düzenlemesinin bulunduğu bir alanda düzenleme yaptığı için Anayasanın 104. 

maddesinin 17. fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerine aykırıdır. Ayrıca Kurulun 

geniş yetkileri göz önünde bulundurularak, denetim usulünün CbK’nin 25. maddesiyle 

yönetmeliğe bırakılması yerine CbK’de açıkça düzenlenmesi gerekmektedir.138  

 

                                                        
136 Anayasa Mahkemesi, E. 1987/18, K. 1988/23, T. 22.6.1988, Resmi Gazete, S. 20001. 
137 “Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın 

gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa(…) merciin kararı, yirmi dört saat içerisinde görevli 

hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar 

kendiliğinden yürürlükten kalkar.” 
138 Günday-Sever, op. cit., s. 661. 
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iii. Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliğinin Kurulması ve Görevleri 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnameleri 

 

DDK’den farklı olarak, Anayasanın 118. maddesinin son fıkrasına göre MGK 

Genel Sekreterliğinin görevleri CbK’yle düzenlenebilir. 1 sayılı CbK’yle kurulan MGK 

Genel Sekreterliğinin örgütü, görevleri ve yetkileri ise 6 sayılı CbK’yle düzenlenmiştir. 

Sekreterlik hakkında bunlar dışında kalan konular, yine kanunlarla veya kanunun 

olmadığı durumlarda CbK’yle düzenlenebilecektir.139 Biz DDK bakımından yaptığımız 

açıklamalarla paralel biçimde bu konuların da sadece kanunla düzenlenebileceğini 

düşünüyoruz. CbK’nin 8. maddesinin (f) fıkrasına göre diğer mevzuatla Genel 

Sekreterliğe verilen görevleri yapmak hükmünün, Anayasanın 104. ve 123. 

maddelerindeki düzenlemelere uygun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü merkezi idareye 

veya yerinden yönetim kuruluşuna ancak kanunla veya anayasal koşulları varsa CbK’yle 

görev vermek mümkündür. Mevzuat ise bu iki işlem türünü kapsayan, fakat aşan bir 

içeriğe sahiptir. Genel Sekreterliğe kanun veya CbK dışında bir işlemle görev verilmesi 

Anayasa’ya aykırı olacaktır.  

 

6 sayılı CbK’nin 26. maddesinde Genel Sekreterin teklifi Cumhurbaşkanının 

onayıyla Sekreterliğin kadrolarının ihdas edilmesi ve kaldırılması düzenlenmiştir. Bu 

düzenleme, bütçe hakkıyla bağlantılıdır. Anayasanın 161. maddesine göre bütçenin 

karara bağlanması ve kadroların düzenlenmesi yetkisi yasama organına aittir. Bu nedenle 

ilgili hüküm, yürütme yetkisine ilişkin olmadığından Anayasanın 104. maddesinin 17. 

                                                        
139 Ülgen Adadağ, op. cit., s. 270. 
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fıkrasının birinci cümlesine aykırıdır. Kadro ihdası ve kaldırılması, Anayasanın 123. ve 

128. maddelerinin düzenlemelerine göre kanunların saklı alanında kalmaktadır.140 Bu 

nedenle ilgili düzenleme Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesine 

de aykırıdır. 

 

CbK’nin düzenleme görev ve yetkisi başlıklı 25. maddesine göre, “Genel 

Sekreterlik; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve mevzuatla belirlenen konularda 

düzenleme yapabilir”. Maddeyle Genel Sekreterliğe özel olarak düzenleme yetkisinin 

verilmesine gerek yoktu. Bu düzenleme, kural olarak kamu tüzel kişiliği bulunmayan 

kurumların düzenleyici işlem yapamayacağının düşünüldüğünün bir göstergesi olarak da 

yorumlanabilir. Her ne kadar kamu tüzel kişiliği bulunmayan kurumlar yönetmelik 

çıkaramasa da,141 bu kurumların Anayasada sayılmayan düzenleyici işlemleri 

yapabilmesi mümkündür. Dolayısıyla bu hüküm olmasaydı da MGK Genel Sekreterliği 

düzenleyici işlem yapabilirdi.  

 

B. Yürütme Yetkisine İlişkin Konuların Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesiyle Düzenlenebilmesi 

 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesine göre CbK’ler, 

yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkarılabilecektir. Dolayısıyla yürütme yetkisinin 

                                                        
140 Anayasanın 108. maddesinin son fıkrasına göre DDK’nin özlük işleri CbK’yle düzenlenebildiğinden 
sadece DDK kadrolarının ihdası CbK’yle de düzenlenebilir. 
141 Bu yönetmelikler bağlı veya ilgili bulunan idare tarafından çıkarılabilir. Kanunun kamu tüzel kişiliği 

bulunmayan kurumlara verdiği yönetmelik çıkarma yetkisi, Anayasa Mahkemesi tarafından yönetmelik 

hazırlama olarak yorumlanıp Anayasaya aykırı bulunmamıştır. Anayasa Mahkemesi, E. 1984/9, K. 1985/4, 

T. 18.2.1985, Resmi Gazete, S. 18793. Danıştay da kamu tüzel kişiliği bulunmayan Diyanet İşleri 

Başkanlığının yönetmelik çıkarama yetkisinin bulunmadığı yönünde karar vermiştir. Danıştay 5. Dairesi, 

E. 1986/1938, K. 1988/2866, T. 6.12.1988. Danıştay Dergisi, C. XIX, S. 74-75, (1989), ss. 245-246. 2017 

Anayasa değişikliğiyle Başkanlık sistemine geçilmesinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığının kanun, 

Bakanlar Kurulu kararı ve yönetmeliğe dayanan tebliği de Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılmıştır. 

Dolayısıyla uygulamada, kamu tüzel kişiliği bulunmayan devlet birimlerinin Anayasada sayılmayan 

düzenleyici işlemlerinin de bağlı bulunduğu makam tarafından çıkarılması söz konusudur. 
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belirlenmesi CbK’lerin çıkarılabileceği alanın sınırını çizmenin bir başka ölçütüdür. İlgili 

hükme dayanarak yasama ve yargı yetkisine ilişkin konularında CbK çıkarılamayacağı 

rahatlıkla söylenebilir. Fakat yürütme yetkisini belirlemek aynı oranda kolay değildir. 

Ayrıca yürütme yetkisinin kapsamında kalmasına rağmen önceden kanunla düzenlenmiş 

bir alanda da CbK çıkarılamayacağını belirtmek gerekir. 

 

Yasama işlevinin niteliği(dolayısıyla yürütme işlevinin niteliği, O.G.) ve kanun 

ile düzenleyici işlemler arasındaki sınır, kamu hukukunun en önemli ve karmaşık 

sorunlarından biridir.142 XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Kıta Avrupasının 

idare ve anayasa hukukçuları bu sorunu çözmek için yoğun çaba sarf etmiştir.143 1917-

1919 yılları arasında İtalya’da başbakanlık da yapmış olan bir anayasa hukukçusu, 

yasama ve yürütme işlevlerinin birbirinden ayrılmasının zorluğu karşısında düzenleyici 

işlemler bakımından yürütme yetkisini, yasama faaliyeti dışında kalan her şey olarak 

tanımlamaktadır.144 Türk hukuk doktrininde yapılan benzer “negatif” tanımlar; olmayana 

ergi yöntemi olarak eleştirilmekte, yasama-yürütme ayrımının ortak bir ölçütü 

olmamasına kanıt olarak gösterilmektedir.145 

 

Yürütme yetkisinin içeriği ve kapsamı, devlet işlevlerinin biçimsel-organik ve 

maddi olarak incelenmesiyle netleştirilebilir. İşlemi yapan organa bakarak yapılan 

organik ayrımda yasama, yürütme ve yargı işlemlerinin birbirinden ayrılması zorluk 

yaratmamakla beraber tek başına yeterli değildir. Çünkü bu üç organın yaptığı işlemler; 

her zaman kendi özgün işlevleriyle ilgili olmamakta, maddi açıdan değerlendirildiğinde 

karmaşık sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yasama ve yargı organları idari işlemler 

yapabildikleri gibi yürütme organının da yargısal nitelikte kararlar aldığı durumlarla 

                                                        
142 Cammeo, op. cit., p. 6. 
143 Fransız doktrinindeki tartışmalar için v. Öztürk, op. cit., ss. 71-100. 
144 V. E. Orlando, Principii di Diritto Costituzionale, Firenze, Barbera Editore, 1894, p. 184.  
145 Öztürk, op. cit., ss. 91-92. 
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karşılaşılmaktadır.146 Hatta kimi durumlarda özel hukuk tüzel kişilerinin işlemleri, idare 

işleviyle bağlantılı olduğundan idari işlem olarak kabul edilmektedir.147 

 

Hukuki işlemin tanımlanmasında maddi ölçüt kullanıldığında işlemin içeriği ve 

konusu incelenmekte, buradan hareketle işlemin hukuk dünyasında doğurduğu sonuç 

önemli olmaktadır.148 Sürekli, soyut ve nesnel, genel durumları belirleyen ve gösteren 

hükümler içeren işlemler, hangi organ tarafından yapılırsa yapılsın “düzenleyici-kural” 

işlemdirler.149 Bir hukuk metni veya hükmü; genel, soyut ve gayri şahsi ise kanun, aksi 

durumda ise idari işlem söz konusudur, maddi anlamda yasama fonksiyonu hukuk 

kuralının devlet tarafından formüle edilmesidir.150 Genel ve objektif nitelikleri nedeniyle 

kanun, tüzük, yönetmelik ve birtakım kararnameler objektif (kural) işlem 

sayılmaktadır.151 Sübjektif işlemler ise belirli kişilere veya durumlara etki eden, onları bir 

statüden başka statüye sokan işlemlerdir.152 Maddi bakımdan yapılan bir 

değerlendirmede, sübjektif işlemlerin hukuki işlem kategorisine, düzenleyici işlemlerin 

ise kanun kategorisine ait olduğu kabul edilmektedir.153 Bu değerlendirmeler 

                                                        
146 TBMM Genel Kurulunun RTÜK’e üye seçmesi sübjektif işleme, TBMM Başkanlığının çıkardığı 

yönetmelik genel düzenleyici işleme örnek olarak verilebilir. TBMM’ye bağlı Milli Saraylar Genel 

Müdürlüğünün faaliyet yürütürken yaptığı işlemler de idari nitelikte sayılmaktadır. Özay, op. cit.,s. 318, 
dipnot 486. Doktrinde, RTÜK’e üye seçme işlemini, organik ölçütten hareketle yasama işlemi sayan bir 

görüş de bulunmaktadır. Gözler, op. cit., s. 44. Danıştay RTÜK’e üye seçme işlemini, idari işleve girmesi 

gerekçesiyle idari işlem saymış ve Anayasanın 36. ve 125. maddelerine aykırılık gördüğü için ilk inceleme 

aşamasında yürütülmesi zorunlu idari bir işlem olmaması gerekçesiyle ret kararı veren yerel mahkemenin 

kararını bozmuştur. Danıştay 5.  Dairesi, E. 2005/5627, K. 2007/72, T. 24.1.2007, Danıştay Dergisi, C. 

XXXVII, S. 115, (2007), ss. 195-197. Yüksek yargı organlarının iç düzene ilişkin daire işbölümü kararları, 

hâkimler ve idari personel hakkında yapılan disiplin işlemleri, mahkemelerin isim değiştirme, gaiplik, 

vesayet gibi verdiği çekişmesiz yargı kararları idari işlem sayılırken, idari makamlar tarafından verilen 

kamu görevlileri veya avukatlar hakkında verilen soruşturma izni kararları da yargı işlemi sayılmaktadır. 

Gözler, op. cit., ss. 733-747. Karşı görüşe göre çekişmesiz yargı kararları, esas olarak özel kişilerin kişi ve 

aile hallerine ya da mal varlıklarına ilişkin olduğundan idarenin faaliyet alanı dışında kalmaktadırlar ve bu 
nedenle işlevsel bakımdan yargı işlemi sayılmalıdırlar. Balta, op. cit., s. 17. 
147 Erkut, op. cit., s. 65. Yazar, Kızılay, Yeşilay gibi özel hukuk kişilerinin kimi faaliyetlerinin kamu 

hizmeti niteliği taşıdığını, dolayısıyla bu faaliyetlerle ilgili yaptıkları işlemler bakımından bu kurumların 

idari makam olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır. 
148 Sarıca, op. cit., s. 11. 
149 Özay, op. cit., s. 327. 
150 E. Teziç, Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1972, 

s. 33. 
151 Onar, op. cit., s. 339. 
152 Ibid., s. 340. 
153 Zanobini, “Il Fondamento Giuridico”, p. 150. Benzer görüş için v. de Valles, op. cit., p. 147. 
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doğrultusunda kanun ve düzenleyici işlem arasında maddi açıdan bir fark bulunmadığı 

söylenebilir.154 Düzenleyici işlemler; maddi olarak kanuna benzese de şekli kanunlar gibi 

asli düzenleme yetkisini taşımamakta, kanunun açık atfına ihtiyaç duymaktadır.155 

Dolayısıyla yasama ve yürütme işlevlerini ayırma konusunda maddi ölçüt; yetersiz 

sayılmakta,156 kanunun diğer hukuki işlemlere göre özel ve üstün konumunu 

açıklayamaması gerekçesiyle eleştirilmektedir.157  

 

Maddi ölçütün yetersizliği karşısında biçimsel-organik ölçüt devreye girmektedir. 

Yasama ve yürütme yetkilerinin ayrımında işlemin yapılış usulüne ve işlemi yapan 

organlara bakılacaktır. Bu anlamda kanunun içeriği ve kapsamı önemli değildir.158 

Düzenleyici işlemler, yasama işlevi dışında kalan organlar tarafından yapılan genel ve 

soyut işlemlerdir.159 Bu anlamda yasama organının yaptığı; genel ve objektif işlemler160 

kanun, aynı yönde yürütmenin/idarenin yaptığı işlemler ise düzenleyici işlem olarak 

tanımlanacaktır. 1982 Anayasasının özgün hâlinde bulunan olağan dönem ve OHAL 

KHK’leri ise farklı bir konumda bulunmaktadır. OHAL KHK’leri; yürütme organının asli 

nitelikte, KHK’ler ise türev nitelikte, işlevsel bakımdan yasama işlemleridir. Bu iki işlem 

türünün kanunları uygulama işlevi ve kanunlara uygun olma zorunluluğu yoktur.161 

Çünkü bunlar kanun gücünde olmalarıyla tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici 

                                                        
154 Yasama ve yürütme işlemlerinin maddi bakımdan ayrılmasının mümkün olmaması ve Anayasanın bu 

yönde bir düzenlemesi bulunmaması nedeniyle düzenleyici işlemlerin yasama işlemi olduğunu savunan 

görüşler doktrinde eleştirilmektedir. Güneş, op. cit., s. 47. 
155 Zanobini, op. cit., p. 153. 
156 Gözler, op. cit., s. 41. 
157 Balta, op. cit., s. 166. 
158 Teziç, op.cit., s. 39. 
159 Carlassare, op. cit., p. 27.  
160 Yasama organının, kanun adı verilse dahi, genellik özeliğinden yoksun bulunan işlemleri maddi açıdan 

sübjektif işlem sayılmaktadır. Enver ve Cemal Paşaların çocuklarına emekli aylığı bağlanması hakkında 

kanunlar, İdil Biret’in ve Suna Kan’ın müzik öğrenimi için yurt dışında gönderilmeleri hakkındaki kanunlar 

böyledir. Özay, op. cit., ss. 325-326. 
161 KHK’ler yetki kanunlarına dayandıklarından bunlara aykırı olamazlar. Yetki kanununa uygunluk 

denetimi 1982 Anayasasında düzenlenmemesine rağmen Anayasa Mahkemesi, KHK’nin yetki kanununa 

aykırı olmasının Anayasaya aykırı olmasıyla aynı anlama geldiğinden hareketle denetim yapmaktaydı. 

Anayasa Mahkemesi, E. 1990/22, K. 1992/6, T. 5.2.1992, Resmi Gazete, S. 21771. Dolayısıyla yetki 

kanununun kapsamında kaldığı sürece KHK’ler, işin doğası gereği değiştirdikleri kanunlara uygun olmak 

zorunda değildir. Fakat tıpkı kanunlar gibi KHK’ler de Anayasaya aykırı olamaz. 
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işlemlerden ayrılmaktadır. Sonuç olarak, yasama ve yürütme işlemlerinin 

belirlenmesinde maddi ve biçimsel-organik ölçütlerin birlikte kullanılması zorunludur. 

Doktrinde maddi-şekli kanun kavramlarının zaman zaman yetersiz kalması, özellikle 

uluslararası insan hakları koruma mekanizmasının niteliği nedeniyle bu ayrım yerine 

“kanun kalitesi” terimi de kullanılmaktadır.162 

 

Kanunların hiyerarşik üstünlüğü nedeniyle düzenleyici işlemlerin kanunlara 

aykırı olamaması ve düzenleyici işlemlerin kanunların yürütülmesinin163 görünüşü 

olması, yasama-yürütme işlemlerinin ayırt edici ölçütü olarak ileri sürülebilir. Bunun 

sonucu olarak kanunların asli, düzenleyici işlemlerin türev niteliği farklılık yaratan 

özellikler olarak düşünülebilirse de CbK’lerin asli niteliği, böyle bir ayrımı mümkün 

kılmamaktadır.164 Yürütme yetkisinin sınırını olmayana ergi yöntemiyle çizmek, 

CbK’lerin düzenleme alanı açısından içinden çıkılması zor teorik tartışmalardan pratik 

çözümlere ulaşmamızı sağlayacaktır. Yürütme işlevi taşımayan yasama ve yargı işlemleri 

bu işlevin sınırını oluşturacaktır. 

                                                        
162 Sever, op. cit., s. 20. Yazar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde(AİHS) temel hak ve özgürlüklerin 

şekli anlamda hangi normla sınırlandırılacağının düzenlenmemesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin(AİHM) denetim alanını genişletmek amacıyla bu kavramı kullandığını belirtmekte, şekli 

kanun kavramından uzaklaşmanın, kanunilik ilkesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesi arasındaki ilişkiyi zayıflatma 
tehlikesinden bahsetmektedir. Gerçekten de farklı hukuk sistemlerindeki temel hak ve özgürlüklerin ihlâl 

edilip edilmediği konusunda denetim yapan AİHM’in bu türden bir yaklaşıma başvurması zorunludur. 

Çünkü AİHS’in tarafı olan ülkelerin bir bölümünde temel hak ve özgürlükler, şekli anlamda kanun olmayan 

işlemlerle sınırlandırılabilmektedir. AİHM’in kanun kapsamını geniş yorumlamaması durumunda 

Mahkeme tarafından denetlenemeyen bir alan ortaya çıkacaktır. 
163 Kanunun uygulanması kavramının, 1961 Anayasası bakımından dar yorumlanması gerektiği ve 

kanunların idare için uygulanacak metinler olmadığı ancak uyulması zorunlu sınırı oluşturduğu 

savunulmaktadır. Güneş, op. cit., s. 46. Bir başka yazara göre; yürütmenin düzenleme yetkisini kanunların 

uygulanmasına dayandıranlar varsa da Bakanlar Kurulunun 1924 ve 1961 Anayasalarından kaynaklanan 

genel bir düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Duran, Ders Notları, ss. 388-389. Fransız Anayasalarının 

aksine, Türk Anayasalarında yürütme organına kanunların yürütülmesi genel görevinin verilmediği, buna 
rağmen 1924 Anayasasından itibaren “yürütme”nin kanunların yürütülmesi olarak kabul edildiği 

belirtilmektedir. Öztürk, op. cit., s. 128. 
164 Kanun; asli niteliği nedeniyle yürütme ve yargı yetkisinin kullanılabilmesi için zorunlu bir önkoşuldur. 

Bonaudi, op. cit., p. 516. Benzer biçimde, 1961 Anayasası döneminde yasama işlevi; kanunların yapılması, 

idare ve yargı işlevi ise kanunların uygulanması olarak değerlendirilmekte, bunun sonucu olarak yasama 

organının takdir yetkisinin asli, diğer iki organın takdir yetkisinin türev olduğu belirtilmekteydi. A. Ü. 

Azrak, “Yargı ve İdare”, ss. 152-154. Parlamenter sistem için yapılmış bu yorumlar Anayasa değişikliği 

bağlamında yürütmenin asli düzenleyici işlemi olan CbK’ler açısından geçerli değildir. Ayrıca idarenin ve 

mahkemelerin hukuk kurallarını uygulamasının nitelik bakımından farklı olduğu, idarenin kanunları 

kendiliğinden ve doğrudan uyguladığı, mahkemelerin ise başvuru üzerine kanunları uyguladığı da 

doktrinde savunulmaktadır. Duran, op. cit., s. 9.  
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Kanunların yürütülmesi/uygulanması için CbK çıkarılması mümkün değildir. Bu 

durumda ancak Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği veya genelge, tebliğ gibi idarenin 

Anayasada sayılmayan düzenleyici işlemleri çıkarılabilir.165 Fakat buna rağmen bazı 

kanunlarda birtakım konuların veya görevlendirmelerin CbK’yle 

yapılacağına/düzenleneceğine ilişikin hükümler bulunmaktadır. Örneğin 7147 sayılı 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 

1. fıkrası, Bankanın kanunla veya CbK’yle kalkınma planı, programı ve stratejik planlar 

doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebileceğini düzenlemiştir. 

Anayasa Mahkemesi bu hükmü; yürütme yetkisi kapsamında CbK’yle Bankaya görev 

verilebileceği, hükmün inşai bir sonucu olmayan açıklayıcı bir niteliğinin bulunması 

gerekçeleriyle, oy çokluğuyla, Anayasaya uygun bulmuştur.166  Kanunun ilgili maddesi, 

Anayasaya göre asli nitelikte bir işlem olan CbK’yi türev hâle getirmektedir. Dolayısıyla 

bu düzenleme Anayasanın sistematiğine uygun değildir.167  

 

                                                        
165 Benzer Görüş için v. Ülgen, “CbK Niteliği ve Türleri”, s. 14, Söyler, op. cit., s. 166. 
166 “Yürütmenin diğer düzenleyici işlemlerinden farklı olarak Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci 

fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’da belirlenen yetki çerçevesinde herhangi bir kanuna 
dayanmadan ya da yasama organının onayı olmadan CBK’lar yoluyla düzenleme yapabilmesi mümkündür. 

Bu nedenle CBK ile düzenleme yapılabilmesi için kanunun bu konuda bir yetki tanıması gerekmemektedir. 

Yürütme yetkisi kapsamında CBK çıkarılabilecek bir konuda kanun hükmü olan kural kendisi bir 

düzenleme yapmayarak bu hususta CBK ile düzenleme yapılabileceğini öngörmektedir. Bu durumun dava 

dilekçesinde ileri sürüldüğü gibi kanunun değiştirilmesi veya kanuna ek madde getirilmesi anlamını taşıdığı 

söylenemez. Zira burada kuralın Anayasa’da tanınmayan bir yetkiyi CBK’ya tanıdığından söz edilemez. 

Bu bağlamda Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca, yürütme yetkisi 

kapsamında CBK’yla Bankaya kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda yeni bir görev 

verilebilmesinin zaten mümkün olduğu gözetildiğinde kanunda bu konuda bir hükme yer verilmesinin 

hukuk dünyasında inşai bir sonucu bulunmamaktadır. Dolayısıyla kuralın anılan konuda kanunun 

yanı sıra CBK’yla da düzenleme yapılabileceğini izhar eden açıklayıcı bir hüküm olma dışında bir 
nitelik taşımadığı anlaşılmaktadır.” Anayasa Mahkemesi, E. 2018/162, K. 2020/66, T.12.11.2020, Resmi 

Gazete, S. 31433. 
167 Bunun yanında ilgili düzenleme başka açılardan da Anayasaya aykırıdır. 7147 sayılı Kanun; Bankanın, 

görev ve yetkilerini açıkça düzenlemiştir. Dolayısıyla CbK’yle de Bankaya görev verilebilmesi, kanunun 

açık düzenlemesinin bulunması hâlinde CbK çıkarılamamasını düzenleyen Anayasanın 104. maddesinin 

17. fıkrasının dördüncü cümlesine aykırıdır. Fakat Anayasa Mahkemesinin çoğunluk görüşüne göre 

konuyla ilgili önceden çıkarılmış bir kanun bulunmamakta, hükümde belirtilen görevlendirme konusunda 

başka bir kanun düzenlemesi de bulunmamaktadır.  Kaynağı tahsis edilerek CbK’yle görevlendirmeye 

ilişkin kanun hükmü, Anayasanın 161. maddesinde düzenlenen merkezi idarenin bütçesinin kanunla 

düzenlenmesi hükmüyle bağlantısı ve bütçenin yürütme yetkisine ilişkin bir konu olmaması nedeniyle 104. 

maddesinin 17. fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerine aykırıdır. 
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Anayasa Mahkemesi, sistem değişikliğinden önce benzer konuda verdiği bir 

kararında,168 örtülü ödeneğin CbK’yle düzenlenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki 

veren 5018 sayılı kanununun 24. maddesini değiştiren 6639 sayılı kanunun 39. maddesini 

Anayasaya aykırı bulmamıştır.169 Mahkeme kararında, kanun koyucunun 

Cumhurbaşkanına düzenleme yetkisi vermesinin Anayasanın 107. maddesine aykırı 

olmadığına hükmetmiştir. Yalnız burada dikkat çeken konu, kanunun CbK’yle 

düzenleme yapılmasını öngörmesidir. 1982 Anayasasının özgün halinde de CbK’ler 

yürütmenin asli düzenleyici işlemiydi. 5018 sayılı Kanunun değiştirilen 24. maddesinin 

4. fıkrasıyla örtülü ödenek konusunda Cumhurbaşkanına verilen CbK çıkarma yetkisi, 

işlemin asli niteliği gereği Anayasanın 107. maddesinin düzenlemesiyle uyumlu değildi. 

Parlamenter sistem döneminde Cumhurbaşkanı işlemleri Resmi Gazete’de 

Cumhurbaşkanlığı kararı başlığıyla yayımlanmaktaydı. Rektör ataması,170 cezanın 

kaldırılması171 gibi sübjektif nitelikteki işlemler yıl/karar sayısı, CbK’ler ise Kararname 

No: Sayı172 biçiminde yayımlanmaktaydı. Bu dönemde her ne kadar Cumhurbaşkanının 

iradesi karar biçiminde ortaya çıksa da, sadece Cumhurbaşkanlığı örgütü konusunda 

                                                        
168 Her iki davada da yürütmenin asli düzenleyici işlemine yetki veren 5018 sayılı Kanun söz konusudur. 

Yalnız Anayasa Mahkemesi yakın tarihli verdiği kararda Kanunun ilgili maddesi iptal talebiyle önüne 
gelmediği için sadece Kanunda değişiklik yapan CbK hükmünü iptal etmiştir. Mahkeme eski kararında ise, 

Anayasanın 107. maddesinde düzenlenen CbK’nin değil Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan türev 

nitelikte bir kararnamenin söz konusu olması gerekçesiyle, Kanun hükmünü Anayasaya aykırı görmemiştir. 
169 “(…)Anayasa’nın 107. maddesinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve 

çalışma esasları ile personel atama işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği kurala 

bağlanmıştır. 

İdarenin düzenleme yetkisi yasama yetkisinden farklı olarak asli değil, türevsel niteliktedir. Buna göre, 

yürütme organının bir konuda düzenleme yapabilmesi için yasama organınca yetkilendirilmesi 

gerekmektedir. Bununla birlikte Anayasa’nın 107. maddesinde, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yönünden 

bu kurala bir istisna getirilmekte ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma 

esasları ile personel atama işlemlerinin, yasama organının yetkilendirmesine ihtiyaç duyulmaksızın 
doğrudan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Anayasa’nın 107. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin düzenleme yetkisi asli bir yetki olarak 

Cumhurbaşkanlığına tanınmış ise de bu hüküm, Anayasa ve ilgili kanunlarla Cumhurbaşkanına 

verilen görevler kapsamında TBMM tarafından Cumhurbaşkanına düzenleme yetkisi 

verilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Kanun koyucunun, Cumhurbaşkanının görev alanına giren 

konularla ilgili yukarıda belirtilen çerçevede Cumhurbaşkanına düzenleme yetkisi tanıması Anayasa’nın 

107. maddesine aykırı olmaz.” Anayasa Mahkemesi, E. 2015/42, K. 2017/8, T. 18.1.2017, Resmi Gazete, 

S. 29995. 
170 Resmi Gazete, S. 23208, T. 22.12.1997. 
171 Resmi Gazete, S. 25935, T. 13.5.2005. 
172 Resmi Gazete, S. 18141, T. 20.8.1983, S. 19687, T. 7.1.1988. 
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çıkarılabilen özel nitelikte bir kararname olan CbK yerine ilgili maddede 

“Cumhurbaşkanınca düzenlenir/belirlenir” ibaresinin bulunması hukuk tekniği 

bakımından daha doğru olurdu. Nitekim Anayasa Mahkemesi, ilgili kanun hükmünü 

vasıflandırarak, Anayasanın 107. maddesinde düzenlenen CbK’den farklı olarak, 

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan türev nitelikte bir kararnamenin yani Anayasada 

sayılmayan bir düzenleyici işlemin söz konusu olduğuna hükmetmiştir.  

 

2017 Anayasa değişikliğinden sonra da CbK aracılığıyla kanunların uygulanması 

mümkün olmamakla beraber, bir alanda hem kanunun hem de CbK’nin düzenlemesi 

bulunabilir. Tamamlayıcı CbK’ler, kanunların düzenlemediği alanlarda çıkarılabilen, 

temelini Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasındaki yürütme yetkisine ilişkin 

konularda CbK çıkarılabilmesi hükmünde bulan işlemlerdir.173 Örneğin bakanlıkların; 

temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmasına ilişkin hükümleri kanunlarda yer alırken, 

kuruluşu, görevleri ve yetkileri 1 sayılı CbK’yle düzenlenmiştir.174 Doktrinde kanun 

hükmünün genel, CbK hükmünün ayrıntılı ve somut olması durumunda, CbK’nin kanunla 

çelişmemesi şartıyla, tamamlayıcı nitelikte kabul edilmesinin ve uygulanmasının 

mümkün olduğu savunulmaktadır.175 

 

Bakanlıklarla ilgili düzenlemelere benzer bir durum kamu kurumları için de söz 

konusudur. Kamu kurumlarının kuruluşu CbK’yle olurken burada istihdam edilen kamu 

görevlilerinin atanmaları, hak ve yükümlülükleri, özlük hakları gibi düzenlemeler ise 

                                                        
173 V. Aslan, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Kanunlara Uygunluğunun Denetimi ve Çeşitli 

Hususların Kararname ile Düzenleneceğinin Kanunlarda Belirtilmesi Üzerine”, Anayasa Yargısı, C. 

XXXVI, S. 1, (2019), s. 143. Yalnız, Cumhurbaşkanına tamamlayıcı kararname çıkarma yetkisinin ayrı bir 

hükümle düzenlenmesinin, dört spesifik konuda CbK’lerin saklı alanı bulunmasının göstergesi olduğuna 

ilişkin yazarın da katıldığı görüşü yerinde bulmadığımızı belirtmek isteriz. 
174 1 sayılı CbK’de, temel ve hak özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin idareye yetki veren birtakım 

hükümler bulunmaktadır. Bunlar Anayasaya aykırıdır. 
175 Atar, Türk Anayasa Hukuku, s. 282. 
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kanunlarda yer almıştır.176 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 

Kanunu’nda,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun, Orman Kanunu’nun, 

imar mevzuatının uygulanması ve personel rejimi düzenlenmiştir. Başkanlığın; kuruluşu, 

görev ve yetkileri ise 4 sayılı CbK’nin 93-103. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Benzer 

düzenlemeler; 1 Haziran 2019 tarihli 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

TBMM’de 25 Mayıs 2019’da kabul edilen Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 31 

Mayıs 2019’da çıkarılan Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında CbK’de yer almaktadır. 

Her iki düzenlemenin de aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanması, yasama ve yürütme 

organlarının uyum içinde çalıştığına bir göstergeden çok Türkiye’de kuvvetler ayrılığı 

ilkesinin zayıflaması olarak değerlendirilmelidir.  

 

703 sayılı KHK’nin 213. maddesiyle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa eklenen Ek 5. maddeyle kanundaki cetvellere, CbK’yle kurulan idarelerin yine 

CbK’yle eklenmesi hükmü getirilmiştir. Bu durum, asli nitelikte bir işlem olan CbK’ye 

türev nitelik vererek Anayasal sınırların arkasından dolaşılmasına yol açması 

gerekçesiyle doktrinde eleştirilmektedir.177 Ayrıca kanun gücünde olmayan CbK’lerin 

kanunda değişiklik yapmasının Anayasaya aykırı olduğu belirtilmelidir. 703 sayılı 

KHK’nin; 26. maddesiyle Ticaret Bakanlığının döner sermaye işletmesinin gelir getirici 

faaliyetlerinin bir bölümünün, 65. maddesiyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 

Başkanlığının diğer gelirlerinin, 75. maddesiyle Kalkınma Ajanslarının diğer gelirlerinin, 

80. maddesiyle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne teşkilat kararnamesinde verilen 

diğer görevleri yapmanın, KOBİ Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 

gelirlerinin bir bölümünün, 98. maddesiyle TSE’nin diğer gelirlerinin, 102. maddesiyle 

                                                        
176 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri olarak ismi değiştirilen Kanunun 11. maddesi, kurulacak 

koordinasyon ofislerinin personelinin niteliğini, sayısını, görev süresini ve bunlara ödenecek ücretleri 

düzenlemiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmet birimi olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 

görev ve yetkileri ise 1 sayılı CbK’nin 188. maddesinde düzenlenmiştir. 
177 Ülgen, “İlk Gözlemler”, s. 632. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün diğer görevlerinin, CbK’yle düzenleneceğinin belirtilmesi 

de aynı nedenle Anayasanın 7., 8., 87. ve 104. maddelerine aykırılık oluşturmaktadır.  

 

Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz üzere KHK’lerden farklı olarak CbK’ler 

kanunlarda değişiklik yapamamaktadır. Dolayısıyla CbK’lerle kanunlara ek yapılması 

yetkisi veren 703 sayılı KHK’nin 213. maddesi, Anayasanın 7., ,8., 87., 104. ve 123. 

maddelerine aykırıdır. İlginçtir ki, Anayasaya aykırılığı çok açık olan bu maddenin iptali 

talebiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılmamıştır.178 Dolayısıyla ilgili düzenlemenin 

ancak somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne gelmesi ve iptal 

edilmesi mümkündür.  

 

4, 19, 23, 34, 47 ve 57 sayılı CbK’lerle 5018 sayılı Kanunun (I), (II) ve (III) sayılı 

cetvellerine çeşitli ekler yapılmıştır. 19 sayılı CbK’nin 1. maddesiyle yapılan ekler; 

Anayasanın 87. maddesine göre, kanun koymanın, kaldırmanın ve değiştirmenin 

TBMM’nin görev ve yetkilerinden olması, kanunda değişiklik yapan CbK’nin yasama 

yetkisine ilişkin olması gerekçeleriyle, Anayasanın Anayasanın 104. maddesinin 17. 

fıkrasının birinci cümlesine aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi tarafından oybirliğiyle 

iptal edilmiştir.179 Bu karardan sonra TBMM, Anayasa Mahkemesinin kararı 

doğrultusunda, 7254 sayılı kanunla 5018 sayılı kanunu değiştirerek, Anayasaya aykırı 

olarak kanundaki cetvellere CbK’yle ek yapılan tüm maddeleri yeniden düzenlemiştir. 

Yalnız Kanunun, Cumhurbaşkanına cetvellere ek yapma yetkisi veren Ek 5. maddesi 

değiştirilmemiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararından çok kısa bir süre sonra 

yapılan kanun değişikliğinde Anayasaya aykırı olan bu hükmün de kaldırılması gerekirdi. 

 

                                                        
178 Ülgen Adadağ, op. cit., s. 269. 
179 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/155, K. 2020/27, T. 11.6.2020, Resmi Gazete, S. 31194. 
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Yargı yetkisine ilişkin konularda da CbK çıkarılması Anayasanın düzenlemesine 

aykırı olacaktır. Örneğin idari bakımdan yürütmeyle ilişkileri olan hâkimlere ve savcılara 

ilişkin bazı düzenlemelerin, yürütme yetkisine değil yargı yetkisine ilişkin olduğu kabul 

edilmektedir. 34 sayılı CbK’yle kurulan Türkiye Adalet Akademisi’nin hâkim ve 

savcıların eğitimiyle görevlendirilmesinin; yargı yetkisine ilişkin olması ve Anayasanın 

140. maddesinin 3. fıkrasına göre, hâkim ve savcıların meslek içi eğitimlerinin 

mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı doğrultusunda kanunla düzenleneceği 

hükmü gereği Anayasaya aykırı olduğu doktrinde savunulmaktadır.180 

 

5018 sayılı Kanunun (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerindeki kamu idarelerinin ve 

kurumlarının kadrolarının ihdas edilmesini düzenleyen 2 sayılı CbK’yle, yüksek 

mahkemelerin kadroları da kapsama alınmıştır. Anayasanın 140. maddesine göre, 

hâkimlerin ve savcıların atanmaları, meslek içi eğitimleri ve özlük işleri kanunla yapılır. 

Ayrıca mahkemelerin yargı faaliyeti yürüten personelinin kadrolarının belirlenmesi 

yürütme yetkisine ilişkin konulardan değildir. Dolayısıyla yüksek mahkemeler 

bakımından 2 sayılı CbK, Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının birinci ve üçüncü 

cümlelerine aykırıdır. 

 

2 sayılı CbK’nin, kapsamına aldığı kurum ve kuruluşlarının kadrolarının CbK’yle 

belirlenmesini düzenleyen 5. maddesinin 1. fıkrasının, Anayasanın 2. ve 123. 

maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açılmıştır. Anayasa Mahkemesi, 

yargı faaliyeti yürüten kamu görevlileriyle ilgili bir düzenlemenin yürütme yetkisini 

aşacağını kabul etmiş, fakat ilgili maddenin; yüksek mahkemelerin idari personeli 

bakımından genel kadro düzenlemesi getirmesi ve sadece CbK’yle kurulabilen kurum ve 

kuruluşların kadrolarını düzenlemesi gerekçeleriyle iptal talebini oy çokluğuyla 

                                                        
180  Günday-Sever, op. cit., ss. 626-627.  
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reddetmiştir.181 Mahkeme çoğunluğu; CbK’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin, 

hâkim ve savcı mesleklerinden olanların veya bu meslekten sayılan görevlere ilişkin 

kadroların CbK’ye ekli (II) sayılı cetvelde yer alacağı hükmünün, yargı faaliyetine ilişkin 

olduğunu örtülü biçimde tespit etmiş, fakat madde hakkında iptal talebi bulunmadığından 

inceleme yapılamayacağına karar vermiştir. CbK’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) 

bendine göre, “Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlara ve bu mesleklerden 

sayılan görevlere ait kadroları (II) sayılı cetvelde(…) düzenlenir.” Dolayısıyla yargı 

yetkisine ilişkin bir alanda düzenleme yapan CbK hükmü, Anayasanın 104. maddesinin 

17. fıkrasının birinci cümlesine aykırıdır. Anayasa Mahkemesinin çoğunluğunun iddia 

ettiği gibi, bu hükmün iptalinin istenmemesi ve CbK’nin, yargı yetkisini kullanan kamu 

görevlilerinin kadrolarının ihdasını düzenlememesi gerekçesiyle ret kararı vermesi 

yerinde değildir. Çünkü iptali istenen CbK’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, açık bir biçimde 

yargı faaliyeti yürüten kadroları kapsama almaktadır. 

 

Yüksek Askeri Şuranın(YAŞ) kuruluş ve görevlerini düzenleyen 8 sayılı CbK’nin 

6. maddesinin Şuranın sekretarya hizmetlerini yürütecek merciin Cumhurbaşkanı 

tarafından belirlenmesi hükmü de iptal davasına konu edilmiştir. Anayasa Mahkemesi; 

                                                        
181 “(…)Belirtmek gerekir ki Anayasa’da CBK ile düzenleme yapılabilecek konular yürütme yetkisine ilişkin 

hususlarla sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede yürütme yetkisi dışında kalan bir konuyla ilgili CBK ile 

düzenleme yapılması Anayasa gereği mümkün değildir. Kuralla da genel olarak kadro ihdasının CBK’yla 

düzenlenebileceğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kuralda kamu kurum ve 

kuruluşlarının kadrolarından söz edildiğinden buradaki kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları 

kapsamında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi kurumların yargı yetkisini kullanan kamu 

görevlilerinin kadrolarının bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekir.  

Yargı yetkisi kullanan kamu görevlilerinin kadrolarının ihdası ve iptali hususu yargı yetkisinin 

kullanılmasını doğrudan etkileyebildiğinden bunun yalnızca yürütme yetkisine ilişkin bir konu olduğu 
söylenemez. Dolayısıyla bu konunun CBK ile düzenlenmesi mümkün değildir. Dava konusu kural dikkate 

alındığında kuralın yürütme yetkisine ilişkin konular dışında kalan hususlarda örneğin Anayasa 

Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi kurumların yargı yetkisini kullanan kamu görevlileriyle ilgili bir 

düzenleme niteliği taşımadığı, kuralla genel olarak kadro ihdasının CBK’yla düzenlenebileceğinin 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralın sadece Anayasa gereği CBK ile düzenlenebilecek kurum 

ve kuruluşların kadrolarının CBK’yla ihdas edilmesini içerdiği anlaşılmaktadır”. Münhasır kanunilik 

alanında bulunma, Anayasanın 35. maddesinde düzenlenen bir temel hak ve özgürlük olan mülkiyet 

hakkının Anayasanın 13. ve 104. maddeleri gereğince ancak kanunla sınırlanabilmesine rağmen CbK’yle 

sınırlanması ve yasama yetkisine ilişkin bir konuda CbK’yle düzenleme yapılamayacağı gerekçeleri 

üyelerin karşı oy yazılarında yer bulmuştur. Anayasa Mahkemesi, E. 2018/119, K. 2020/25, T. 11.6.2020, 

Resmi Gazete, S. 31299. 
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ilgili düzenlemenin yeni bir idari birimin kurulmasıyla ve görevleriyle ilgili olmadığını, 

mevcut Kurula bir görev verilmesinin, YAŞ’ın kuruluşunun ve görevlerinin; 

Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin konularda CbK çıkarabilmesini düzenleyen 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesi kapsamında olması ve 703 

sayılı KHK’yle Yüksek Askeri Şura’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 

kaldırılması nedeniyle kanunun açık düzenlemesinin bulunmaması gerekçeleriyle iptal 

talebini oy çokluğuyla reddetmiştir.182 Kuruluşu, görev ve yetkilerinin anayasal istisnalar 

kapsamında kalmaması nedeniyle YAŞ’ın; kanunla kurulması, görev ve yetkilerinin 

kanunla verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 

CbK’nin Şuraya, mevzuatla verilen görevleri yapma yetkisi veren 3., alınan 

kararların gizliliğin ne şeklide kaldırılacağının yönetmelikle belirlenmesine ilişkin 8. ve 

Şura yönetiminin, çalışma usullerinin ve sekretarya işlerinin Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliğince belirlenmesini düzenleyen 9. maddelerinin, temel esasları belirlemeden 

yönetmeliğe hatta idarenin Anayasada sayılmayan düzenleyici işlemine alan bırakması 

gerekçesiyle Anayasaya aykırı olduğu savunulmaktadır.183 Anayasa Mahkemesi, davada 

bu hükümlerin iptalinin talep edilmemesi nedeniyle, konuyla ilgili bir karar vermemiştir.  

 

                                                        
182 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/125, K. 2020/4, T. 22.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126. Karara ayrı ayrı 

karşı oy yazan dört üye, sekretaryaya görev verilmesinin YAŞ’ın kuruluşunun ve görevlerinin kapsamında 

bulunduğu, konunun idarenin kanuniliğini düzenleyen Anayasanın 123. maddesinin 1. fıkrası gereği 

kanunla düzenlenmesinin zorunlu olması gerekçesiyle iptal kararına katılmamışlardır. YAŞ’ın CbK’yle 

kurulmasının Anayasaya aykırılığı talepte yer almadığından Anayasa Mahkemesi bu konuda bir inceleme 

yapmamış, Mahkeme çoğunluğu sekretaryaya görev verilmesini ise kuruluşla ilgili görmemiştir. Merkezi 

idarenin Anayasada CbK’yle düzenleneceği belirtilmeyen, kamu tüzel kişiliği bulunmayan kurul, kurum, 

başkanlık vb. yapıların kanunların saklı düzenleme alanında kalması nedeniyle biz de karşı oy yazan 

üyelerle aynı görüşteyiz. 
183 Günday-Sever, op. cit., ss. 660-661. 
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C. İdari Örgütün Kurulması İdarenin Görev ve Yetkilerinin 

Düzenlenmesi  

 

İdare Hukukunun araştırma konularının önemli bir kısımını kamu tüzel kişileri 

oluşturur. Kamu hizmetinin yürütülmesi, kural olarak, mevcut veya yeni kurulan bir kamu 

tüzel kişisinin görevidir, gerçek kişiler bu tüzel kişilerin organlarını oluştururlar veya 

faaliyetin aracısı olurlar.184  

 

Kamu tüzel kişiliğinin kurulması, kaldırılması, bunların görev ve yetkilerinin 

belirlenmesi idarenin kanuniliği ilkesi çerçevesinde düzenlenebilir. 2017 Anayasa 

değişikliği, idarenin kuruluşu bakımından kanunilik ilkesine bazı istisnalar getirmiştir. 

Kamu tüzel kişiliğinin CbK’yle kurulabilmesi ve kaldırılabilmesi da bunlardan biridir. 

Kurulma ve kaldırılma bakımından çok fazla sorun yaşanmasa da, kamu tüzel kişilerinin 

görev ve yetkilerinin CbK’yle düzenlenmesi, başta Anayasaya aykırılık olmak üzere kimi 

önemli sorunlara yol açmaktadır. 

 

1.  İdarenin Kanuniliği İlkesi ve Kamu Tüzel Kişiliği 

Kurulması 

 

İdarenin kanuniliği ilkesi temellerini, kuvvetler ayrılığı ve halk iradesinin 

cisimleştiği parlamentonun egemenliği ilkelerinde bulur.185 Kanunilik ilkesi, yürütmenin 

önceki dönemlerdeki egemenliğinin karşısında önemli bir kazanım, egemenin 

ayrıcalıkları(prerogativa sovrana) yoluyla devlet yönetiminin yürütme organının kapalı 

                                                        
184 Onar, op. cit., s. 966. 
185 Sandulli, L’Attività Normativa, p. 30, G. Corso, Principio di Legalità e Interpretazione della Legge, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 9-12. 
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bahçesi(hortus conclusus) olmasına son veren bir ilkedir.186 Kanunilik, hukuk devletinin 

ihtiyaç duyduğu dönüşümleri gerçekleştirmeye temel oluşturan, sürekli değişen, dinamik 

bir kavramdır.187  

 

İdarenin örgütüne, kamu hizmetine ve kamu görevlilerine ilişkin konular kanunla 

düzenlenir, kanun sadece bunların yapısını değil aynı zamanda işlevlerini de belirler.188 

Dolayısıyla idare, hem kuruluşuyla hem de faaliyetleriyle kanuna dayanmak zorundadır 

ve kanunlara aykırı hareket edemez. Parlamenter sitem döneminde, idarenin görev ve 

yetkilerinin yani tüm işlem ve eylemlerinin dayanağının kanunda bulunma zorunluluğu 

bulunduğu, idarenin kanunlardan açık veya dolaylı bir yetki almadan doğrudan 

Anayasaya dayanarak bir işlem veya eylem yapamayacağı savunulmaktaydı.189 Başkanlık 

sisteminde de bu durum, CbK’lerin düzenlediği alanlar, görevler ve yetkiler dışında 

varlığını sürdürmektedir. Tüm bu değerlendirmeler ve yeni sistemin özellikleri 

doğrultusunda idare hukukunun temel özneleri olan kamu tüzel kişilerinin kurulmasının, 

kaldırılmasının ve idarenin kanuniliği ilkesi bağlamında değerlendirilmesi ayrı bir önem 

taşımaktadır. 

 

Tüzel kişilik; tarihsel, iktisadi veya toplumsal nedenlerle ortaya çık(arıl)mış, 

bilinç ve iradeden yoksun, kimi insan topluluklarının ortak ve genel meşru yararlarından 

oluşan hak süjesi statüsüdür.190 İnsan veya mal topluluğundan başka bir şey olmayan tüzel 

kişiler, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olarak iki temel gruba ayrılmaktadır. 

Özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişilerin irade özgürlüğüyle kurulan veya kaldırılan, 

çeşitli özel yarar sağlama amacı taşıyan hukuk özneleridir. Kamu tüzel kişileri ise devlet 

                                                        
186 Bachelet, op. cit., p. 183. 
187 Carlassare, op. cit., p. 121. 
188 Corso, op. cit., p. 8. 
189 Duran, op. cit., ss. 390-391. 
190 Ibid., ss. 62-64. 
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tarafından kurulan, kamu gücü ve ayrıcalıkları nedeniyle özel hukuk kişilerine göre üstün 

yetkilerle donatılmış, kamu yararını gerçekleştirme amacıyla faaliyet yürüten hukuk 

özneleridir.191 Yalnız bu ayrım, toplum veya kamu yararı amacının idarenin tekelinde 

olmaması, sadece kendi üyelerine yarar sağlamakta olan kamu tüzel kişilerinin varlığı 

nedeniyle eleştirilmektedir.192  

 

Başka bir yoruma göre, kamu tüzel kişileri yasama organının193 iradesine bağlı, 

kendi iradeleriyle; statülerini değiştiremeyen, kurulamayan veya feshedilemeyen hukuk 

özneleridirler.194 Kamu hukukuna veya özel hukuka tâbi olmanın tüzel kişiliğin hukuki 

niteliğinin belirleyici unsuru olduğu düşünülebilirse de, özel hukuk hükümlerine göre 

faaliyet yürüten, fakat kamu tüzel kişisi sayılan kamu iktisadi teşebbüslerinin195 varlığı 

bu ayrımı geçersiz hâle getirmektedir. Ayrıca bir kamu tüzel kişisinin özel hukuka tâbi 

kılınması onu özel hukuk tüzel kişisi yapmaz.196 İdareye özgü bir örgüt yapısına sahip 

olma ve kuruluşun idare hukuku tarafından düzenlemesi ayrımın esas noktası olarak 

kabul edilebilir.197  

 

Piyasacılığın dünyada ve Türkiye’de etkisini artırması sonucu idare hukukunun 

pek çok kavramı erozyona uğramıştır. İmtiyaz usulü, hiyerarşi, idari vesayet, kamu tüzel 

kişiliği vb. idare hukuku kurumları “klasik” anlamlarını yitirmiş/yitirmektedir. Temel 

özelliklerini yitiren bu kurumların tanımlanmasında ve hukuki uyuşmazlıkların 

çözümünde gerek doktrinin gerekse yargı organlarının, geçmişte olduğundan farklı 

olarak, temel kurallarda anlaşamaması durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu 

                                                        
191 Gözler, op. cit.,  s. 191. 
192 Duran, op. cit., s. 69. 
193 Anayasanın kamu tüzel kişiliğinin kurulmasına ilişkin düzenlemesi değiştirildiğinden artık kamu tüzel 

kişiliği için yasama veya yürütme organlarının iradesinden bahsetmek gerekecektir. 
194 K. B. İsbir, Kamu Tüzel Kişiliği, Ankara, Turhan Kitabevi, 2017, s. 191. 
195 Duran, op.cit., s. 69, Balta, op. cit., s. 200. 
196 Akyılmaz-Sezginer-Kaya, op. cit., s. 203. 
197 Balta, op. cit., s. 201. 
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durumun kendisini en çok gösterdiği alanlardan biri de tüzel kişilerdir. Kamu tüzel 

kişilerinin ve özel hukuk tüzel kişilerinin niteliklerinin iç içe geçmesi bu ikisi arasındaki 

ayrımı ve yargısal denetimi daha karmaşık hâle getirmektedir. 

 

Doktrinde kamu tüzel kişilerinin ve özel hukuk tüzel kişilerinin niteliklerinin 

birbirine yaklaşmasının, atipik ve sui generis tüzel kişilik türlerini doğurduğu 

savunulmaktadır.198 Atipik kamu tüzel kişiliği; klasik kamu tüzel kişilerinden farklı 

özellikleri bulunan, bazen özel hukuk tüzel kişilerine benzeyen, kamu kurumları, kamu 

idareleri veya bağımsız idari otoriteler dışında kalan kurumlar olarak tanımlanırken, 

kamu hukuku ağırlıklı sui generis kamu tüzel kişileri, anonim şirket özelliği taşımayan,199 

kamu hizmeti yürütmekle görevli, kamusal özellikleri ağır basan, faaliyetleri üzerinde 

ağırlıklı olarak kamu hukukunun uygulandığı hukuki varlıklar olarak 

tanımlanmaktadır.200  Değişen idare hukukunda ortaya çıktığı iddia edilen atipik tüzel 

kişiler, sui generis tüzel kişiler, melez tüzel kişiler, kamu tüzel kişiliğine yaklaşan 

müessese gibi kavramların varlığı, kamu tüzel kişiliği ve özel hukuk tüzel kişiliği dışında 

ayrı bir kategorinin mantık ilkeleri gereği olamayacağı gerekçesiyle reddedilmektedir.201  

 

                                                        
198 İsbir, op. cit., ss. 469-481. 
199 Yazar, anonim şirket olarak kurulmuş olsa bile bu şirketlerin tipik özelliklerini taşımayan tüzel kişileri 

kamu hukuku ağırlıklı sui generis kamu tüzel kişisi saymakta, TC Merkez Bankasını bu türe örnek olarak 

göstermektedir. 
200 İsbir, op. cit., ss. 468-469, 475. 
201 K. Gözler, “Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı Neye Yarar? K. Begüm İsbir’in Kamu Tüzel Kişiliği İsimli 
Doktora Tezinin Düşündürdükleri”, in Prof. Metin Günday Armağanı, C. I, Ed. B. Öztürk et. al, Ankara, 

Atılım Üniversitesi Yayınları, (2020), s. 493.  Yazar bu konuda klasik mantık ilkelerinden hareket 

etmektedir. Diyalektik mantık, yaşam ve ölüm gibi zıt olguların birbirlerinin tohumunu taşıdığını 

gösterdiğinden, tüzel kişilerin sui generis vb. sıfatlarla nitelendirilmesi mümkündür. Her ne kadar bir tüzel 

kişiliğin hukuki niteliğini tespit ederken sınırlar çizilmesi gerekse de, birbirlerine yaklaşan kamu ve özel 

hukuk tüzel kişilerinin farklı biçimde adlandırılmasında bir sakınca görmüyoruz. Bu konuda önemli olanın 

nitelendirme değil özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisinin varlığını tutarlı bir biçimde belirleyebilmek 

olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca konuyla ilgili sert sayılabilecek eleştirilerde bulunan yazarın kendisi de, 

idarenin takdir yetkisini “değerlendirme marjı” olarak nitelendirirken benzer kavramları farklı 

isimlendirdiğini, hukuk biliminin de isimlendirme sorunları üzerine kurulu olduğunu belirtmektedir, 

Gözler, İdare Hukuku, s. 1063.. 
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1982 Anayasasının; 8. maddesine göre, “yürütme yetkisi ve görevi kanunlara 

uygun olarak kullanılır”, 123. maddesinin 1. fıkrasına göre ise “İdare kuruluş ve 

görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” İdarenin kanuniliği ilkesi, idarenin ve 

organlarının kuruluş ve görevlerinin kanunla düzenlenmesini gerekli kılar.202 Anayasanın 

128. maddesinin 2. fıkrası ise kamu görevlileri bakımından kanunilik ilkesini 

düzenlemektedir. Anayasanın 104. ve 124. maddelerine göre idare, kanunlara aykırı 

olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilir.  Dolayısıyla idare; kanunla hiç düzenlenmemiş 

bir alanda düzenleme yapamaz, kanundaki kurallara aykırı kural koyamaz veya bu 

kuralları aşan düzenlemeler yapamaz.203 Anayasal istisnalar dışında, idarenin tüm 

birimlerinin kuruluşu, görev ve yetkileri kanunla belirlenmeli, kamu personeline ilişkin 

konular da kanunla düzenlenmelidir. İdarenin örgütlenmesine ilişkin Anayasal istisnalar, 

yürütme organına da düzenleme yapabilme yetkisi veren hükümler olarak dar 

yorumlanmalı ve yasama yetkisinin genelliği ilkesi doğrultusunda meclisin gerek 

gördüğünde bu alana müdahale edebileceği kabul edilmelidir.  

 

Değiştirilmiş 1982 Anayasanda kamu tüzel kişiliği kurabilen işlem türleri sayma 

yoluyla belirtilmiştir. Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrasının düzenlemesine göre, 

kamu tüzel kişiliği kanunla veya CbK’yle kurulabilir. Anayasanın özgün hâlinde kamu 

tüzel kişiliği, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak idari işlemle 

kurulabiliyordu.204 Yeni düzenleme sonrasında, kanunla kamu tüzel kişiliği kurulması 

korunmuş, idari işlemle kamu tüzel kişiliği kurulması usulü kaldırılmıştır.205 Artık kanun 

                                                        
202 Anayasa Mahkemesi, E. 2013/114, K. 2014/184, T. 4.12.2014, Resmi Gazete, S. 29418. 
203 Karahanoğulları, op. cit. s. 66. 
204 Bakanlıklar kanunla veya KHK’yle, iller, ilçeler, büyükşehir belediyeleri, kamu 

kurumları(üniversiteler vd.), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları(barolar vd.) kanunla, 

belediyeler müşterek kararnameyle, Kamu İktisadi Teşebbüsleri(KİT’ler) Bakanlar Kurulu 

kararnamesiyle, köyler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak İçişleri 

Bakanlığının işlemiyle, mahalli kamu kurumları ise kanunla(İSKİ, İETT vb.) veya il özel idaresinin, 

büyükşehir veya ilçe belediyelerinin idari işlemiyle kuruluyordu.  
205 Doktrinde, eski düzende idarenin işlemiyle kurulan mahalli kamu kurumlarının(il özel idaresi şirketleri 

ve belediye şirketleri) kanunla veya CbK’yle kurulmadıkları için kamu tüzel kişiliği niteliklerini 

yitirdikleri, aynı durumda olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin KİT’lerin ve iştiraklerinin ise kamu tüzel 
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dışında yalnızca yürütmenin düzenleyici işlemi CbK’yle, kanunlara dayanmaksızın 

doğrudan kamu tüzel kişiliği kurulabilecektir. Kamu tüzel kişiliğinin kaldırılması da 

kanunla veya CbK’yle olacaktır.  

 

Anayasa değişikliğinden sonra, İl İdaresi Kanunu’nun ve Belediye Kanunu’nun 

idari işlemle kamu tüzel kişiliği kurulmasını veya kaldırılmasını düzenleyen ilgili 

maddeleri Anayasaya aykırı hale gelmiştir. Artık İçişleri Bakanlığı kararıyla köy, 

belediyelerin kendi görev ve hizmet alanlarında, mevzuatta belirtilen hükümlere göre 

kamu tüzel kişiliği kurulamayacaktır. Anayasaya değişikliklerine uyum sağlanması 

amacıyla çıkarılan 703 sayılı KHK’nin 200. maddesi, Belediye Kanunu’nun belediyelerin 

kurulmasının ve kaldırılmasının müşterek kararnameyle olacağına ilişkin 4. ve 11. 

maddelerini değiştirmiş, kamu tüzel kişiliğinin kuruluşunun veya kaldırılmasının 

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılmasını düzenlenmiştir. Anayasanın 123. maddesinin 3. 

fıkrasına göre,  yalnızca kanunla veya CbK’yle kamu tüzel kişiliği kurulabildiğine göre 

Anayasaya uyum KHK’siyle Anayasaya aykırı düzenleme yapılmıştır.206 Bu durum, 

Anayasa değişikliğinin ve uyum sürecinin yeterince önem verilmeden gerçekleştiğinin 

bir diğer göstergesidir.  

 

                                                        

kişiliklerini koruduğu ama bunların kuruluş hükümlerini düzenleyen kanun maddelerinin Anayasaya aykırı 

hâle geldiğini savunulmaktadır. Gözler, op. cit., ss. 638, 690-691. Yazarın böyle bir ayrım yapılmasının 

nedeni, Anayasanın Geçici 21. maddesinin F fıkrası olabilirdi. Maddeye göre, Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılan düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecektir. 703 sayılı KHK’nin 

Geçici 15. maddesine göre de Bakanlar Kurulunun hem düzenleyici işlemleri hem de sübjektif işlemleri 

yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Ancak yazar, 233 sayılı KHK’ye göre KİT’lerin yönetim 

kurulları tarafından kurulan iştirakleri kamu tüzel kişisi olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla KİT’lerle 

mahalli kamu kurumları arasında yapılan ayrımın pozitif bir dayanağa yaslandığını söylemek güçtür. 
Anayasanın 123. maddesinin değiştirilmiş olması, yıllardan beri kamu tüzel kişiliği bulunan mahalli kamu 

kurumlarının bu özelliklerini kendiliğinden yitirdikleri anlamına gelmemektedir.  
206 703 sayılı KHK’yle yapılan değişikliğin, kanunun yetkilendirmesiyle idari işlemle kamu tüzel kişiliği 

kurulmasının Anayasaya aykırı olmadığına dair görüş için v. M. Yasin, “Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamelerinin Türk İdari Teşkilatına Etkileri”, Anayasa Yargısı, C. XXXVI, S. 1, (2019), ss. 322-323.  

Yazar, Anayasayla doğrudan kamu tüzel kişisi kurma yetkisi verilen yürütme organının kanuna dayanarak 

tüzel kişilik kuramayacağı düşüncesini, Anayasa değişikliğinin anlam ve amacına uygun bulmamaktadır. 

Yürütme organının bir konuda doğrudan bir yetkiye sahip olması onun aynı konuda türev bir yetkiyi de 

kullanabileceği anlamına gelmez. Bu konuda yazarın yorum ilkelerini fazla zorladığını düşünüyoruz. 

Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrasının açık düzenlemesi karşısında böyle bir sonuca ulaşılması mümkün 

değildir.  
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Anayasa Mahkemesi, sulama birliklerinin kamu tüzel kişiliğinin sona ermesinin 

Devlet Su İşlerinin(DSİ) teklifi üzerine bakanın onayıyla yapılmasını öngören 6172 sayılı 

Sulama Birlikleri Kanunu’nun 20. maddesini, kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunla veya 

CbK’yle kaldırılabileceği gerekçesiyle Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrasına aykırı 

bularak, iptal etmiştir.207 Mahkemenin Cumhurbaşkanı kararıyla tüzel kişilik kurulması 

konusunda da benzer karar vermesi gerekir. Tabii Anayasaya uygun yorum yönteminden 

yararlanıp, Cumhurbaşkanına tüzel kişilik kurma konusunda yetki veren kanun 

hükümlerinin CbK’yle tüzel kişilik kurulabilmesini açıklayıcı bir niteliği bulunduğu iddia 

edilebilir. 233 sayılı KHK’nin 3. maddesinin “Teşebbüsler Cumhurbaşkanınca kurulur” 

hükmü bakımından böyle bir yorum yapılabilirse de,208 kamu tüzel kişiliğinin 

Cumhurbaşkanı kararıyla kurulacağını belirtilen kanun hükümleri için aynı yorumu 

yapma olanağı yoktur. Çünkü Cumhurbaşkanı kararı CbK’lerden farklı olarak türev 

nitelikte bir işlemdir ve bu tür işlemlerle kamu tüzel kişiliği kurulamaz. 

 

Anayasa Mahkemesi, üye sayısı beş bini geçen baroların bölünebilmesine ilişkin 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklik konusunda ise Anayasanın kamu 

                                                        
207 “(…) Kamu tüzelkişilikleri devam eden birliklerin feshine karar verilmesi ise kamu tüzelkişiliklerinin 

sona ermesine yol açacaktır. Kanun’un 20. maddesinin (3) numaralı fıkrasında tüzelkişiliği sona erdirilen 

sulama birlikleri tarafından işletilen sulama tesisleri hakkında 6200 sayılı Kanun hükümlerinin 

uygulanacağı belirtilmiştir. 

Anayasa’nın 123. maddesinin üçüncü fıkrası “Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça 

verdiği yetkiye dayanılarak kurulur” şeklinde iken 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle kurulur” şeklinde değiştirilmiştir. Yürürlükteki Anayasa hükmüne göre kamu tüzelkişiliği 

ancak kanunla ya da CBK’yla kurulabilir. Aynı şekilde bir kamu tüzelkişiliği ancak kanunla ya da CBK ile 

kaldırılır. 6771 sayılı Kanun’dan önceki dönemde yürürlükte olan “Kamu tüzelkişiliği, … kanunun açıkça 

verdiği yetkiye dayanılarak kurulur” hükmü yürürlükte olmadığından kamu tüzelkişiliğinin artık kanunun 
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulması veya kaldırılması mümkün değildir. 

Anayasa’nın 123. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamu tüzelkişiliğinin, kanunla veya CBK ile 

kurulacağı şeklindeki düzenleme kamu tüzelkişiliğine sahip sulama birlikleri yönünden de geçerlidir. Kamu 

tüzelkişiliğinin veya organlarının kanunla veya CBK’ya dayanılarak kurulması zorunluluğu, kamu 

tüzelkişiliğinin veya organlarının ortadan kaldırılması bakımından da geçerli olacaktır. Bu durumda bir 

kamu tüzelkişiliği de ancak kanunla ya da CBK ile kaldırılabilir. Dolayısıyla birliklerin DSİ’nin teklifi 

üzerine Bakan onayı ile feshedileceğini öngören dava konusu (1) numaralı fıkra Anayasa’nın 123. 

maddesinin üçüncü fıkrasıyla bağdaşmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 123. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.” Anayasa Mahkemesi, E. 

2018/104, K. 2020/39, T. 16.7.2020, Resmi Gazete, S. 31317. 
208 Sever, op. cit., s. 185. 
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tüzel kişiliğinin kanunla düzenlenmesini öngören 123. maddesinin hükmünü çok geniş 

bir biçimde yorumlamıştır. Mahkeme, ilgili baroların kuruluş usulünün ve esaslarının 

kanunla belirlenmesini yeterli görmüştür.209 Kanunların saklı alanında bulunan, CbK’yle 

düzenlenemeyen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan baroların, Anayasa 

değişikliği sonrasında kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulması mümkün değildir. 

Kanunda belirtilen gerekli şartların oluşmasıyla kamu tüzel kişiliği kazanma kanunla 

kurma anlamına gelmemektedir. Böyle bir yorum yapıldığında, kanunla kurulması 

zorunlu olan kimi kamu idarelerinin ve kurumlarının kanunun düzenlediği gerekli şartlar 

oluştuğunda bir anlamda “kendiliğinden” kurulmaları mümkündür. Bu türden bir yorum, 

Anayasanın 123. maddesine aykırıdır. İlgili Kanunun 77. maddesine göre, üye sayısı iki 

binin altına düşen baronun; Türkiye Barolar Birliğinin(TBB) asgari avukat sayısının 

sağlanması konusunda yaptığı bildirim sonrasında altı ay içerisinde üye sayısının 

tamamlanmaması durumunda TBB’nin idari işlemiyle baronun tüzel kişiliğinin 

kaldırılması da benzer biçimde Anayasaya aykırı olacaktır.210 

 

CbK’yle tüzel kişilik kurmanın sınırını, Anayasanın 104. maddesinin 17. 

fıkrasının “(…)münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkarılamaz” hükmü ve Anayasanın çeşitli maddelerinde “kanunla 

düzenlenir, kurulur” vb. ifadeleri oluşturmaktadır. Bu nedenle iddia edildiği gibi belediye 

veya üniversiteler gibi kamu idarelerinin veya kurumlarının CbK’yle kurulabilmesi211 

                                                        
209 “(…)Dava konusu kurallarda, aynı ilde birden fazla baronun kurulabilmesi için gerekli olan avukat 

sayısı belirlenmiş, baronun kuruluşuna yönelik usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde düzenlenerek aynı ilde 
birden fazla baronun kuruluşuna ilişkin temel hususlar kanunla belirlenmiştir. Dolayısıyla aynı ilde birden 

fazla baro, ancak Kanun’da belirtilen koşulların gerçekleşmesi durumunda mümkün olup baroların 

kuruluşunun avukatların iradesine bırakılması söz konusu değildir. Bu nedenle aynı ilde birden fazla 

baronun kurulmasına yönelik düzenlemelerin, meslek kuruluşlarının kanunla kurulacağına yönelik 

anayasal ilkeye aykırı olduğu da değerlendirilemez.” Anayasa Mahkemesi, E. 2020/60, K. 2020/54, T. 

1.10.2020, Resmi Gazete, S. 31330. Karara karşı oy yazan beş üyeden ikisi, baroların kanunun verdiği 

yetkiye dayanarak kurulmasının mümkün olmadığını, iptali istenen kanundaki şart, usul ve esasların 

kanunla kurulma hükmünü karşılamadığını, kanunun ilgili hükümlerinin Anayasanın 123. maddesine aykırı 

olduğunu belirtmişlerdir.  
210 Sever, op. cit., s. 321. 
211 Yazıcı, op. cit., s. 782. 
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mümkün değildir. Çünkü Anayasanın; 127. maddesinin 2. fıkrasına göre, belediyelerin 

kuruluş, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 4. 

maddesinde belediyelerin Cumhurbaşkanı kararıyla kurulacağı düzenlenmiştir. Kanun ve 

CbK dışında bir idari işlemle belediye kurulmasını düzenleyen bu hüküm Anayasaya 

aykırı olmakla birlikte, Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesine 

göre kanunda açıkça düzenlenen konularda CbK çıkarılamaz düzenlemesi gereği 

CbK’yle belediye kurulmasını engellemektedir.212 Ayrıca Anayasanın 130. maddesinin 

ilk fıkrası doğrultusunda üniversiteler kanunla kurulur. Bu nedenle belediyelerin ve 

üniversitelerin CbK’yle kurulması mümkün değildir. 

 

Neredeyse tüm hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının CbK’yle kurulabilmesi 

doktrinde eleştirilmektedir.213  Bu durumun idarenin kanuniliği ilkesini zayıflattığı bir 

gerçektir. Ancak bütün kamu kurumlarının yasama organı tarafından kurulmasının veya 

kaldırılmasının önünde herhangi bir anayasal engel bulunmamaktadır. Kamu tüzel 

kişiliğinin kurulmasının yasama organının saklı yetki alanında kalması, ihtiyaç olursa 

idareye yetki devredilmesi de doktrinde savunulmaktadır. Böyle bir düzenlemenin 

demokratik açıdan daha meşru olmasından, yasama ve yürütme organlarının aynı anda 

doğrudan yetkili olmasının yarattığı karmaşayı engelleyeceğinden hareketle, kamu tüzel 

kişiliğinin kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak Cumhurbaşkanı 

kararıyla kurulması önerilmektedir.214 Yasama organının üstünlüğünü temel alan ve yeni 

sistem açısından özgün sayılması gereken bu düşüncenin gerçekleşebilmesi için Anayasa 

değişikliği gerekmektedir. 

 

                                                        
212 Gözler, op. cit., s. 541. 
213 Günday-Sever, op. cit., ss. 644-645. 
214 Ulusoy, Yeni Türk İdare Hukuku,  s. 135.  
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2. Kamu Tüzel Kişilerinin Görev ve Yetkilerinin 

Düzenlenmesi 

 

Kamu tüzel kişiliğinin kuruluşunun dışında bunların görevlerinin ve yetkilerinin 

CbK’yle düzenlenip düzenlenemeyeceğinin belirlenmesi bir başka önemli sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Anayasada kamu tüzel kişiliğinin CbK’yle kurulmasına ilişkin 

açık hüküm bulunmasına rağmen, bakanlıkların aksine, bunların görev ve yetkilerinin 

CbK’yle düzenlenebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

 

Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir davada, iptal talebinde bulunmamasına 

rağmen, kamu kurumlarının görev ve yetkilerinin CbK’yle düzenlenebileceğini, aksi 

durumun Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrasını işlevsiz hâle getireceğini 

belirtmiştir.215 Mahkemenin çoğunluk görüşüne göre bir kamu tüzel kişiliğinin kurulması, 

onun görev ve yetkilerini düzenlemeyi de içeren bir yetkidir. Yukarıda da belirttiğimiz 

gibi kamu kurumlarının CbK’yle kurulabilmesi mümkündür. Fakat bunların görev ve 

yetkilerinin Anayasanın 123. maddesinin 1. fıkrası gereği kanunla düzenlenmesi 

gerekmektedir.216 Görev, idarenin kamu hizmetinin yürütülmesine ilişkin bir belirleme, 

yetki ise görevlerin yerine getirilmesi için kullanılan bazı durumlarda kamu gücü 

kullanımını da içeren araçları tanımlayan bir kavramdır.217 Bir idari birimin kuruluşuyla 

görev ve yetkileri arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Bu bağlamda Anayasa 

                                                        
215“Anayasa’nın 123. maddesinin üçüncü fıkrasında kamu tüzel kişiliğinin kanunla veya CBK ile kurulacağı 

hükme bağlanmıştır. Anılan fıkrada yer alan “…kurulur.” ibaresinin CBK ile kurulan bir kamu tüzel 
kişiliğinin CBK ile düzenlenmesini de içerdiği anlaşılmaktadır. Zira Anayasa’nın 104. maddesinin on 

yedinci fıkrasındaki koşullara bağlı olmak kaydıyla kamu tüzel kişiliğinin görevleri, yetkileri ve yapısı gibi 

unsurların CBK’yla düzenlenemeyeceğinin kabulü, kamu tüzel kişiliğinin CBK’yla kurulmasını mümkün 

kılan anayasal hükmü işlevsiz, dolayısıyla anlamsız kılabilecektir.” Anayasa Mahkemesi, E. 2019/105, K. 

2020/30, T. 12.6.2020, Resmi Gazete, S. 31219. Karara bir üye katılmayarak,  CbK çıkarma yetkisinin dar 

yorumlanması gerektiği ve yasama yetkisinin genelliği ilkesi doğrultusunda iptal kararı verilmesi 

gerekçesine dayanarak karşı oy yazmıştır.  
216 Günday-Sever, op. cit., 646. 
217 Sever, op. cit., s. 197. Yazar, Anayasanın 8., 123. ve 128. maddeleri görev ve yetki bağlamında 

kaçınılmaz bir bağ olduğunu belirtmekte idarenin görevlerinin yanında yetkilerinin de kanunla 

düzenlenmesini savunmaktadır.   
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Mahkemesi çoğunluğunun, kamu tüzel kişilerinin görev ve yetkilerinin kanunla 

düzenlenmesi zorunluluğunun CbK’yle kamu tüzel kişiliği kurmayı “işlevsiz” kılacağı 

yorumunu yerinde bulmuyoruz.  

 

Bir hukuk normun belirsizliği vb. durumlarda yorum ilkelerine başvurulması 

gerekli olabilir. Anayasa, bakanlıkların görev ve yetkilerinin CbK’yle düzenlenmesini 

açık bir biçimde öngörmüştür. Fakat kamu kurumları için aynı durum söz konusu değildir. 

Bu nedenle kamu kurumlarının görev ve yetkilerinin CbK’yle düzenlenmesi konusunda 

yorum ilkelerine başvurulmasına gerek yoktur. Yürütme organına böyle bir yetki 

verilebilmesi için, benzer anayasal düzenlemenin kamu kurumları bakımından da 

yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlıkların temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran 

yetkileri veya personel hukukunun bazı yönleri kanunla düzenlenmiş, bunlar hakkında 

diğer konular birtakım Anayasaya aykırı hususlar içerse de CbK’yle düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla CbK’yle kurulan kamu tüzel kişilerinin görev ve yetkilerinin kanunla 

düzenlenmesi gerekirdi. 

 

Kamu kurumlarının görev ve yetkilerinin düzenlenmesinin CbK’lerin dört spesifik 

düzenleme alanında sayılmasının unutulması gibi bir durum söz konusuysa türev kurucu 

iktidarın yapmış olduğu eksik düzenleme, Anayasa Mahkemesinin yorum ilkelerini 

işletmesiyle tamamlanmamalıydı.218 Ayrıca kamu kurumlarının görev ve yetkilerinin 

CbK’yle düzenlenmesi yukarıda da belirttiğimiz gibi temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasına yol açabilmektedir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin yorum 

                                                        
218 Nitekim Anayasa Mahkemesinin yakın tarihli verdiği bir kararın karşı oyunda da benzer bir durum 

değerlendirilerek, bir hükmün lafzi olarak belirsiz olmadığı durumlarda içtihat yoluyla anlam ve kapsam 

değişikliğinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Anayasa Mahkemesi, E. 2019/115, K. 2020/31, T. 

12.6.2020, Resmi Gazete, S. 31218.  
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yöntemlerini temel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilebilmesi bakımından 

kullanması219 gerekirdi. 

 

İdarenin kanuniliği ilkesi bir egemenlik yetkisidir. Dolayısıyla anayasal istisnalar 

dışında, idarenin kendi kendisini örgütleyememesi ve bu yetkinin yasama organı 

tarafından kullanılması gerekir.220 Yürütmenin kendi kendini var edebilmesi, kendi 

görevlerinin ve yetkilerinin sınırlarını çizebilmesi doktrinde parthenogenesis(kendinden 

üreme yeteneği) olarak adlandırılmakta ve hukuk devleti açısından bir gerileme olarak 

kabul edilmektedir.221 1 ve 4 sayılı CbK’lerle idareye temel hak ve özgürlükleri sınırlama 

konusunda verilen yetkiler düşünüldüğünde, gerilemenin de ötesinde bir durum söz 

konusudur.  

 

Anayasanın 13. maddesine göre, temel hak ve özgürlükler ancak kanunla 

sınırlandırılabilir. Fakat yürütme organının kamu tüzel kişiliği kurarken, bu hükme uygun 

davranmadığı görülmektedir. 4 sayılı CbK’yle Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığına verilen olası afet ve acil durum bölgelerinin tespiti yetkisi, kurumla ilgili 

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun’da düzenlenmemiştir. Dolayısıyla içeriği kanunla belirlenmemiş 

önleyici tedbirleri ilan etme görevi temel hak ve özgürlüklere müdahale olasılığını 

içermektedir.222 CbK’nin 450. maddesiyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına “spora 

dayalı bahis ve şansa oyunlarında mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli 

(…) tedbirleri almak” görevi verilmiş, CbK’ye dayanarak çıkarılan yönetmelikte 

düzenleme tekrar edilmiştir. Fakat 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında 

Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tedbirlerin neler olduğu 

                                                        
219 Akman, op. cit., s. 67. 
220 Gözler, op. cit., s. 153. 
221 Sever, “Cumhurbaşkanının Yetkileri”, s. 386. 
222 Günday-Sever, op. cit., s. 644. 
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belirtilmemiştir. Aynı CbK’nin 508. maddesiyle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na 

yaşamsal önemi olan ilaçların piyasada bulunmasına için gereken tedbirleri alma görevi 

verilmiştir. 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’de tedbirlere dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla temel 

hak ve özgürlükleri sınırlandırıcı bu hükümlerin kanunla düzenlenmesi gerekirdi. İlgili 

CbK’yle yapılan tüm bu düzenlemeler Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının ikinci 

cümlesine aykırıdır.  

 

Kamu tüzel kişilerine temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması sonucu doğuracak 

yetkiler bazı durumlarda kanunla veya KHK’yle verilmektedir. 702 sayılı Nükleer 

Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında KHK’nin 4. maddesi; cezai ve idari yaptırım gerektiren eylemleri ve bunlara 

aykırılık durumunda verilecek cezaları, uygulanacak idari yaptırımları ayrıntılı bir 

biçimde düzenlemiş, Nükleer Düzenleme Kurumuna geniş yetkiler vermiştir. Bu 

bakımdan Nükleer Düzenleme Kurumuna verilen yetkiler Anayasaya aykırı olmamakla 

birlikte Kurumun kuruluşu açısından Anayasaya aykırılık söz konusudur. KHK’nin 7. 

maddesiyle Kurumun faaliyet alanının, görev ve yetkilerinin Cumhurbaşkanınca 

belirleneceği düzenlenmiş ve bu konular CbK’yle değil Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliğiyle düzenlenmiştir.223 Anayasaya göre ancak kanunla veya CbK’yle 

düzenlenmesi mümkün olan Nükleer Düzenleme Kurumunun faaliyet alanının, görev ve 

yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğiyle düzenlenmesi Anayasanın; 104. 

maddesinin 17. fıkrasına, 123. maddesinin 3. fıkrasına ve 124. maddesine aykırıdır. 

Ayrıca Kurumun hizmet birimlerinin CbK yerine yönetmelikle düzenlenmesi de aynı 

nedenle Anayasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerine uyum 

konusuyla ilgili olmaması nedeniyle, 7142 sayılı yetki kanunun kapsamında kalmaması 

                                                        
223 Sever, op. cit., s.  378. 
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gerekçesiyle Nükleer Düzenleme Kurumunu kuran 702 sayılı KHK’nin tümünü 

oyçokluğuyla iptal etmiştir.224 KHK’nin iptali nedeniyle, Kurumun teşkilat yönetmeliği 

hükümsüz hâle gelmiştir. Bu karardan sonra, kanunla veya CbK’yle Kurumun tekrardan 

kurulması, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi gerekmektedir.  

 

Anayasaya göre, idarenin görev ve yetkilerinin belirlenmesi gibi, CbK’yle 

düzenlenmesi gereken bazı konuların, CbK hükümleriyle Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliğine bırakılması Anayasaya aykırıdır. Çünkü idarenin örgütü kanunla veya 

CbK’yle kurulmak zorundadır. Bu iki norm dışında kuruluş, yetki ve görev hükümleri 

içeren idarenin türev düzenleyici işlemleri 104. maddesinin 17. fıkrasına, 123. 

maddesinin 3. fıkrasına ve 124. maddesine aykırı olacaktır.  Dolayısıyla yönetmelik vb. 

türev işlemlerle ancak idarenin çalışma usul ve esasları gibi konular düzenlenebilecektir. 

 

3. İdari Vesayet Yetkisinin ve İlişkisinin Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesiyle Düzenlenmesi 

 

İdari vesayet, devletin birliği ve kamu hizmetlerinin düzgün işlemesi,225 ülke 

bütünlüğünü, milli birliği ve hukuk önünde eşitliği sağlama226 amacıyla kullanılan, 

merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarının icrai kararlarını ve idari eylemlerini 

denetleme yetkisidir. İdari vesayet makamı sadece kanunlarda belirtilen ve sayılan 

durumlarda hukuka uygunluk, bazı durumlarda da yerindelik denetimi yapabilir.227 İdari 

                                                        
224 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/115, K. 2020/81, T. 30.12.2020, Resmi Gazete, S. 31418. Mahkeme, ilgili 

KHK’nin değiştirilmiş maddelerinin fıkraları bakımından, önce karar verilmesine yer olmadığına, 

sonrasında iptal kararı nedeniyle uygulama imkânı kalmayan fıkraların da iptaline karar vermiştir. KHK’nin 

tümünün iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuki boşluk kamu yararını ihlâl edecek nitelikte 

bulunduğundan iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe 

girmesi uygun görülmüştür. 
225 S. S. Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. II, İstanbul, Hak Kitabevi, 3. Bs., 1960, s. 622. 
226 Duran, op. cit., s. 51. 
227 Ibid., s, 52. 
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vesayetin tarihsel olarak yerindelik denetimini de kapsadığı, günümüzde bu yetkinin 

sadece hukuka uygunluk denetimiyle sınırlandırılması eğilimi bulunduğu 

belirtilmektedir.228 Nitekim birçok kanunda, birkaç istisnai ve tartışmalı durum dışında, 

idari vesayet yetkisi hukuka uygunluk denetimiyle sınırlandırılmıştır.  

 

Kamu tüzel kişiliğine verilen anlamın farklılaşması nedeniyle özerk kurumlar, 

hiyerarşi, idari vesayet gibi kavramların da içeriği değişmektedir.229 Örneğin 1 sayılı 

CbK’yle kurulan, kamu tüzel kişiliği bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin merkezi 

idarenin hiyerarşik denetimine tâbi olduğu görülmektedir. Bu durum yukarıda 

bahsettiğimiz idare hukuku kavramlarının ve kurumlarının erozyona uğramasının bir 

başka örneğidir. CbK’nin düzenlemesine göre ofisler; özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine, 

idari ve mali özerkliğe sahip hizmet yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Cumhurbaşkanlığı 

örgütünün içinde düzenlenme, yöneticilerinin Cumhurbaşkanının emir ve talimatlarına 

uyma zorunluluğu, personel çalıştırılması, personelin görevleri ve bütçe konularında 

Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler, ofislerin “görünüşte” özerkliğe sahip olduğunun birer 

göstergesidir.230 Bu kurumların özerk olması isteniyorsa saydığımız konular ilgili 

CbK’den kaldırılmalı, mevcut durumun uygun olduğu düşünülüyorsa ofislerin kamu tüzel 

kişiliği dolayısıyla idari ve mali özerklikleri kaldırılmalıdır.231  

İdari vesayet konusunda bir diğer sorun, 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında 

CbK’nin Cumhurbaşkanına verdiği yetkilerdir. CbK’nin düzenlemesine göre 

bakanlıkların ve kamu kurumlarının çıkaracağı düzenleyici işlemler; Anayasaya, 

                                                        
228 Ulusoy, op. cit., ss. 147-148. 
229 Ibid., ss. 140-143. 
230 Günday-Sever, op. cit., ss. 650-651, Ulusoy, op. cit.,  s. 170 vs. K. Ocak, “Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile İdari Vesayet Yetkisinin Düzenlenmesinin Bir Örneği Olarak Cumhurbaşkanlığı Ofisleri”, 

Anayasa Yargısı, C. XXXVI, S. 1, (2019), ss. 183-184. Yazar emir ve talimat verme yetkisinin hiyerarşik 

denetim kapsamında olduğunu, bütçeye ve personele ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin ise idari 

vesayetin sınırları içerisinde kaldığını savunmaktadır. 
231 K. Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin Uygulamadaki Değeri Bir Buçuk Yıllık Bir 

Bilanço”, http://www.anayasa.gen.tr/cbhs-bilanco.htm, [Erişim Tarihi: 27.8.2020], Ulusoy, op. cit., s. 

170. 

http://www.anayasa.gen.tr/cbhs-bilanco.htm
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kanunlara, CbK’lere, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanlığı programı ve kalkınma 

programlarına uygunluk açısından incelenir. Uygun bulunmayan veya hukuka aykırı 

bulunan düzenleyici işlem taslakları kuruma geri gönderilir. Bu düzenlemelerden çıkan 

sonuç, bakanlıkların ve kamu kurumlarının düzenleyici işlemleri üzerinde 

Cumhurbaşkanının yerindelik ve hukukilik denetimi yapabileceğidir. Ayrıca ilgili 

maddede geçen taslaklar ibaresi, idari işlemlerin niteliği bakımından uygun bir 

tanımlama değildir. İdari işlem yetkili makamın imzasıyla tekemmül eder, yayımlama; 

işlemin oluşumuyla ilgili olmayan, işlemin uygulanmasına ilişkin bir şarttır.232 

Yayımlama görevi, hukukilik ve yerindelik denetimi yapma yetkisini içermez.233 

Dolayısıyla Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen işlemlerin 

tamamlanmadığını ima eden taslaklar ibaresi hukuka aykırıdır. 

 

Hiyerarşi ilişkisi, üst makamın alt makamın işlemlerini; yerindelik ve hukukilik 

kapsamında, res’en veya başvuru üzerine geri almasını, kaldırmasını ve alt makama emir 

verme ve disiplin gibi yetkileri içerir.234 Bakanlıklar ve tüzel kişiliği bulunmayan bağlı 

kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı arasında hiyerarşik ilişkinin varlığı nedeniyle denetim 

konusunda bir sorun bulunmadığı söylenebilir.235 Bununla birlikte, CbK’yle 

Cumhurbaşkanına, kamu kurumlarının düzenleyici işlemleri konusunda neredeyse 

hiyerarşik denetim yapma yetkisi verilmesi, Anayasanın 124. maddesinin kamu tüzel 

kişilerinin yönetmelik çıkarabileceği hükmüne aykırıdır.236 Ayrıca CbK’nin 

düzenlemesiyle, üniversitelerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

çıkardıkları düzenleyici işlemler üzerindeki Cumhurbaşkanına verilen denetim yetkisi, 

Anayasanın 130. ve 135. maddelerine aykırıdır.237 Çünkü bu maddelere göre 

                                                        
232 Gözler, İdare Hukuku, s. 937. 
233 Yasin, op. cit., s. 332. 
234 Bachelet, op. cit., pp. 213-216, Gözler, op. cit. s. 253, Tan, op. cit, ss. 104-105. 
235 Gözler, İdare Hukuku, s. 1407. 
236 Ibid., s. 1407, Günday-Sever, op. cit., s. 656. 
237 Ibid., s. 656. 
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üniversitelerin ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının denetimi ancak 

kanunla düzenlenebilir. 

 

Merkezi idare, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde ancak idari vesayet yetkisini 

kullanabilir. Bu yetkinin hangi durumda ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin kanunların 

veya koşulları bulunuyorsa CbK’lerin düzenlemesine ihtiyaç vardır. Bu konuda ikili bir 

ayrım yapılabilir. Anayasanın 123. maddesinin 1. fıkrasına göre kanunla veya KHK’yle 

kurulmuş bir kamu kurumunun işlemleri üzerinde vesayet denetimi ancak kanunla 

düzenlenebilir,238 CbK’yle kurulmuş bir kamu kurumu bakımından idari vesayet ilişkisi 

ise CbK’yle kurulabilecektir.239 Örneğin birer kamu kurumu sayılması gereken 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar kanunla veya KHK’yle kurulmuştur.240 Dolayısıyla 

bunların işlemleri üzerindeki vesayet denetimi kanunla düzenlenmek zorundadır. 

 

10 sayılı CbK’nin 6. maddesinin 2. fıkrasındaki çeşitli idare ve kurumların 

çıkardığı düzenleyici işlemler hakkında “uygun bulunmayan veya” ibaresi iptal davasına 

konu edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, ilgili düzenleyici işlemlerin Cumhurbaşkanı 

tarafından denetlenmesini; yürütme yetkisine ilişkin olması, kanunların saklı alanında 

alanında kalmaması ve konuyla ilgili açık bir kanun düzenlemesi bulunmaması 

gerekçeleriyle konu bakımından yetki açısından Anayasaya uygun bulmuştur. Mahkeme,  

kuralın gerekli çerçeveyi çizmesi nedeniyle de belirlilik ilkesine aykırı olmaması 

                                                        
238 “(…)Anayasa’nın 127. maddesinde, “Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin 

idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 

yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılaması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve 
usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.” denilerek idari vesayete cevaz verilmiştir. Hizmet 

yönünden yerinden yönetim kuruluşları üzerinde merkezi idarenin vesayet yetkisine sahip olduğu hususu 

belirtilmemiş; ancak, mahalli idareler üzerinde bu yetki var ise hizmet yönünden yerinden yönetim 

kuruluşlarında da var olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Ayrıca, Anayasa’nın 123. maddesinde yer alan 

idarenin bütünlüğü ilkesi de bu hususu destekler niteliktedir.” Anayasa Mahkemesi, E. 2011/142, K. 

2013/52, T. 3.4.2013, Resmi Gazete, S. 29014. Parlamenter sistem döneminde vesayet ilişkisi kanunla 

düzenleniyordu. Başkanlık sistemine geçildikten sonra da kanunla kurulmuş kamu kurumları bakımından 

vesayet ilişkisinin kanunla kurulması gerektiği yorumu yapılabilir. 
239 Yasin, op. cit., s. 331, Sever, Kanuna Daynma İlkesi., ss. 186-187. 
240 Bunlar arasında sadece Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 47 sayılı 

CbK’yle kurulmuştur. 
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gerekçesiyle içerik yönünden de iptal talebini reddetmiştir.241 Oysa Anayasanın 166. 

maddesinin 3. fıkrasına göre, “Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük 

Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü 

bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” 

Kanunun saklı alanında bulunan bir konuda düzenleme yapması nedeniyle 10 sayılı 

CbK’nin ilgili hükmü, Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesine 

aykırıdır.  

 

Anayasanın 124. maddesine göre, “kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını 

ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak 

üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.” Kamu tüzel 

kişilerinin yönetmelik çıkarma yetkisini sınırlandıran Cumhurbaşkanına verilen denetim 

yetkisi, içerik bakımından Anayasanın 124. maddesine aykırıdır.242 Anayasa Mahkemesi, 

                                                        
241 “(…) Dava konusu kuralla Cumhurbaşkanlığınca yapılan inceleme sonucunda Cumhurbaşkanı programı 

ile kalkınma plan ve programlarına uygun bulunmayan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer 

düzenleyici idari işlemlerin kurumuna iade edilmesi düzenlenmekte olup anılan hususun yürütme yetkisine 

ilişkin konu kapsamında kaldığı açıktır.  

Kural, Anayasa’nın CBK ile düzenlenmesi yasaklanan İkinci Kısım Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan 

temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle Dördüncü Bölüm’ünde yer alan siyasi haklar ve ödevler ile ilgili 

herhangi bir düzenleme de içermemektedir.  
(…) CBK’lar ile bakanlıkların kurulmasını, kaldırılmasını, görevleri ve yetkilerini, teşkilat yapısını 

düzenleyebilme yetkisini haiz Cumhurbaşkanı’nın, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile 

Cumhurbaşkanlığının yürütmeye ilişkin görev ve yetkilerini de CBK ile düzenleyebileceği evleviyetle 

kabul edilmelidir. Dava konusu kuralın yer aldığı (10) numaralı CBK Resmî Gazete’nin içeriği ile 

yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Anılan CBK’nın “Resmî Gazete’nin 

yayımlanması” başlıklı 2. maddesinde Resmî Gazete’yi yayımlama görev ve yetkisi Cumhurbaşkanlığına 

verilmiştir. Dava konusu kural ise Cumhurbaşkanlığının bu görevini yerine getirirken sahip olduğu bir 

yetkiyi düzenlemektedir. Buna göre kuralla Cumhurbaşkanlığının Resmî Gazete’yi yayımlamasına ilişkin 

görev ve yetkisi düzenlenmekte olup Anayasa’nın 106. maddesinin on birinci fıkrası kapsamında CBK ile 

düzenlenmesi özel olarak öngörülen konu kapsamında kalmaktadır. 

Bu bağlamda Anayasa’nın CBK’lar tarafından düzenleneceğini özel olarak öngördüğü bakanlıkların 
kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması 

kapsamında düzenleme yaptığı anlaşılan kuralın Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü 

cümlesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır. 

Resmî Gazete‘de yayımlanması için gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemler 

hakkında yapılacak incelemeye ilişkin herhangi bir kanuni düzenlemenin varlığı tespit edilememiştir. Bu 

itibarla kuralın kanunda açıkça düzenlenen bir konuya ilişkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasına aykırı değildir. İptal talebinin 

reddi gerekir.” Anayasa Mahkemesi, E. 2018/127, K. 2021/18, T. 18.3.2021, Resmi Gazete, S. 31514. 
242 Hemen yukarıda bahsettiğimiz karara karşı oy yazan üyeler de aynı düşüncededirler. Karara karşı oy 

yazan bazı üyeler, ilgili CbK hükmünün belirsiz niteliği nedeniyle içerik yönünden Anayasanın 2. 

maddesine de aykırı olduğu düşüncesindedirler. 
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6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 

43. maddesinin 3. fıkrasına göre, taleple bağlı olmak kaydıyla farklı gerekçeyle de iptal 

kararı verebilir. Cumhurbaşkanının üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının düzenleyici işlemlerinin hukuki denetimlerinin yargı organı tarafından 

yapılabileceği, bu kurumların özerkliğini zayıflatan CbK hükmünün Anayasanın 130. ve 

135. maddelerine aykırı olduğu dava dilekçesinde belirtilmiştir. Fakat CbK’nin konuyu 

düzenleyen 6. maddesinin 2. fıkrasının “hukuka aykırı olduğu tespit edilen” ibaresi 

anlaşılmaz bir biçimde iptal talebine konu edilmemiştir. Bu nedenle, açıkça Anayasaya 

aykırı olan ibare hakkında Anayasa Mahkemesi bir denetim yapmamıştır. Anayasa 

Mahkemesinde açılan iptal davası dilekçelerinin yetkin ve dikkatli hukukçular tarafından 

hazırlanması gerektiği bu kararla bir kez daha anlaşılmıştır. 

 

1 sayılı CbK’nin 97., 260. ve 485. maddeleri sırasıyla Çevre Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Ulaştırma 

Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne yerel yönetimler bakımından çeşitli 

vesayet yetkileri verilmiştir. Yerel yönetimler konusunda idari vesayet kanunla 

düzenlenmek zorunda olduğundan bu düzenlemeler de Anayasanın 127. maddesine 

aykırıdır.243 

 

İdari vesayet konusundaki bir başka sorunlu düzenleme 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer almaktadır. 

Kanunun 12. maddesine göre, tek hazine kurumlar hesabını kullanacak idareleri belirleme 

yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Kanunda hesap kapsamındaki idarelerin sayılmayıp 

bunları belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi, münhasır kanunilik alanına 

müdahale olarak değerlendirilmekte ve Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının 

                                                        
243 Yasin, op. cit., ss. 329-330. 
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üçüncü cümlesine aykırı bulunmaktadır.244 Bu maddeye dayanılarak çıkarılan 8 Ağustos 

2018 tarihli 17 sayılı Cumhurbaşkanı kararının 2. maddesi, merkezi idare dışında, 

belediyeleri, il özel idarelerini ve kamu kurumlarını tek hazine hesabı kapsamına almıştır. 

Ayrıca kararın 4. maddesinin 3. fıkrası, kapsama alınan idarelerin mevcut hesaplarını 

kapatması ve tek hazine hesabıyla ilişkili yeni hesap açması yükümlülüğü getirmiştir. 

Kapsama alınacak idarelerin belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki veren ve 

hesabın Hazine Müsteşarlığı tarafından yönetilmesinin belirsiz biçimde düzenleyen 

Kanunun 12. maddesi, Anayasanın 127. maddesinin yerel yönetimler üzerinde idari 

vesayetin kanunla düzenleneceği hükmüne aykırılık oluşturmaktadır.245  

 

Merkezi idareyle yerinden yönetim kuruluşları arasındaki idari vesayet ilişkisi 

kanunla veya CbK’yle kurulmaktadır. Bazı durumlarda bu ilişki, Cumhurbaşkanının 

Anayasada sayılmayan düzenleyici işlemleriyle de kurulabilmektedir. 3046 sayılı Bakan 

Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 19/A 

maddesinde vesayet ilişkisinin Cumhurbaşkanınca kurulacağı düzenlenmiştir.  

 

1 sayılı CbK’yle Savunma Sanayi Başkanlığı(SSB) ve Türkiye Varlık Fonu(TVF) 

Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. TVF’nin kuruluş kanununa ve SSB’yi kuran 7 sayılı 

CbK’ye göre bu iki kurumun tüzel kişilikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki kurum 

üzerinde Cumhurbaşkanının idari vesayet yetkisi söz konusudur. TVF’yi kuran 6741 

sayılı Kanunun değiştirilen 2. maddesinin 7. fıkrasına göre yönetim kurulu başkanı ilgili 

mevzuat hükümlerine göre atanır. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin 

Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların 13. maddesi, 12 Eylül 2018’de Resmi 

Gazete’de yayımlanan 2018/162 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilerek, TVF’nin 

yönetim kurulu başkanının Cumhurbaşkanı olduğu düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığına 

                                                        
244 Günday-Sever, op. cit., s. 655. 
245 Ibid., s. 655. 
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bağlı Fonun yönetim kurulu başkanının Cumhurbaşkanının kendisi olması idari vesayet 

bakımından oldukça garip bir durum ortaya çıkarmaktadır. 6741 sayılı Kanun 

Cumhurbaşkanına Fon üzerinde çeşitli denetim yetkileri vermiştir. Bu yetkiler, 

Cumhurbaşkanının başkanı olduğu yönetim kurulunun işlemleri bakımından 

kullanılacaktır. Dolayısıyla idari vesayet ilişkisinde denetleyen ve denetlenen makam 

aynıdır.246 Cumhurbaşkanını yönetim kurulu başkanı olduğu Fonun vesayet denetimine 

tâbi olması, en hafif ifadeyle gereksizdir. 

 

3046 sayılı kanunun 19/A maddesine göre; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşların tüm faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir. İstisnai bir yetkinin 

böylesine genel bir hükümle düzenlenmesi ise idari vesayet ilişkisinin niteliğiyle 

bağdaşmamaktadır ve kanunilik ilkesi bakımından Anayasaya aykırıdır.247 Kanunun 19/A 

maddesine dayanılarak 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesiyle Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu(TMSF) Cumhurbaşkanlığının ilişkili kuruluşu hâline getirilmiştir. 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde ilişkili bakan, Cumhurbaşkanı tarafından 

görevlendirilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak tanımlanmıştır. Kanunun 

TMSF ile ilgili hükümlerinde ise ilişkili bakan ve fon arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir. 

Cumhurbaşkanı yardımcısının veya bir bakanın görevlendirilmesine ilişkin bir 

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Dolayısıyla TMSF’nin 

ilişkili “bakanı” Cumhurbaşkanının kendisidir. Her ne kadar Meclis’te milletvekillerinin 

TMSF’ye ilişkin sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı yanıtlasa da248 bu durum resmi 

bir görevlendirmeden kaynaklanmamaktadır.  

 

                                                        
246 Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin Uygulamadaki Değeri Bir Buçuk Yıllık Bir Bilanço”, 

http://www.anayasa.gen.tr/cbhs-bilanco.htm. [Erişim Tarihi: 27.8.2020].Yazar haklı olarak bu durumu, 

idare hukuku teorisine, akla ve mantığa aykırı bulmaktadır. 
247 Sever, op. cit., s. 170. 
248 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tmsfye-gecen-sirketler-buyudu-41400875. [Erişim Tarihi: 

27.8.2020]. 

http://www.anayasa.gen.tr/cbhs-bilanco.htm
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tmsfye-gecen-sirketler-buyudu-41400875
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TRT Genel Müdürlüğü ise 2018/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla, 

Cumhurbaşkanlığı ofislerinin dışında, Cumhurbaşkanlığının ancak bu saydığımız dört 

kurum üzerinde sınırlı bir denetim yetkisi bulunmaktadır.249 

 

Son olarak CbK’lerin kamu tüzel kişiliği kurma konusunda saklı alanı 

bulunmaması nedeniyle kanun koyucunun mevcut kamu tüzel kişiliklerini 

kaldırabileceğini, farklı görev ve yetkilerle donatabileceğini belirtelim. Fakat bir kamu 

tüzel kişisi kanunla kurulmuşsa CbK’yle kaldırılamaz veya ilgili kuruma yeni görevler 

verilemez.250 Bu anlamda, kanunların CbK’leri değiştirebildiğini, fakat tersinin mümkün 

olmadığını söyleyebiliriz. Doktrinde kamu tüzel kişiliği kurulması konusunda önceden 

hangi işlem yapılmışsa onun saklı alanının bulunduğu da savunulmaktatır.251 Dolayısıyla 

bu görüşe göre CbK’yle bir kamu tüzel kişiliğinin kurulması durumunda kanunla tüzel 

kişiliğin kaldırabilmesi mümkün değildir. Bize göre Anayasada CbK’yle düzenleneceği 

belirtilen dört spesifik alanda dahi CbK’lerin saklı alanı yoktur. Bu nedenle kanun ve 

CbK’lerin ortak alanında bulunan kamu tüzel kişiliği kurma konusunda zaman 

bakımından bir saklı alanın söz konusu olamayacağını düşünüyoruz. 

 

                                                        
249 Benzer görüş için v. Gözler, İdare Hukuku, ss. 368-369. 
250 Ibid., s. 639, Yasin, op. cit., ss. 319-320. Yalnız iki yazar da Anayasada CbK’yle kurulacağı belirtilen 

bakanlıklar, üst kadem kamu yöneticilerinin atanması usulü, MGK Genel Sekreterliği, DDK konularında 

CbK’lerin saklı alanı bulunması gerekçesiyle kanunla düzenleme yapılamayacağı görüşündedir. Biz bu 

alanlarda CbK’lerin saklı alanı bulunmadığını düşündüğümüz için yasama organının gerekli gördüğü 

düzenlemeleri yapabileceğini düşünüyoruz. 
251 Fendoğlu, op. cit., s. 181. 
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4. Kamu Görevlileri Bağlamında Kanun Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi İlişkisi 

 

Kamu görevlilerinin görev ve yetkileri, kamu idareleri ve kurumlarından ayrı 

düşünülemez. Nitekim bunların görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli yetkileri kişi, 

kurul veya organlar kullanılır. Dolayısıyla Anayasanın 123. ve 128. maddeleri arasında 

bu bakımdan güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu maddelerin hükümleri doğrultusunda, 

bakanlıklar ve MGK Genel Sekreterliği hariç idari birimlerin görev ve yetkileri kanunla 

düzenlenmelidir. Anayasal istisnalardan olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığının 

örgütü de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Üst kademe kamu yöneticilerinin atanması 

usulü Anayasada sayılan istisnalardan olduğu için CbK’yle düzenlenebilecektir. Fakat 

bakanlıklar dışındaki birimlerde görev yapan yöneticilerin görev ve yetkileri de yukarıda 

bahsettiğimiz hükümler gereği kanunla düzenlenmelidir. Ayrıca CbK’lerin üst kademe 

yöneticilerinin atanma usulü dışında kamu görevine girişi kısıtlayacak düzenlemeler 

içermesi Anayasaya aykırılık oluşturacaktır. 

 

Kamu görevlilerin atanması, görevde yükselmesi, özlük hakları gibi konular kadro 

esasına bağlıdır. Bu bakımdan kadroyla kamu görevlilerinin görev ve yetkileri arasında 

doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Anayasada sadece DDK üyelerinin özlük işlerinin 

CbK’yle düzenleneceği hükmü yer almaktadır. Bu hükmün Anayasanın 123. ve 128. 

maddeleriyle ilişkisinden çıkan sonuç, DDK personeli hariç bütün kamu görevlilerinin 

kadro ihdasının kanunla düzenlenmesi gerektiğidir. 
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a. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanması Usulü ve 

Görev ve Yetkileri 

  

1982 Anayasası kamu hizmetini, hem idarenin örgüt yapısı hem de personeli 

bakımından tanımlamıştır. Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasına göre, “memurların 

ve diğer kamu görevlilerinin görev ve yetileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve 

ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” Üst kademe kamu yöneticilerinin 

atanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Anayasanın 104. maddesinin 9. fıkrası 

doğrultusunda CbK’yle düzenlenir. 3 sayılı CBK’yle bunların atama usul ve esasları 

düzenlenmiştir. CbK’nin (I) sayılı cetvelinde yer alan; bakan yardımcıları, valiler, 

büyükelçiler, rektörler,252 MGK Genel Sekreteri, DDK Başkanı, Milli İstihbarat 

Teşkilâtı(MİT) Başkanı, TC Merkez Bankası Başkanı, TRT Genel Müdürü gibi üst 

kademe kamu yöneticileri Cumhurbaşkanı kararıyla atanırlar. Bunların bir bölümünün 

görev süreleri, Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. İlgili düzenleme, Türkiye’de 

yıllardır uygulanmakta olan kamu personelinin hukuksal rejimi olan liyakat sisteminin 

üst kademe kamu yöneticilerinin bir bölümü bakımından terkedildiğinin ve kayırma 

                                                        
252 Üst kademe kamu yöneticisi olan rektörlerin atanması konusunda ayrı bir parantez açmayı gerekli 
görüyoruz. 1982 Anayasasının özgün hâlinde rektörler, YÖK’ün önerisi ve Cumhurbaşkanının kararıyla 

atanıyordu. 1992 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi değiştirilerek, üniversitede 

yapılacak seçim sonrası ilk altı sırada yer alan adayın YÖK tarafından üçe indirilmesi ve Cumhurbaşkanının 

bu üç kişi arasından uygun gördüğü adayı ataması söz konusuydu. 2016 yılında ilan edilen Olağanüstü 

Halin gerekli kıldığı bir durum olmamasına rağmen, Anayasanın 121. maddesinin son fıkrasına aykırı 

olarak, 676 sayılı OHAL KHK’siyle Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi değiştirilerek üniversitelerde 

yapılan rektör seçimleri kaldırılmıştır. Seçim yerine YÖK’ün önereceği en az üç yıl profesörlük yapmış üç 

aday arasından Cumhurbaşkanının rektör seçmesi usulü getirilmiştir. 703 sayılı KHK’yle de, YÖK’ün aday 

gösterme usulü ve profesörlerin rektör olarak atanmak için üç yıllık görev şartı kaldırılmıştır.  

1992-2016 yılları arasında üniversitelerde yapılan rektörlük seçimleri sonrasında zaman zaman YÖK’ün 

birinci sıradaki adayı önerdiği üç aday arasına almaması veya Cumhurbaşkanlarının birinci sıradaki adayı 
atamaması tartışma konusu olmuş ve üniversite öğretim üyelerinin iradesinin önemsenmemesi 

eleştirilmiştir. Üniversitelerde seçim yapılmasının gözden kaçan ama en az katılımcılık kadar önemli bir 

konusu, rektörün üniversitede görev yapan adaylar arasından seçilmesidir. Üniversitelerde seçim 

yapılmasının kaldırılmasından itibaren bir gün bile ilgili üniversitede çalışmamış öğretim üyeleri rektör 

olarak atanabilmektedir.  

3 sayılı CbK’nin 3. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen rektör atanabilmek için en az üç yıl profesör olarak 

çalışmış olma şartı, Temmuz-Eylül 2018 arasında üç kez değiştirilmiş, şartın kaldırıldığı süre içerisinde 

rektör atamaları yapılmış, şart yeniden konmuş, sonunda 17 sayılı CbK’nin 3. maddesiyle kaldırılmıştır. 

Bu düzenlemeler; kişiye özel oldukları, kamu yararının gerçekleşmesine dair ikna edici bir biçimde 

açıklanamadığı için haklı olarak eleştirilmektedir. Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” [Erişim 

Tarihi: 27.8.2020]. 



164 
 

sisteminin kabul edildiğinin bir göstergesidir. Gerçi parlamenter sistemin yürürlükte 

olduğu yıllarda da hükümet değişikliklerinden sonra başbakanlık, bakanlık ve MİT 

müsteşarları, valiler vb. üst kademe kamu yöneticileri yeni hükümete alan açmak için 

istifa ediyorlar veya bunlar, uygun gördüğü kişilerle çalışmak isteyen hükümetler 

tarafından görevlerinden alınabiliyordu. Fakat bazı durumlarda hükümet, aynı üst düzey 

kamu yöneticileriyle çalışmaya devam ediyordu.  

 

Artık Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması, (I) sayılı cetvelde sayılan üst 

kademe yöneticilerinin görevlerinin kendiliğinden sona ermesi sonucunu doğurmaktadır. 

Bu anlamda önceki sistemde uygulanan fakat herhangi bir düzenlemeye dayanmayan 

uygulama hukuki dayanağa kavuşmuştur. Yalnız bu cetvelde sayılan Yükseköğretim 

Kurulu üyeleri, rektör,  TCMB Başkanı, TRT Genel Müdürü gibi yöneticilerin görev 

süresi (III) sayılı cetvelde ayrı olarak düzenlenmiştir. CbK’nin 7. maddesinde; bu 

cetvelde yer alanların görev süresinin, Cumhurbaşkanının görev süresini geçememesine 

ilişkin CbK’nin 4. maddesinin hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla bunlar Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından sonra da görevlerine 

devam edecektir.  

 

Anayasanın 130. maddesine göre rektörlerin atanması usulü, kanunun saklı 

alanında kaldığından 3 sayılı CbK’nin rektörlere ilişkin kısmı Anayasanın 104. 

maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır.253 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun Ek 1. maddesine göre rektörler, gerek görüldüğünde atama usulüne uygun 

olması koşuluyla görevden alınabilir. Cumhurbaşkanı bu konuda takdir yetkisini 

                                                        
253 Benzer görüşler için v. Ülgen Adadağ, op. cit., s. 275, Y. Söyler, “3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesine Göre Üst Kademe Kamu Yöneticisi Kimdir?”, ASBÜHFD, C. II, S. 1, (2020), s. 79, Barın, 

op. cit., s. 145. Ayrıca yazar, TCMB Başkanının görevden alınabilmesi için gereken koşulların 1211 sayılı 

Kanunda sayma yoluyla belirtildiğini, fakat Cumhurbaşkanının bu koşullar gerçekleşmeden TCMB 

Başkanını 3 sayılı CbK’ye dayanarak görevden almasını, kanun-CbK çatışmasında kanunun uygulanması 

gerektiği gerekçesiyle Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına aykırı görmektedir.  
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kullanırken üniversite özerkliğini zedeleyecek uygulamalardan kaçınmalıdır. Yolsuzluk, 

mahkeme kararlarının uygulanmaması gibi cezai sorumluluk doğuran durumlar, uyarma 

ve kınama dışında yargı aşaması tamamlanmış disiplin cezaları, mobbing gibi sebeplerle 

rektörlerin görevden alınabileceğini düşünüyoruz. Fakat Cumhurbaşkanının kendisi, 

bakan, vali, belediye başkanı gibi kamu görevlileriyle düşünce farklılığı bulunması vb. 

sebeplerle rektörlerin görevden alınmasının mümkün olmaması gerekir. 

 

CbK’nin 2. maddesinin 2. fıkrasının “Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon 

ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler 

tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt 

kademedeki yöneticilere devredebilir.” hükmü, CbK’nin ilgili cetvellerinde sayılmayan 

kamu yöneticilerinin atanması usulünü düzenlemektedir. Cetvellerde sayılmayanlar üst 

kademe yöneticisi değildir ve bunların atanması usulünün kanunla düzenlenmesi 

gerektiğinden bu hüküm, Anayasanın 128.maddesinin 2. fıkrasına aykırılık254 nedeniyle 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. 

 

3 sayılı CbK’nin (II) sayılı cetvelinde bulunan il emniyet müdürleri, 

kaymakamlar, defterdarlar gibi kamu görevlileri ise bakanın veya ilgili makamın önerisi 

ve Cumhurbaşkanının onayıyla atanırlar. Anayasanın 104. maddesinin 9. fıkrasının 

düzenlemesi gereği; üst kademe kamu yöneticilerinin atanması yetkisinin paylaşılmasının 

mümkün olmadığı, konuyu düzenleyen CbK hükmünün Anayasaya aykırı olduğu veya 

(II) sayılı listede sayılan makamların üst kademe yöneticisi olmadığı doktrinde 

savunulmaktadır.255  

 

                                                        
254 Söyler, op. cit., s. 68. 
255 Gözler, İdare Hukuku, ss. 337-338. Cf. Söyler, op. cit., s. 70, dipnot 11.   
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(II) sayılı cetvelde yer alan üst kademe yöneticilerinin atama işlemleri, Resmi 

Gazete’de Cumhurbaşkanının atama kararı olarak yayımlanmaktadır. Danıştay, (I) sayılı 

cetvele ilişkin Cumhurbaşkanı atamalarını ilk derece mahkemesi olarak denetleme 

konusunda kendisini yetkili görürken, (II) sayılı cetvele ilişkin atamalarda, ilgili 

bakanlığın veya kamu kurumunun önerisinin, Cumhurbaşkanının onayının söz konusu 

olması gerekçesiyle, açılan iptal davasını görev yönünden reddetmiş ve dosyanın ilk 

derece mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.256 Danıştay, (II) sayılı cetveldeki 

kamu görevlilerinin atanmasını, Cumhurbaşkanının değil öneriyi yapan bakanlığın/kamu 

kurumunun işlemi olarak değerlendirmiştir. Belirli ve nihai bir sonuç doğuran, birbirini 

takip eden bir dizi işlem, doktrinde zincir işlem olarak tanımlanmakta, belirleyici olanın 

nihai işlem olduğu kabul edilmektedir.257 Bir işlem, idari karar alma sürecinde hazırlık 

işlemi olmasına rağmen hukuki sonuç doğuruyorsa asıl işlemden ayrılabilir ve bunlar 

hakkında dava açılabilir.258  

 

Parlamenter sistem döneminde rektör atamalarında YÖK’ün önerisi 

Cumhurbaşkanının atama kararlarında yer alıyordu.259 Üst düzey Emniyet Müdürü 

atamaları ise Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığının kararı olarak yayımlanıyor, kararda 

başbakanın ve cumhurbaşkanının da imzası yer alıyordu.260 3 sayılı CbK’nin (II) sayılı 

                                                        
256 “(…)bu haliyle, Danıştay Kanunu'nun 24. maddesinde yer alan, Cumhurbaşkanı kararlarına karşı açılan 

davalarda ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın görevli kılındığına ilişkin düzenlemenin, 

Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya, teklif makamı olmaksızın verdiği atama ve görevden alma 

kararlarını kapsadığı; Cumhurbaşkanının onay makamı olduğu işlemlere karşı açılacak davalarda da 

Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak görevli olduğunun kabulünün ise, "Cumhurbaşkanı Kararı" ve 

"Cumhurbaşkanı Onayı" ile (I) ve (II) sayılı cetveller arasındaki hukuki farklılığın ortadan kalkmasına ve 
Cumhurbaşkanı onayına gönderilen işlemlerin işlevsiz bırakılmasına yol açacağı sonucuna varılmıştır.” 

Danıştay 2. Dairesi, E. 2020/806, K. 2020/2006, T. 1.7.2020. 

http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet?dokumanId=6d

Qp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB

2er6bddn6NeVQLYFuTBbdxBXik%2FcTMRdwtVxROjP7%2F%2Fl7iTpIybRhdmFlqaVItu6a5I

YUkgqmIKI7SmiGK%2BVJltug%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=DANISTAYKARAR, 

Danıştay Bilgi Bankası, [Erişim Tarihi: 22.1.2021].  
257 Erkut, op. cit., s. 122. 
258 Gözler, op. cit., ss. 812-813. 
259 Karar Sayısı 97/47, Resmi Gazete, T. 22.12.1997, S. 23208. 
260 Karar Sayısı 2016/759, Resmi Gazete, T. 26.10.2016, S. 29869. 

http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2er6bddn6NeVQLYFuTBbdxBXik%2FcTMRdwtVxROjP7%2F%2Fl7iTpIybRhdmFlqaVItu6a5IYUkgqmIKI7SmiGK%2BVJltug%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=DANISTAYKARAR
http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2er6bddn6NeVQLYFuTBbdxBXik%2FcTMRdwtVxROjP7%2F%2Fl7iTpIybRhdmFlqaVItu6a5IYUkgqmIKI7SmiGK%2BVJltug%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=DANISTAYKARAR
http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2er6bddn6NeVQLYFuTBbdxBXik%2FcTMRdwtVxROjP7%2F%2Fl7iTpIybRhdmFlqaVItu6a5IYUkgqmIKI7SmiGK%2BVJltug%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=DANISTAYKARAR
http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2er6bddn6NeVQLYFuTBbdxBXik%2FcTMRdwtVxROjP7%2F%2Fl7iTpIybRhdmFlqaVItu6a5IYUkgqmIKI7SmiGK%2BVJltug%3D%3D&aranan=&dokumanTuru=DANISTAYKARAR
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cetvelindeki kamu yöneticilerinin atanması kararlarında ise sadece Cumhurbaşkanının 

imzası bulunmakta, atama önerisine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu atama 

kararlarındaki öneri, işlemin dışsal bir unsurudur. Dolayısıyla Resmi Gazete’de 

Cumhurbaşkanı kararı olarak yayımlanan atama işlemi Danıştay tarafından 

denetlenmeliydi.  

 

Kaymakam, defterdar hatta il emniyet müdürü gibi kamu personelinin, yetkileri 

düşünüldüğünde, bunların üst kademe kamu yöneticisi olarak belirlenmeleri 

tartışmalıdır.261 Üst kademe yöneticilerinin hangileri olduğu konusunda anayasal ve 

kanuni bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, Cumhurbaşkanının bu konuda sınırları 

belirlenmemiş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle kamu hizmetine girişi 

sınırlandırma ihtimali nedeniyle üst kademe yöneticileri kanunla belirlenmelidir. Yasama 

yetkisinin genelliği ilkesi doğrultusunda TBMM, bunların atanma usullerini de 

düzenleyebilir. Atama usulünün kanunla düzenlenmemesi durumunda ilgili konuda 

CbK’yle düzenleme yapılabilecektir. 

 

Üst kademe kamu yöneticileri dışında kalan kamu personelinin atanması usulü 

hakkında CbK’yle düzenleme yapılması ise Anayasaya aykırı olacaktır. 

Cumhurbaşkanlığının temel birimi olan ve 1 sayılı CbK’yle kurulan Cumhurbaşkanlığı 

İdari İşler Başkanlığının üst kademe kamu yöneticileri dışında kalan personelinin 

atanmasına ve özlük haklarına ilişkin aynı CbK’nin 12., 13., 14. ve 15. maddelerinin 

hükümleri Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına aykırıdır.262 Çünkü sadece üst 

kademe kamu yöneticilerinin atanma usul ve esasları CbK’yle düzenlenebilir. Bunlar 

dışında kalan kamu görevlilerinin atanma usulleri ve özlük hakları, Anayasanın 128. 

                                                        
261 3 sayılı CbK’de sayılan Sayıştay savcısının, müfettişlerin, hazine kontrolörlerinin, danışma kurulu 

üyelerinin ve müşavirlerin yönetim görevi yapmamaları nedeniyle üst kademe kamu yöneticisi olmadığı 

savunulmaktadır. Söyler, op. cit., ss. 101-102. 
262 Ulusoy, op. cit., ss.167-168.  
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maddesinin 2. fıkrası gereği kanunla düzenlenmek zorundadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı 

örgütünün; kurulması ve personelinin görev ve yetkileri kanunların saklı düzenleme 

alanında kalmaktadır. Bu nedenle İdari İşler Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin 

düzenlemelerin de kanunla yapılması gerekirdi. 

 

703 sayılı KHK’yle değiştirilen 2879 sayılı263 Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 

Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda, yalnızca, Başkanlıkta 

çalışacak memurlar hakkında istisnai memuriyet hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun(DMK) 61. maddesine göre 

istisnai memurların atanması DMK’ye göre yapılmayacaktır. Dolayısıyla Başkanlıkta 

çalışacak memurların atanması usulü iki kanunda da düzenlenmemiştir. Ayrıca 2879 

sayılı kanunun 4. maddesinde Başkanlıkta çalıştırılacak personelin atanmasının usul ve 

esaslarının CbK’yle düzenleneceği belirtilmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz üzere, 

CbK’lerin yürütmenin asli işlemi olması nedeniyle kanunla bu türden bir yetkilendirme 

yapılması mümkün olmadığı gibi, Başkanlık personelinin atanmasının usul ve esasları, 

Anayasa hükümleri gereği, CbK’yle değil kanunla düzenlenmek zorundadır.  

 

1 sayılı CbK’nin 12. maddesinde; İdari İşler Başkanının, Cumhurbaşkanlığı Özel 

Kalem Müdürünün, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarının, danışmanlarının ve kurum 

genel müdürlerinin Cumhurbaşkanınca atanacağı belirtilmiştir. 3 sayılı CbK’de ise bu 

sayılanlardan sadece genel müdürlerin üst kademe yöneticisi olduğu düzenlenmiştir. 1 

sayılı CbK’nin 5. maddesine göre Başkanlığın en üst amiri ve en yüksek devlet memuru 

olma niteliği nedeniyle İdari İşler Başkanı üst kademe kamu yöneticisi olarak kabul 

edilebilir. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürüne ise büyükelçi unvanı verilmesi, 

Müdürün; protokol, kurumsal iletişim gibi konuları bünyesindeki birimler aracılığıyla 

                                                        
263 Kanunun özgün adı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu’ydu. 
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yürütmesi üst kademe yöneticiliğinin göstergesi sayılabilir. Başdanışmanlar ve 

danışmanlar ise bu kategoride değerlendirilemezler.264 Çünkü bunların yönettiği kişi veya 

bir örgüt bulunmamaktadır. Dolayısıyla bunların atanma usullerinin de kanunla 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

 

28 sayılı CbK’nin 3. maddesiyle, 1 sayılı CbK’nin 372. maddesine “Aynı yerleşke 

içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için 

bir koordinatör başhekim görevlendirilebilir. Koordinatör başhekime bağlı olarak, her 

bir hastanenin tıbbi hizmetleri ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere 

başhekimlikler oluşturulabilir.”hükmü eklenmiştir. Hüküm, iptal davasına konu olmuş, 

Anayasa Mahkemesi, düzenlemeyi bakanlıkların taşra örgütü kurmasına ilişkin olduğunu 

değerlendirmiş, koordinatör başhekim görevlendirilebilmesinin atamaya ilişkin 

olmadığını bu nedenle ilk cümle bakımından Anayasanın 128. maddesine aykırılık 

olmadığına karar vermiştir.265 Bu hükümle yeni bir pozisyon yaratıldığı açıktır.266 Üst 

kademe kamu yöneticisi olmadığı gözetildiğinde Koordinatör başhekimin atanması, 

görev ve yetkileri Anayasanın 128. maddesi kapsamında kalmaktadır. 

 

Son olarak, 3 sayılı CbK’nin 12. maddesinin “Üst kademe kamu yöneticileri 

hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen hususlara ilişkin olarak, 

diğer mevzuatın bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine aykırı hükümleri uygulanmaz” 

hükmünün, mevzuat kelimesinin kanunları da içermesi ve bu konuda CbK’lerin saklı 

alanının bulunmaması gerekçesiyle Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına aykırı 

olduğunu düşünüyoruz. Ancak tüzüklerin, yönetmeliklerin veya idarenin diğer 

düzenleyici işlemlerinin bu CbK’ye aykırı olan hükümlerinin uygulanmaması söz konusu 

                                                        
264 Benzer yönde görüş için v. Söyler, op. cit., s. 62 vd. 
265 Anayasa Mahkemesi, E. 2019/31, K. 2020/5, T. 23.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126. 
266 Sevgili-Gençay, op. cit., s. 15. 
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olabilir. Kanunlar ve yürürlükte olan KHK’ler bakımından böyle bir düzenlemenin hukuk 

dünyasında sonuç doğurması mümkün değildir.  

 

SSB’yi kuran 7 sayılı CbK’nin 8. maddesinin 5. fıkrasıyla SSB’nin Başkan ve 

Başkan yardımcıları hariç personelinin, Cumhurbaşkanı veya yetkisini devrettiği Başkan 

tarafından atanması düzenlenmiştir. Bu atamaları yapma konusunda Cumhurbaşkanı 

yetkili kılınabilir. Fakat üst kademe yöneticileri söz konusu olmadığı için bu yetki ancak 

kanunla verilebilir. Bu nedenle ilgili düzenleme Anayasanın; 128. maddesinin 2. fıkrasına 

ve 104. maddesinin 9. fıkrasına aykırılık nedeniyle Anayasanın 104. maddesinin 17. 

fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. CbK hükmü, kamu hizmetine giriş hakkını 

sınırladığı için içerik olarak da Anayasanın 70. maddesine aykırıdır. 

 

Düzenlemenin iptal edilmesi için ana muhalefet partisi tarafından dava açılmış, 

iptal talebini değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kamu tüzel kişiliği kurma yetkisinin 

zorunlu olarak görev ve yetki verme yetkisini de içerdiği görüşünü267 daha da ileri 

taşıyarak, personeli atamaya yetkili merciin CbK’yle belirlenebileceği yönünde karar 

vermiştir.268 Bu yorum sonucunda CbK’yle kurulan, kamu kurumları dâhil, tüm 

                                                        
267 Anayasa Mahkemesi, E. 2019/105, K. 2020/30, T. 12.6.2020, Resmi Gazete, S. 31219. 
268“(…) CBK’nın 8. maddesinde, Başkanlık personelinin 657 sayılı Kanun’a tabi olduğu belirtildikten 

sonra, Başkanlıkta 375 sayılı KHK hükümlerine göre sözleşmeli personel ve geçici görevlendirmeyle 

personel çalıştırılabileceği belirtilmiş; ayrıca 657 sayılı Kanun’un 41. maddesine göre uzman ve uzman 

yardımcısı istihdam edilmesine de imkân tanınmıştır. Başkanlıkta görev yapacak personel, anılan Kanun 

ve KHK hükümlerine göre istihdam edilebilecektir. Dava konusu kuralda ise Başkanlık personelini atamaya 

yetkili merci düzenlenmekte olup personel alım şartlarına ilişkin herhangi bir düzenleme öngörülmemiştir. 

Bu itibarla kural, kamu hizmetine girme hakkına ilişkin bir düzenleme niteliğinde olmadığından, 

Anayasa’nın CBK ile düzenlenmesi yasaklanan “Siyasî Haklar ve Ödevler” kapsamında bir düzenleme 

öngörmemektedir.  
Anayasa’nın 128. maddesinin ikinci fıkrasında “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, 

atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla 

düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” hükmüne yer verilerek 

memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri ve atanmalarına ilişkin hususların münhasıran kanunla 

düzenlenmesi öngörülmüştür.  

Daha önce de ifade edildiği üzere Anayasa’nın 123. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…kurulur.” 

ibaresi CBK ile kurulan bir kamu tüzel kişiliğinin CBK ile düzenlenmesini de içermektedir. Bu kapsamda 

teşkilat yapısı CBK ile düzenlenen Başkanlığın, istihdam usulleri 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK’da 

belirlenen personelini atamaya yetkili merciin de anılan fıkra uyarınca CBK ile düzenlenmesi mümkündür. 

Zira bir kamu tüzel kişiliğinin teşkilatı, görev ve yetkileri düzenlenirken söz konusu kamu tüzel kişiliğinin 

görevlerini yürütecek personelin atama usulünün de düzenlenmesi kamu tüzel kişiliğinin kurulmasının 
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birimlerin üst kademe yöneticisi sayılmayan personelinin atanması usulü CbK’yle 

düzenlenebilecektir. Dolayısıyla Mahkemenin başka bir kararında belirttiği kamu tüzel 

kişiliğinin CbK’yle kurulmasının, görev ve yetkiyi vermeyi içermemesi durumunda 

anlamsızlaşacağı görüşü, bu karar sonrasında, Anayasa’nın 128. maddesinin 2. fıkrası için 

geçerli olmaktadır. İdarenin kanuniliği ilkesinin kamu personeli açısından güvencesi olan 

hükmün yoruma yer bırakmayacak derecede açık düzenlemesine rağmen, Anayasa 

Mahkemesinin bu zorlama yorumuyla Cumhurbaşkanına çok geniş bir takdir yetkisi alanı 

bırakılmıştır. Anayasa’nın 104., 106., 108., ve 123. maddeleriyle zayıflatılmış olan 

idarenin kanuniliği ilkesi, Anayasa Mahkemesinin bu kararı sonrasında daha da dar bir 

alana sıkıştırılmıştır. 

 

b. Kamu Görevlilerinin Kadrolarının İhdas Edilmesi  

 

Kamu görevlilerinin kadrolarının ihdas edilmesi usulünün hangi hukuki normla 

yapılacağı, kanun CbK ilişkisi bağlamında belirlenmelidir. 190 sayılı Genel Kadro ve 

Usulü Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameye göre; genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri, 5018 sayılı Kanunun (II) sayılı cetvelinde gösterilen özel bütçeli idarelerin, (IV) 

sayılı cetvelinde gösterilen sosyal güvenlik kurumlarının kadro ihdası kanunla 

yapılıyordu. Ayrıca ilgili KHK’de; üniversite öğretim üyelerinin, KİT’lerin, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının 

vb. idare ve kurumların personeli hakkında uygulanmayacağına ilişkin bir istisna hükmü 

bulunuyordu. Akademik personel kadroları bakımından 78 sayılı Yükseköğretim 

Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK uygulanıyordu. Üniversite 

                                                        

zorunlu bir sonucu olarak görülebilir. Dolayısıyla 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK hükümlerine göre 

Başkanlıkta istihdam edilecek olan personeli atamaya yetkili merciin CBK ile belirlenmesinin Anayasa’nın 

128. maddesi bağlamında Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı bir 

yönü bulunmamaktadır.”  Anayasa Mahkemesi, E. 2018/124, K. 2020/56, T. 15.10.2020, Resmi Gazete, S. 

31324. 
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öğretim elemanı kadroları, bir kanunla veya KHK’yle 78 sayılı KHK’deki cetvele 

ekleniyor, Bakanlar Kurulu kararlarıyla da kurumların talepleri doğrultusunda kadrolarda 

değişiklik yapılıyordu.269 Benzer uygulama 190 sayılı KHK kapsamındaki kamu idareleri 

ve kurumları için de geçerliydi. Anayasa değişikliklerine uyum için çıkarılan 703 sayılı 

KHK’yle, 78 ve 190 sayılı KHK’ler yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Kadro ihdasıyla ilgili yürürlükten kaldırılan KHK’ler yerine 2 sayılı CbK 

çıkarılmıştır. 190 sayılı KHK, üniversitelerin öğretim elemanları, Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreterliğinin, TBMM Başkanlığının, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve milli güvenlik nedeniyle gizli kalması 

gereken kadrolar bakımından on bir istisna öngörmüştü. 2 sayılı CbK ise 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı personeli ve milli 

güvenlik nedeniyle gizli kalması gereken kadrolar bakımından yalnızca üç istisna 

öngörmüştür. 

 

5018 sayılı Kanunun (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerindeki kamu idarelerinin ve 

kurumlarının kadrolarının ihdas edilmesini düzenleyen 2 sayılı CbK’yle, YÖK’ün, 

üniversitelerin kadroları da kapsama alınmıştır. Her ne kadar YÖK ve üniversiteler, 

yürütme yetkisine ilişkin konular kapsamında kalsa da Anayasanın 130. ve 131. 

maddeleri doğrultusunda kanunun saklı alanında bulunduklarından, CbK’yle bu 

kurumlara kadro ihdas edilmesi Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü 

cümlesine aykırıdır.270 Memurların ve kamu görevlilerinin atanmaları, görev, yetki, hak 

ve yükümlülükleri ve özlük işleri Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasına göre kanunla 

düzenlenir. Bu nedenle üniversiteler dışında kalan kamu idarelerinin ve kurumlarının 

                                                        
269 2013/5589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete, S. 28837.  
270 CbK’nin kapsamına aldığı, fakat Anayasanın kanunla düzenlenmesini öngördüğü yüksek mahkemeler, 

Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu bakımından da Anayasaya aykırılık söz 

konusudur. 
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kadrolarının da 2 sayılı CbK’yle ihdas edilmesi,  Anayasanın 104. maddesinin 17. 

fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. 

 

2 sayılı CbK’nin 5. maddesinin 1. fıkrasının, “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 

ihdas edilir.” hükmünün Anayasanın 2. ve 123. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 

iptal davası açılmıştır. Anayasa Mahkemesi, sadece CbK’yle kurulabilen kurum ve 

kuruluşların kadrolarını düzenlemesi gerekçesiyle iptal talebini oy çokluğuyla 

reddetmiştir.271 Anayasada kanunla düzenleneceği belirtilen YÖK’ün ve üniversitelerin 

kadrolarının CbK’yle ihdas edilmesi usulünün düzenlenmesi nedeniyle Anayasa 

Mahkemesinin çoğunluğunun iddia ettiği gibi sadece CbK’yle düzenlenen kurum ve 

kuruluşların kadrolarının ihdas edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle ilgili hüküm 

Anayasanın; 123. maddesinin 1. fıkrası ve 128. maddesinin 2. fıkrasına aykırılık 

nedeniyle Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır.  

 

Bakanlıkların kadrolarının ihdas edilmesi ve değiştirilmesi konusunda da Anayasa 

Mahkemesi benzer yönde karar vermiştir. 2 sayılı CbK’ye ekli listede düzenlenen Aile, 

                                                        
271 “(…)Belirtmek gerekir ki Anayasa’da CBK ile düzenleme yapılabilecek konular yürütme yetkisine 

ilişkin hususlarla sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede yürütme yetkisi dışında kalan bir konuyla ilgili CBK ile 

düzenleme yapılması Anayasa gereği mümkün değildir. Kuralla da genel olarak kadro ihdasının CBK’yla 

düzenlenebileceğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kuralda kamu kurum ve kuruluşlarının 

kadrolarından söz edildiğinden buradaki kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları kapsamında Anayasa 

Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi kurumların yargı yetkisini kullanan kamu görevlilerinin kadrolarının 

bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekir.  

Yargı yetkisi kullanan kamu görevlilerinin kadrolarının ihdası ve iptali hususu yargı yetkisinin 

kullanılmasını doğrudan etkileyebildiğinden bunun yalnızca yürütme yetkisine ilişkin bir konu olduğu 
söylenemez. Dolayısıyla bu konunun CBK ile düzenlenmesi mümkün değildir. Dava konusu kural 

dikkate alındığında kuralın yürütme yetkisine ilişkin konular dışında kalan hususlarda örneğin 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi kurumların yargı yetkisini kullanan kamu 

görevlileriyle ilgili bir düzenleme niteliği taşımadığı, kuralla genel olarak kadro ihdasının CBK’yla 

düzenlenebileceğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralın sadece Anayasa gereği CBK ile 

düzenlenebilecek kurum ve kuruluşların kadrolarının CBK’yla ihdas edilmesini içerdiği anlaşılmaktadır”. 

Münhasır kanunilik alanında bulunma, Anayasanın 35. maddesinde düzenlenen bir temel hak ve özgürlük 

olan mülkiyet hakkının Anayasanın 13. ve 104. maddeleri gereğince ancak kanunla sınırlanabilmesine 

rağmen CbK’yle sınırlanması ve yasama yetkisine ilişkin bir konuda CbK’yle düzenleme yapılamayacağı 

gerekçeleri üyelerin karşı oy yazılarında yer bulmuştur. Anayasa Mahkemesi, E. 2018/119, K. 2020/25, T. 

11.6.2020, Resmi Gazete, S. 31299.  
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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadrolarının bir bölümünü ihdas ve iptal eden 

53 sayılı CbK’nin 6. maddesi, Mahkeme tarafından Anayasaya uygun bulunmuştur. 

Mahkeme; kamu kurum ve kuruluşları gibi CbK’yle kurulması mümkün olan 

bakanlıkların, kadrolarının da CbK’yle ihdas edilebileceğine hemen yukarıda 

bahsettiğimiz kararına da atıf yapmış, kadro ihdasına ilişkin KHK’lerin yürürlükten 

kaldırılmış olması, konuyu açıkça düzenleyen bir kanunun bulunmaması gerekçeleriyle 

Anayasaya aykırılık talebini reddetmiştir.272 

Anayasa Mahkemesi;  birtakım üniversitelere kadro ihdas edilmesini düzenleyen 

65 sayılı Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin CbK’nin 1. 

maddesini ise Anayasanın 130. maddesine göre münhasıran kanunla düzenlenmesi 

gereken bir alanda CbK’yle düzenleme yapılması nedeniyle, Anayasanın 104. 

maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı bularak oybirliğiyle iptal etmiş, iptal 

kararının yürürlüğünü dokuz ay ertelemiştir.273 2 sayılı CbK’nin 4. maddesinin 1. 

                                                        
272 “(…) Bu bağlamda Anayasa’nın CBK tarafından düzenleneceğini özel olarak öngördüğü yukarıda 

belirtilen bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra 

teşkilatlarının kurulması ile düzenlenmesi kapsamında, bu konularla sınırlı olmak üzere Anayasa’nın 106. 

maddesinin anılan hükmünde belirtilen hususlarda CBK ile düzenleme yapılabilir. 

Bu çerçevede, kuralların Anayasa’nın 106. maddesinin on birinci fıkrasında CBK ile düzenlenmesi 

öngörülen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının teşkilat yapısına ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. 

Zira yukarıda da belirtildiği üzere kadro ile teşkilat arasında yakın bir ilişki olup kadro belirlenmeden bir 
kurum ve kuruluşun teşkilatlanmasından söz edilmesi zordur. Bu itibarla kuralların Anayasa’nın 106. 

maddesinin on birinci fıkrasıyla bağlantılı olarak 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine 

aykırı bir yönü de bulunmamaktadır.” (AYM, E.2018/119, K.2020/25, 11/6/2020, § 28). Anayasa 

Mahkemesi, E. 2020/8, K. 2021/25, T. 31.3.2021, Resmi Gazete, S. 31512. Mahkemenin atıf yaptığı karara 

karşı oy yazan üyeler, bu karara da aynı yönde karşı oy yazmışlardır. 
273 “(…) öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, mali işleri ve özlük haklarının kanunla düzenlenmesi 

gerekmektedir. Dava konusu kuralda üniversitelerin öğretim elemanları kadrosu düzenlenmekte 

olup Anayasa Mahkemesi bir kararında “Kadro ünvanı, personelin niteliğini ifade etmenin yanında, o 

personelin yerine getireceği görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük 

haklarını da ifade etmektedir. Kadro derecesi ile personelin özellikle aylık ve ödenekleri ve diğer özlük 

hakları bakımından sıkı bir bağ bulunmaktadır.” değerlendirmesinde bulunmuştur (AYM, E.2005/139, 
K.2007/33, 22/3/2007). Dava konusu kuralda da öğretim üyesi kadroları düzenlendiğinden kuralın kadro 

düzenlemesiyle birlikte öğretim elemanlarının görev ve yetkileriyle özellikle özlük haklarını etkilediği, bu 

çerçevede Anayasa’nın 130. maddesi bağlamında münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konuda 

düzenleme yaptığı açıktır. Anayasa’nın 130. maddesinde üniversitelerin kanunla kurulacağı vurgulanmış 

olup dava konusu kuraldaki üniversite öğretim elemanlarının kadrolarının düzenlenmesine ilişkin husus 

Anayasa’da CBK’larla düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin de değildir. Bu itibarla kuralda 

Anayasa’nın 130. maddesi bağlamında 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı 

şekilde düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine 

aykırıdır.” İptali gerekir. Anayasa Mahkemesi, E. 2020/71, K. 2021/33, T. 29.4. 2021, Resmi Gazete, S. 

31513. 
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fıkrasının (c) bendinde öğretim elemanı kadrolarının (III) sayılı cetvelde düzenleneceği 

hükmü, Anayasanın 130. maddesinin düzenlemesine göre üniversitelerin kanunların saklı 

alanında kalması nedeniyle Anayasa’nın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü 

cümlesine aykırıdır. Fakat Anayasa Mahkemesinin 2 sayılı CbK’nin 5. maddesinin 1. 

fıkrasını dar yorumlaması nedeniyle iptal talebini reddetmesi nedeniyle, yargısal faaliyet 

yürüten görevliler gibi öğretim elemanı kadrolarının da CbK’yle düzenleneceğine ilişkin 

hüküm, 2 sayılı CbK’de yer almaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesinin kararı 

doğrultusunda 2 sayılı CbK’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin 

kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.274 

 

Uygulamada kadro ihdası CbK’yle yapılmakta, kadrolarda değişiklik ise CK’yle 

yapılmaktadır. Anayasal istisna olan DDK bünyesindekiler dışında kalan bütün kamu 

görevlilerinin kadro ihdasının kanunla düzenlenmesi, kadrolarda değişikliğin CK’yle 

yapılması gerekirdi. Ayrıca 657 sayılı Kanunun değişik 33. maddesinin 2. fıkrasının, 

kadroların CbK’nin gösterdiği biçimde düzenleneceği hükmü de CbK’leri türev işlem 

hâline getirmiştir. Bu hüküm, CbK’lerin asli niteliği göz önünde bulundurulduğunda, 

kanunların ve CbK’lerin uygulanmasının ancak yönetmelikle veya Anayasada 

sayılmayan düzenleyici işlemlerle mümkün olması gerekçesiyle Anayasanın 8., 104. ve 

124. maddelerine aykırıdır.  

 

Anayasanın 130. maddesine göre,  öğretim elemanlarının, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla ilişkilerine ve özlük haklarına yönelik konular kanunla düzenlenir. Devlet 

üniversitesi öğretim üyeliğiyle TCMB Meclisi üyeliğinin bağdaşabileceğine ilişkin 62 

sayılı CbK’nin 1. maddesi; bu nedenle Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü 

                                                        
274 Aynı fıkranın 657 sayılı Kanuna tâbi memur kadrolarını düzenleyen (a) bendi konusunda da aynı 

düşüncedeyiz. Fakat Anayasa Mahkemesinin bakanlıklar ve kamu kurumlarının kadrolarının ihdasının 

CbK’yle yapılabileceğine ilişkin kararları nedeniyle, şimdilik bu yönde bir düzenleme yapılmasını gerçekçi 

bulmuyoruz.  
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cümlesine aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.275 TCMB 

üyeliğinin öğretim üyeliğiyle bağdaşmasının önünü açan bir düzenlemenin iyi, yararlı 

veya yerinde olduğu savunulabilir. Fakat bu düzenlemenin anayasal sınırlara uygun 

biçimde yapılması gerekir. Dolayısıyla kanunun saklı alanında kalan bir konuda CbK’yle 

düzenleme yapılmasının Mahkeme tarafından iptal edilmesini doğru buluyoruz.  

 

1 sayılı CbK’de değişiklik yapan 36 sayılı CbK’nin 1. maddesiyle Yüksek İstişare 

Kurulu(YİK) kurulmuştur. CbK’de Kurulun;  üyelerinin, çalışma usul ve esaslarının ve 

üyelerine yapılacak ödemelerin Cumhurbaşkanınca belirleneceği düzenlenmiştir. Bu 

hükümler iptal davasına konu olmuştur. Anayasa Mahkemesi, incelediği iptal davasında 

Kurul üyelerinin; genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 

hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli bir görev yürütmediklerini belirlemiştir. Mahkeme, 

kamu hizmetine geçici olarak katılan, devletin emredici gücünü kullanmayan ve icraî 

karar alma yetkisi bulunmayan kurul üyeleriyle ilgili CbK hükümleri, Anayasanın 128. 

maddesinin 2. fıkrası bakımından Anayasaya aykırı bulunmamıştır.276   

                                                        
275  “(…) Kuralla 2914 sayılı Kanun’a tabi devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinin Banka Meclis üyesi 

olarak seçilmeleri hâlinde her iki görevi birlikte yürütebilmelerine imkân tanınmaktadır. Böylece öğretim 
üyesinin bir yandan çalıştığı üniversite dışındaki bir kurumda görev üstlenmek suretiyle o kurumla ilişki 

kurması, diğer yandan hem bu görevi üstlenebilmesi hem de görevle ilgili tüm hak ve menfaatlerden 

yararlanmak suretiyle özlük haklarına sahip olması söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla kuralla Anayasa’nın 

130. maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında öğretim üyelerinin diğer kurumlar ile ilişkilerine ve özlük 

haklarına yönelik bir konu düzenlenmektedir. 

Bu çerçevede Anayasa’nın 130. maddesi bağlamında münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bir 

konuda düzenleme yaptığı görülen ve Anayasa’da CBK’larla düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara 

ilişkin Anayasa hükümlerinin açıkça izin verdiği hususlara ilişkin olmayan kuralın Anayasa’nın 104. 

maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesini ihlal ettiği anlaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasanın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. 

İptali gerekir.”Anayasa Mahkemesi, E. 2020/58, K. 2021/19, T. 18.3.2021, Resmi Gazete, S. 31519. Karara 
karşı oy yazan üyeler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 19. maddesinin 2. 

fıkrasının özel bir kanuna veya CbK’ye dayanmadıkça TCMB dışında görev alınamayacağı konusundaki 

istisna hükmüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 22. ve 28. maddelerinin düzenlemelerine göre 

üniversite öğretim üyelerinin kamu kurumlarında görevlendirilebileceğine dayanarak, TCMB’nin de bir 

kamu kurumu olması gerekçesiyle kuralın Anayasaya aykırı olmadığı görüşünü savunmuşlardır.  
276 Anayasa Mahkemesi, E. 2019/78, K. 2020/6, T. 23.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126. Karara karşı oy 

yazan üç üye Kurul üyelerine yapılan ödemelerin; mülkiyet hakkıyla ilgili olduğunu ve CbK’yle 

düzenlenemeyeceği gerekçesiyle, bir üye bütçe hakkıyla da bağlantılı olarak Anayasanın 128. maddesi 

gereği düzenlemenin kanunla yapılması zorunluluğu gerekçesiyle karara katılmamışlardır. Bir üye de hem 

mülkiyet hakkının CbK’yle düzenlenememesi hem de düzenlemenin kanunla yapılması zorunluluğu 

gerekçeleriyle karara katılmamıştır:    
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375 sayılı KHK’nin Ek 30. maddesine göre; “Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleriyle unvan itibarıyla ilk kez ihdas edilen kadro veya pozisyonların, 

mevzuatta yer alan kadro veya pozisyonlardan hangisine mali ve sosyal hak ve yardımlar 

ile diğer özlük hakları bakımından karşılık geldiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde 

gösterilir. İhdas edilen kadro veya pozisyonlarda bulunanlara, karşılık gösterilen kadro 

veya pozisyonda bulunan emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük 

hakları kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir”. 

Mahkeme, kurul üyeliğinin mevcut veya ihdas edilen kadro ve pozisyona bağlı olmaması 

gerekçesiyle, kanunun277 açık düzenlemesinin uygulanabilmesinin mümkün olmaması 

gerekçesiyle de Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının dördüncü cümlesine aykırılık 

bulunmadığını tespit etmiştir.  

 

Kamu görevlilerinin önemli bir bölümü icrai karar alma yetkisine sahip değildir 

ve kamu gücü kullanmazlar.278 Dolayısıyla Mahkemenin, kamu gücü kullanılmayan 

                                                        

(…)36 nolu CBK 1. maddesiyle 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki CBK’ya eklenen 4/A 

maddesinin ilk fıkrasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu ile ilgili düzenlemede “… 
kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir” hükmü bulunmaktadır. 

Dava konusu kural, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerle ilgili 

olduğundan kurul üyelerinin mülkiyet haklarıyla bağlantılıdır. Anayasanın 104. maddesinin on yedinci 

fıkranın ikinci cümlesi gereğince kural, bir temel hakla ilgili olarak düzenleme getirdiğinden söz konusu 

Anayasa hükmüne aykırılık taşımaktadır. 

CBK’larla ihdas edilen kadrolarda istihdam edilecek kamu görevliliklerine verilecek olan mali hakların ya 

kanunla ya da kanunun belirlediği usulü çerçevesinde tespit edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu 

konuda CBK düzenlemesi Anayasanın 128. maddesine aykırı olacaktır. Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin 

mali haklarına ilişkin konularda ne Anayasada ne de kanunlarda Cumhurbaşkanına herhangi bir kural ile 

bağlı olmaksızın doğrudan belirleme ve düzenleme yapma yetkisi verilmemiştir. İtiraz konusu kural ile 

Cumhurbaşkanı tarafından kurul üyelerinin mali haklarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu durum, 
Anayasanın 128. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.  

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kuruluna dayanak oluşturan 36 sayılı CBK’da kurul üyelerinin 

mevzuatta yer alan kadro veya pozisyonlardan hangisine mali ve sosyal hak yardımlar ile diğer özlük 

bakımından karşılık geldiğinin gösterilmesi gerekmektedir. Oysa CBK bu hususu doğrudan düzenlemek 

yerine yürütme organın ikincil düzenlenmesine bırakmıştır. Dolayısıyla halen yürürlükte olan 375 sayılı 

KHK’nın Ek 30. maddesinin düzenlendiği konuda CBK ile Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Bu durum 

104. maddenin on yedinci fıkrasındaki konu bakımından yetki sınırının aşılması sonucunu doğurmaktadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle çoğunluk kararına katılmadım.” 

 
277 Davada 375 sayılı KHK. 
278 Sevgili Gençay, op. cit., s. 16. 
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Kurulun Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasının kapsamının dışında kaldığı yönündeki 

değerlendirmesi yerinde değildir. Devlet tüzel kişiliğinde, memurlar, diğer kamu 

görevlileri ve sözleşmeli personel çalıştırılabilir. YİK üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından 

atanmaktadırlar. Dolayısıyla sözleşmeli personel statüsünde değildirler. Bu anlamda 

Kurul üyeleriyle idare arasında atanma ilişkisi nedeniyle statüter bir bağın varlığından 

söz edilebilir.279 Kurulun belirli zamanlarda toplanması asli ve sürekli görev yürütmediği 

anlamına gelmemektedir. Merkezi idarenin bir parçası olan ve kendilerine ödeme yapılan 

üyelerin asli ve sürekli görev yaptıkları kabul edilmelidir. Kamu görevlisi sayılması 

gereken Kurul üyelerine yapılan ödemelerin bütçeyle bağlantısı tartışmasızdır. Bu 

nedenle, yasama yetkisine ilişkin bir konu olan bütçeyle bağlantılı bir düzenlemenin, 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesine aykırı kabul edilmesi 

gerekir. Dava dilekçesinde Anayasanın bu konudaki düzenlemesine aykırılık iddia 

edilmediği için Mahkeme bu bakımdan değerlendirme yapmamıştır. Ayrıca kamu tüzel 

kişiliği bulunmayan, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir birim olan YİK, Anayasada sayılan 

istisnalardan olmadığı için ancak kanunla kurulabilir.280 İptal talebinde bulunmadığından 

bu konu da Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilmemiştir.  

 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, YİK üyelerine yapılacak ödemeler konusunun 

kanunla düzenlenmesi gerekirdi. Dolayısıyla Kurul üyelerine yapılacak ödemelerin 

CK’yle belirlenmesi mümkün değildir. 375 sayılı KHK’nin düzenlemesine göre 

ödemelerin CbK’yle belirlenmesi de Anayasaya aykırı olacaktı. Çünkü kanunla CbK’ye 

yetki devredilmesi, CbK’nin asli niteliği gereği mümkün değildir.281 Kanunla veya 

                                                        
279 Ibid., s. 17. Yazar kamu görevlisi sayılmak için idareyle statüter bağın kurulmasının zorunlu olmadığını 

akdi bir ilişkinin de kamu görevlisi olmak için yeterli olabileceğini belirtmektedir. 
280 Sevgili Gençay, op. cit., s. 14. 
281 Benzer görüş için v. Atar, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, s. 244. Yazar, bir kanunda bir konunun 

CbK’yle düzenleneceğinin belirtilmesi durumunda açık bir yasama hatasının bulunduğunu ve kanunun 

ilgili hükmünün uygulanamayacağını savunmaktadır. 
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KHK’yle yetki vererek CbK’yi türev işlem haline getirmek, Anayasanın sistematiğiyle 

uyuşmamaktadır.  

 

D. Temel Hak ve Özgürlüklerin Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesiyle Sınırlandırılamaması 

  

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına göre, “Anayasanın ikinci kısmının 

birinci ve ikinci bölümünde yer alan temel haklar, kişi haklarıyla ve ödevleriyle dördüncü 

bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

düzenlenemez”. Aynı kısmın üçüncü bölümündeki kanunun saklı alanında bulunmayan 

sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ise CbK’yle düzenlenebilir.  

 

Anayasanın 13. maddesine göre, temel haklar ve özgürlükler ancak kanunla 

sınırlanabilir. Dolayısıyla hiçbir temel hak ve özgürlük düzenleyici işlemle 

sınırlandırılamaz. Burada “düzenleme” ve “sınırlama” kavramları üzerinde durmak 

gerekmektedir. Düzenleme yapmak; kimi durumlarda bir hakkı sınırlandırırken kimi 

durumlarda ise ilgili hakkı güçlendirir, onun daha etkili bir biçiminde kullanılmasına yol 

açar.282 Anayasada birtakım haklar ve özgürlükler için kanun dışındaki işlemlerle 

düzenleme yasağı getirilmesinin sebebi, yürütme organının karışmaması gerektiği 

düşünülen negatif statü haklarında devletin yapacağı bir düzenlemenin, hakka veya 

özgürlüğe doğrudan müdahale anlamına gelmesidir. Ekonomik ve sosyal hakların 

kullanılabilmesi için ise büyük oranda devletin olumlu bir eylemi gerekmektedir. Bu 

nedenle bunlar düzenleyici işlemlerin konusu olabilir. 

 

                                                        
282 Sağlam, op. cit., s. 268. 



180 
 

Yalnız belirtmek gerekir ki 1982 Anayasasının negatif ve pozitif statü haklarıyla 

ilgili düzenlemeleri bazı geçişkenlikler taşımaktadır. Her ne kadar ekonomik ve sosyal 

haklar CbK’yle düzenlenebilirse de, Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrası gereği 

kanunun saklı alanının bulunduğu eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, grev hakkı, sendika 

kurma hakkı vd. hak ve özgürlükler CbK’yle düzenlenemez. Saklı kanuniliğin 

bulunmadığı tarım ve hayvancılığın korunması, çalışma hakkı ve ödevi, ücrette adalet 

sağlanması, konut hakkı, çevrenin, sağlığın, gençliği korunması, sporun geliştirilmesi, 

sanatın ve sanatçının korunması konularında, ilgili alanda bir kanunun bulunmaması veya 

düzenleme konusunun kanunla düzenlenmesi gereken temel hak ve özgürlüklerle 

bağlantılı olmaması şartıyla,283 CbK’yle düzenleme yapılabilir. Düşüncemize göre, 

Anayasanın 13. maddesindeki sınırlandırma yasağı bu haklar için de geçerlidir. Çünkü 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması yasama organının yetkisinde bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bu hakların hayata geçirilmesi için idarenin düzenleme yapması mümkünken, 

kişilerin bu haklardan yararlanmasını kısıtlayacak veya onlara ödev niteliğinde 

yükümlülükler getirecek düzenleyici işlemler yapılamayacaktır. 284  

 

                                                        
283 4 sayılı CbK’ye 35 sayılı CbK’nin 1. maddesiyle eklenen “Yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek 

amacıyla repertuara alınan ve ilk kez sahnelenecek eserler için her yazara bir adet eserle sınırlı olmak 

şartıyla, yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanmak üzere, Sanat ve Yönetim Kurulu Kararı ile 

(250.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere 

nakdi destek verilebilir.” hükmü iptal davasına konu edilmiştir. Anayasa Mahkemesi çoğunluğu, konunun 

Anayasanın 64. maddesinde düzenlenen sanatın ve sanatçının korunmasıyla ilgili olduğunu, münhasıran 

kanunla düzenlenmesi gereken bir alan olmaması ve kanunda açıkça düzenlenen bir konuda CbK 

çıkarılmasının söz konusu olmaması gerekçeleriyle iptal talebini reddetmiştir. Ayrıca ilgili hüküm içerik 

bakımından anayasanın 2., 6., 7., 8. ve 11. maddeleriyle ilgili görülmemiştir. Üyelerden biri konunun 

Anayasanın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla da bağlantılı olması, bir diğeri ise Anayasanın 
123. maddesi doğrultusunda kamu tüzel kişilerinin CbK’yle kurulabileceği, fakat bunların görevlerinin ve 

yetkilerinin ve Anayasanın 161. maddesi gereği bütçenin uygulanması konularının kanunla düzenlenmesi 

gerekçeleriyle karşı oy yazmıştır. Anayasa Mahkemesi, E. 2019/77, K. 2021/2, T. 14.1.2021, Resmi Gazete, 

S. 31405. Bu kararda ve karşı oylarda, verilecek teşvik konusunda hiçbir ölçütün düzenlenmemiş olmasının 

keyfi olarak kullanılabilecek bir kamu kaynağının belirlilik ilkesi çerçevesi içinde değerlendirilmemesi 

eleştirilmektedir. Sever, op. cit., s. 232. Hükümde yer alan “verilebilir” yerine “verilir” ifadesi kullanılsaydı 

koşulları sağlayan her yazarın teşvikten yararlanması mümkün olacaktı. Mevcut düzenlemede sayılan 

ölçütlere uyan yazarların teşvikten yararlanamama koşulları belirtilmediğinden keyfi uygulamalar söz 

konusu olabilecektir. 
284 Ardıçoğlu, op. cit., s. 41, benzer görüş için v. Gözler, op. cit., s. 1315, Atar op. cit., s. 248, Akyılmaz-

Sezginer-Kaya, op. cit., s. 33. 
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Her düzenlemenin sınırlandırıcı niteliğinin de olması, Anayasanın 104. 

maddesinin 13. maddesinin istisnası olması ve 104. maddenin daha yeni bir düzenleme 

olması gerekçeleriyle, ekonomik ve sosyal hakların CbK’yle sınırlandırılabileceği görüşü 

doktrinde savunulmaktadır.285 Düzenleme kavramı sınırlandırmayı içerse de her 

düzenlemenin mutlak olarak sınırlandırma getireceği görüşü286 yerinde değildir.287 

Anayasa hükümlerinin eski-yeni ayrımıyla da tanımlanamayacağını düşünüyoruz. Aynı 

konuyu düzenleyen birden fazla kanun veya düzenleyici işlem olması durumunda “eski” 

veya “yeni” hükümler arasında bir ilişki kurulabilir. Anayasanın maddeleri arasında eski-

yeni düzenleme ayrımı yapılarak CbK’lere düzenleme alanı açılması, Anayasanın 

sistematiğiyle ve bütünlüğüyle uyuşmamaktadır. İlgili görüşün tam aksine, Anayasanın; 

13. maddesinin 104. maddesine göre özel hüküm olması gerekçesiyle, CbK’lerin saklı 

alanında olsa dahi, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği de 

doktrinde savunulmaktadır.288  Sonuç olarak doğru olan bu değerlendirmeyi gerekçe 

bakımından yerinde bulmuyoruz. Çünkü hiçbir konuda CbK’lerin saklı alanının 

bulunmadığını ve bu iki Anayasa hükmünün istisna-kural ilişkisi içerisinde 

değerlendirilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Doktrinde hangi hükmün kural, 

hangisinin istisna olduğunun birbirine zıt iki değerlendirmeye konu olması bu konudaki 

görüşümüzü desteklemektedir.  

 

                                                        
285 Söyler, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, ss. 89-90. Benzer görüş için v. Ulusoy, op. cit., s. 122, Eren, 
op. cit., 66 Cf. Fendoğlu, op.cit., s.170 . 
286 Sarıca, op. cit., s. 67, Güneş, op. cit., ss. 101-102, Duran, “Düzenleme Yetkisi”, s. 39. 
287 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinin (A) fıkrasının 4. bendi; meslekte on beş yılını 

doldurmuş 5237 sayılı Ceza Kanunu’nun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun çeşitli maddelerinin 

düzenlediği suçlardan dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma açılmamış avukatlara, renginden 

dolayı halk arasında yeşil pasaport olarak bilenen hususi pasaport verilmesi konusunu düzenlemiştir. 

Kanunun aynı maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik, avukatların hususi 

pasaport almak için yapacağı başvurunun usul ve esaslarını düzenlemiş, sınırlandırıcı herhangi bir hükme 

yer vermemiştir. Dolayısıyla her düzenlemenin bir sınırlama olduğu görüşü, birçok durum için doğru olsa 

da, hukuk doktrininin değişmesi gereken klasik ezberlerinden biridir. 
288 Ülgen, “CbK Niteliği ve Türleri”, s. 20. 
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Doktrinde, yürütmenin işlemiyle temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılabileceğine ilşkin radikal bir değerlendirme de bulunmaktadır. CbK’lerin ve 

kanunların alanlarının ayrışması ve CbK’lerin saklı alanında kanunla düzenleme 

yapılamaması nedeniyle, spesifik dört konuda (üst kademe yöneticileri, bakanlıklar, 

MGK, DDK) temel hak ve özgürlüklerin CbK’yle sınırlandırılabileceği 

savunulmaktadır.289 Bu görüş kabul edilirse, Anayasanın 13. ve 104. maddeleri arasındaki 

ilişki yanlış yorumlanmış, özellikle bakanlıkların kuruluşu ve görevleri konusunda 

yürütmeye neredeyse sınırsız bir hareket alanı tanınmış olacaktır. Bu durum da temel hak 

ve özgürlüklerin kullanılamayacak derecede sınırlandırılması sonucuna yol açabilecektir. 

Bu tehlikenin bertaraf edilmesi açısından, Anayasanın 13. maddesinin açık düzenlemesi 

doğrultusunda, temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlandırılması gerekmektedir.  

 

Kamu tüzel kişilerine temel hak ve özgürlüklerini sınırlandırma yetkisi veren 4 

sayılı CbK’nin çeşitli hükümlerinden bahsetmiştik. Benzer bir durum 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında CbK hükümleri için de geçerlidir. 703 sayılı 

KHK’yle “alan temizliği” yapılmasından kısa bir süre sonra 1 sayılı CbK’yle bakanlıklar 

yeniden kurulmuş, bunların görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Düzenlemenin içeriğinden 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabilmesine olanak tanıyan çeşitli hükümler 

bulunduğu anlaşılmaktadır.  

 

1 sayılı CbK’nin 76. maddesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş 

Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilen “üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu 

donanımların piyasa gözetimini ve denetimini yapmak” görevi temel hak ve özgürlükleri 

sınırlandırıcı niteliktedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda, koruyucu 

donanımların belirlenmesi ve koruyucu donanım sağlamayan işverene idari para cezası 

                                                        
289 Eren, op. cit., s. 45. 
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verilmesi düzenlenmişse de, piyasa gözetimiyle ve denetimiyle ilgili herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu düzenleme Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının 

ikinci cümlesine aykırıdır.  

 

CbK’nin 378. maddesiyle Sağlık Bakanlığına kişisel verileri işleme konusunda 

yetki verilmiştir. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında KHK’nin 8. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendinde Sağlık Bakanlığına 

“İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin 

sağlanmasına yönelik düzenleme yapma” yetkisi tanınmıştı. Fakat bu hüküm 703 sayılı 

KHK’nin 25. maddesiyle kaldırılmıştır. Özel hayatın gizliliği; CbK’yle 

düzenlenemeyecek kişi haklarındandır, Anayasanın 20. maddesinin son fıkrasının 

“kişisel verilere ilişkin esas ve usuller kanunla düzlenir” hükmü gereği saklı kanun 

alanındadır. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konuyu açıkça 

düzenlemiştir. Dolayısıyla CbK’nin ilgili hükümleri Anayasanın 104. maddesinin 17. 

fıkrasının, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerine aykırıdır. Bakanlıklara bu tür 

yetkilerin verilmesi kamu düzeninin sağlanması için gerekli görülebilir. Ancak idarenin 

bir faaliyetinin iyi, zorunlu veya gerekli olması ona hukukilik kazandırmaz.290 

Dolayısıyla ilgili konunun kanunla düzenlenmesi zorunludur. 

 

1 sayılı CbK’yle bakanlıklara verilen yetkilerin temel hak ve özgürlükleri 

sınırlaması ihtimali ve bunların kanunla yapılması zorunluluğu nedeniyle, bakanlıkların 

kamu düzeninin korunmasına ilişkin yetkilerinin kapsamını, usulünü ve esaslarını 

belirleyen bir çerçeve kanun çıkarılması önerilmektedir.291 Yeni sistemde bakanlıkların 

kuruluşu, görevleri ve yetkileri CbK’yle düzenlenmiştir. Bunların temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin yetkilerinin kanunla, diğer yetkilerinin CbK’yle 

                                                        
290 Karahanoğulları, op. cit., s. 141. 
291 Yasin, op. cit., s. 325. 
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düzenlenmesi sistemi oldukça karmaşık bir duruma getirmiştir. Bu karmaşanın yarattığı 

Anayasaya aykırılıkların giderilmesi için böyle bir öneri yerinde olmakla beraber, konuya 

ilişkin bir çerçeve kanunun sistemin sorunlarını ne kadar çözeceği belirsizdir. 

 

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığına da temel hak ve özgürlükleri 

sınırlandırma ihtimali bulunan bir yetki verilmiştir. 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı 

Hakkında CbK’nin 17. maddesinin 2. fıkrasına göre, “Başkanlık görevleri ile ilgili olarak 

gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel 

kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle 

ve zamanında vermekle yükümlüdürler.” Başkanlığın gerekli gördüğü bilgileri, talep 

edemeyeceği çok az kurum ve idare bulunmaktadır. Maddenin lafzından Başkanlığın; 

yargı organları, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar dışında kalan bütün hukuki varlıklardan 

gerekli gördüğü bilgileri talep edebileceği anlaşılmaktadır. İlgili fıkradaki “gerekli 

gördüğü bilgileri” ibaresinin, Anayasanın 20. maddesine ve 104. maddesinin 17. 

fıkrasına aykırı olması nedeniyle iptali talep edilmiştir. Anayasa Mahkemesi ilgili 

ibarenin; kişisel verilere ilişkin olmaması gerekçesiyle temel hak ve özgürlüklerin 

CbK’yle düzenlenemeyeceğini öngören Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına aykırı 

olmadığına, ilgili hükmün; belirlilik unsurunu sağladığı gerekçesiyle içerik bakımından 

da Anayasanın 2. maddesine aykırı olmadığına karar vermiştir.292 Oysa Başkanlığın 

                                                        
292 “(…) Başkanlığın tanıtım, iletişim, bilgilendirme, doğru bilgiyle aydınlatma, iş birliği ve koordinasyon 

ile basın yayın odaklı görevleri dikkate alındığında gerekli olan bilgileri isteyebilmesinin görevlerini yerine 

getirebilmesi bakımından gerekli olduğu açıktır. Nitekim istenebilecek bilgiler Başkanlığın görevleriyle 
ilgili olanlar ile sınırlı tutulmuştur. Bir başka deyişle kural, Başkanlığın belirlenen görevlerinin yerine 

getirilebilmesinin doğal ve zorunlu bir sonucu olarak bilgi isteme yetkisini düzenlemekte olup kişisel 

verilere ilişkin bir düzenleme niteliğinde değildir. 
(…) Bu itibarla kişisel verilere ilişkin düzenleme içermeyen ve kişisel verilerle ilgili bulunmayan kuralın 

Anayasa’nın İkinci Kısım Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle 

Dördüncü Bölüm’ünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kapsamında bulunduğu söylenemez. 

(…) Buna göre Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak CBK ile kurulmuş bulunan Başkanlığın görevleriyle ilgili 

bilgi isteme yetkisini düzenleyen dava konusu kuralın Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının 

üçüncü cümlesini ihlal eden bir yönü bulunmamaktadır. 

(…) Kuralın Başkanlığın CBK’da açıkça düzenlenmiş olan görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla 

düzenlendiği ve istenebilecek bilgilerin Başkanlığın görevleriyle ilgili ve gerekli olanlarla sınırlandırıldığı 



185 
 

istediği bilgilerin kişisel veri olması mümkündür. CbK’de Başkanlığın kişisel veriler 

konusunda bir talepte bulunamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla ilgili hüküm, Anayasanın 13. ve 20. maddelerinin düzenlemeleri 

doğrultusunda kanunların saklı alanında bulunan bir konuyu düzenleyen CbK hükmü 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının ikinci cümlesine aykırıdır. Esasında 

Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olan Başkanlığın görev ve yetkileri kanunların saklı 

alanında kalmaktadır. Dolayısıyla Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü 

cümlesi bakımından da ilgili düzenleme Anayasaya aykırıdır.  

 

Temel hak ve özgürlüklerle CbK ilişkisi konusunda bir diğer önemli tartışma 

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 

feshedilmesiyle yaşanmıştır. 9 sayılı CbK’nin 3. maddesine dayanılarak 19 Mart 2021 

tarihli 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Sözleşme, Türkiye bakımından 

feshedilmiştir.293 9 sayılı CbK’nin 3. maddesinin 1. fıkrasına göre, “Milletlerarası 

andlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini 

uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlayan bir milletlerarası andlaşmanın belli 

hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletlerarası 

                                                        

anlaşılmaktadır. Gerekli görülen bilgilerin istenmesindeki amaç, kapsam ve sınır açıkça belirlenmiş 

olup kuralın hem kişiler hem de idare yönünden belirli ve öngörülebilir olduğu açık olduğundan 

kuralda belirsizlik bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.” 

Anayasa Mahkemesi, E. 2018/134, K. 2021/13, T. 3.3.2021, Resmi Gazete, S. 31513. Karara karşı oy yazan 

üyeler ilgili ibareyi, Anayasanın 20. maddesine göre kişisel verilerin ancak kanunla düzenlenebilmesiyle 

bağlantılı olarak değerlendirmişler ve CbK hükmünün; Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının ikinci 

cümlesine aykırı olması, ayrıca içerik yönünden de Anayasanın 13. ve 20. maddelerine aykırı olması 
nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini savunmuştur. Karşı oy yazan bir üye hükmün; Anayasanın 104. 

maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesine ve içerik yönünden de Anayasanın 2. maddesine aykırı 

olduğunu belirtmiştir. 
293 Hukuk tekniği bakımından çok taraflı bir uluslararası sözleşmenin feshedilmesi mümkün değildir. 

Sözleşmenin 80. maddesinin başlığı, Türkçe metinde “Sözleşmenin Feshi”, İngilizce metinde ise 

“Denunciation” olarak geçmektedir. “Denunciation” kelimesinin fesih anlamının yanında ihbar, kaldırma 

gibi anlamları da bulunmaktadır. İngilizcede bir özel hukuk sözleşmesinin feshedilmesi “Termination” 

kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu nedenle sözleşmenin Türkiye bakımından feshedilmesi yerine 

Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi kavramının kullanılması daha doğru olacaktır. Benzer görüş için v. K. 

Gözler, “Cumhurbaşkanının Uluslararası Sözleşmeleri Feshetme Yetkisi Var Mı?”, 

https://www.anayasa.gen.tr/ua-sozlesme-fesih.htm, [Erişim Tarihi: 24.3.2021].  

https://www.anayasa.gen.tr/ua-sozlesme-fesih.htm,%20%5bErişim
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andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin 

uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur.” Bu 

hüküm, Anayasanın; 90. maddesi, 104. maddesinin 11. ve 17. fıkralarıyla birlikte 

değerlendirilmelidir.   

 

Anayasanın 104. maddesinin 11. fıkrasıyla milletlerarası antlaşmaları onaylama 

ve yayımlama yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Aynı maddenin 17. fıkrasına göre 

ancak yürütme yetkisine ilişkin konularda CbK çıkarılabilir, fakat bunlar temel hak ve 

özgürlükleri sınırlayamaz. Anayasanın 90. maddesine göre; Türkiye Cumhuriyeti adına 

yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına 

bağlıdır(…)Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun 

hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 

başvurulamaz.  Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” 

 

CbK’nin 3. maddesinin 1. fıkrası, yürütme yetkisine ilişkin CbK 

çıkarılabileceğine ilişkin Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesine 

aykırıdır. Uluslararası antlaşmaların onaylanması konusunda Anayasanın 90. maddesi, 

yasama ve yürütme organları arasında bir yetki paylaşımını öngörmüştür. Dolayısıyla 

yasama yetkisinin de alanında bulunan bir konu, CbK’yle düzenlenemez.294  

 

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin olduğu tartışmasız olan ilgili sözleşme, 6251 

sayılı kanunla uygun bulunmuş 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

                                                        
294 Ibid. 
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onaylanmıştır. Bu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 8 Mart 2012 tarihinden itibaren 

sözleşme, iç hukuk bakımından, kanun hükmündedir. Dolayısıyla bir kanun, ancak 

kanunla veya kanun gücünde bir işlemle kaldırılabilir. Onay kanununun 9 sayılı CbK’ye 

dayanılarak 19 Mart 2021 tarihli 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılması 

Anayasanın 6., 7., 8., 87., 90. ve 104. maddelerine aykırıdır.   

 

Cumhurbaşkanı 9 sayılı CbK’de düzenlenen; onaylama, hükümlerin 

uygulanmasını durdurma veya sona erdirme yetkilerini, ancak kanunla onaylanmasına 

gerek olmayan uluslararası antlaşmaları bakımından kullanabilir. Kanunla onaylanan bir 

uluslararası antlaşmadan çekilebilme; yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği, 

TBMM’nin çekilmeye ilişkin yeni bir kanun çıkarması, bu kanunun Cumhurbaşkanı 

tarafından onaylanması ve yayımlanması, sonrasında Cumhurbaşkanının kararıyla 

mümkündür.295 Aynı süreç, TBMM çoğunluğunun, Cumhurbaşkanının üyesi olduğu 

partiden başka partilerin elinde olduğu durum için de geçerlidir. Dolayısıyla Meclisin 

daha önce kanunla onaylanmış bir uluslararası sözleşmeden çekilmeye ilişkin çıkardığı 

bir kanun da Cumhurbaşkanının onayı olmadan yürürlüğe giremeyecektir. Özetlersek 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girmesi veya bu 

antlaşmadan çekilebilmek için Meclisin ve Cumhurbaşkanının aynı yönde iradesinin 

bulunması gerekir. Anayasanın 90. maddesinde milletlerarası antlaşmaların kanunların 

saklı alanında bulunmaması, konuyla ilgili kanunun açık düzenlemesinin veya farklı 

hükmünün bulunmaması ve antlaşmaların onaylanmasının yürütme yetkisine ilişkin 

olması nedeniyle ilgili antlaşmaların onaylanmasının CbK’yle düzenlenebileceği de 

doktrinde savunulmaktadır.296 

                                                        
295 Benzer görüş için v. Gözler, op. cit. 
296 A. Eren, Anayasa Hukuku Dersleri, Ankara, Seçkin Yayınları, 3. Bs., 2021, ss. 812-813. Yazar kanun 

hükmünde olmanın yasama işlemi olmaya esas alınamayacağını, nitekim OHAL CbK’lerinin kanun 

gücünde olmasına rağmen organik bakımdan yürütme işlemi olduğunu, Anayasanın 104. maddesine göre 

antlaşmaların onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğu, kanunların anlaşmaların tasdiki için bir ön 

işlem olduğunu esas işlemin ise Cumhurbaşkanına ait olduğunu savunmaktadır. Biz yasama yetkisinin de 

alanında bulunduğu için kanun gücündeki uluslararası anlaşmaların onaylanmasını CbK’yle 
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9 sayılı CbK iptal davasına konu olmasına rağmen, CbK’nin 3. maddesinin 1. 

fıkrasının iptali istenmemiş, diğer maddelerin iptal talebi ise Anayasa Mahkemesi 

tarafından reddedilmiştir.297 Dolayısıyla CbK’nin 3. maddesinin 1. fıkrasının Anayasaya 

aykırılığı,  3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali için Danıştayda açılacak davada 

Anayasanın 152. maddesi doğrultusunda iddia edilebilir. Mahkemenin bu iddiayı ciddi 

bulması veya CbK hükmünü re’sen Anayasaya aykırı görmesi durumunda Anayasa 

Mahkemesinde iptal davası yoluyla denetlenmemiş hüküm, somut norm yoluyla 

denetlenebilecektir. Nitekim bu bölümü yazmamızdan kısa bir süre sonra Danıştayda 

kararın iptali için yürütmeyi durdurma talepli açılan davada; CbK’nin 3. maddesinin 1. 

fıkrasının Anayasaya aykırı olması gerekçesiyle hükmün iptali için Anayasa 

Mahkemesine itiraz yoluyla başvurulması talep edilmiştir.  Danıştay, milletlerarası 

antlaşmalardan çekilmenin CbK’yle düzenlenmesinin hukuken mümkün olması 

gerekçesiyle ikiye karşı üç oyla Anayasaya aykırılık iddiasını yerinde görmeyerek talebi 

reddetmiştir.298 Danıştayın Anayasaya aykırılık iddiasını yerinde görmemesi 

eleştirilmekte; milletlerarası antlaşmalar konusunda CbK’yle düzenleme yapılamayacağı, 

çünkü bu konunun yasama yetkisine ilişkin olduğu ve CbK’lerin yürütme yetkisine ilişkin 

                                                        

düzenlenemeyecek bir konu olarak değerlendiriyoruz. Fakat bunların onaylamasının, sadece yürütme 

yetkisine ilişkin olması gerekçesiyle CbK’yle düzenlenmesinin, Anayasaya uygun olduğu yorumu da 

yapılabilir. Fakat yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği kanunla uygun bulunmuş bir milletlerarası 

antlaşmadan bir onay kanunu olmadan doğrudan Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılması yetki bakımından 

hukuka aykırı olacaktır. 
297 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/126, K. 2020/32, T. 25.6.2020, Resmi Gazete, S. 31200. 1961 Anayasası 
döneminde Türkiye İşçi Partisi konuyu düzenleyen 244 sayılı Kanunun benzer maddelerinin iptali için 

Anayasa Mahkemesinde dava açmış, fakat “Bakanlar Kurulu” ibaresi dışında 9 sayılı CbK’nin 3. 

maddesiyle aynı hükümleri içeren kanunun 3. maddesinin iptalini talep etmemiştir. Anayasa Mahkemesi 

iptal talebini reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi, E. 1963/311, K. 1965/12, T. 4.3.1965, Resmi Gazete, S. 

12185. 
298 Danıştay 10. Dairesi, E. 2021/1747, T. 28.6.2021,  

  https://www.danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/2021-06-29-09-20-9539359.pdf., [Erişim 

Tarihi: 5.7.2021]. Karara karşı oy yazan iki üye, ancak TBMM’nin uygun bulma kanununu kaldırması veya 

sözleşmeden çekilme kararını uygun bulan bir kanunu kabul etmesi halinde Cumhurbaşkanı kararının 

hukuka uygun olacağı gerekçesiyle 9 sayılı CbK’nin 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ibarenin 

Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması gerektiğini belirtmiştir. 

https://www.danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/2021-06-29-09-20-9539359.pdf
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konularda çıkarılabileceğini düzenleyen Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının 

birinci cümlesine aykırı olduğu savunulmaktadır.299 

 

E. Kanunda Açıkça Düzenlenen Konularda Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi Çıkarılamaması 

  

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının dördüncü cümlesine göre, “kanunda 

açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.” Dolayısıyla 

ilgili hükmü yorumlarken, öncelikle kanunda açıkça düzenlemenin ne anlama geldiğini 

belirlemek gerekmektedir. Kanunun açık düzenlemesinin; tespitinin zor,300 tanımının 

yoruma açık olması nedeniyle gerek uygulamada gerekse yargısal denetimde karmaşa 

yaratması mümkündür. Bu nedenle kanunda bir konuyla ilgili hüküm bulunması kanunun 

açık düzenlemesi bakımından yeterli sayılmalıdır.301 Ayrıca denetim yapan yüksek yargı 

organları, kanunun açık düzenlemesinin bulunduğu alanda çıkarılan CbK’lerin kanunun 

temel esaslarına aykırı olmamasını aramalıdır.302   

 

Kanunun açık düzenlemesine aykırı olarak CbK’nin çıkarılmasının bir iptal sebebi 

mi, yoksa yok hükmünde saymayı gerektiren bir sakatlık mı olduğu doktrinde 

tartışmalıdır. Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının dördüncü cümlesindeki 

“çıkarılamaz” ibaresinin CbK’yle düzenlemeyi yasaklaması gerekçesiyle kanunun 

açıkça düzenlediği konularda CbK çıkarılması, yok hükmünde sayılmayı 

                                                        
299 K. Gözler, “İstanbul Sözleşmesinin Feshine İlişkin Danıştay Kararı Hakkında Eleştiriler (Danıştay 

Onuncu Dairesinin 28 Haziran 2021 tarih ve 2021/1747 Sayılı Kararı)”, 

https://www.anayasa.gen.tr/danistay-istanbul-sozlesmesi.htm, [Erişim Tarihi: 5.7.2021].  
300 Gözler, İdare Hukuku, s. 1319. 
301 Günday-Sever, op. cit., s. 629. 
302A. Yayla, “Anayasa Değişikliği Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamının Olağan Döneme İlişkin 

Düzenleme Alanı ve İdari İşlemlere Etkisi”, DEÜHFD, C. XXI, Özel Sayı, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a 

Armağan, (2018), s. 1620. Yazar bu önerinin dikkate alınması durumunda, Anayasanın 8. maddesinin 

yürütme yetkisinin kanunlara uygun olarak kullanılacağı hükmünün CbK’ler açısından da anlamlı hâle 

geleceğini savunmaktadır.  

https://www.anayasa.gen.tr/danistay-istanbul-sozlesmesi.htm
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gerektirecektir.303 Bu durum doktrinin çoğunluğu tarafından iptal nedeni olarak 

görülmektedir.304 Anayasa Mahkemesi kanunda açıkça düzenlenen konularda CbK 

çıkarılmasını bir iptal nedeni olarak görmekte, bu hükme aykırı olan CbK 

düzenlemelerini iptal etmektedir.  

 

Kanunun açık düzenlemesinin olduğu bir konuda CbK çıkarılmışsa, böyle bir 

durumda CbK’nin kanundan farklı hüküm veya hükümler de içermesi mümkündür. Bu 

nedenle idare, iptal kararını beklemeden Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasındaki 

dördüncü cümlesi gereği kanun hükmünü uygulamalıdır. Fakat her durumda idarenin 

CbK’nin kanundan farklı düzenlemesini belirlemesi mümkün olmayabilir veya hüküm 

farklılığına rağmen idare CbK’yi uygulamaya devam edebilir. CbK’nin tartışmasız bir 

biçimde kanunla çatışması durumunda kamu görevlilerinin; ihmal seçeneğini 

kullanabileceği, bunun dışındaki durumlarda Anayasa Mahkemesi iptal kararı verene 

kadar CbK’yi uygulayacağı vurgulanmaktadır.305 Kanuna aykırılık taşıyan CbK’leri 

idarenin ajanlarının uygulamaya devam etmesi yüksek bir ihtimaldir. Bu konuda başta 

Anayasa Mahkemesinin vd. yargı organlarının iptal, normun ihmal edilmesi yönünde 

vereceği kararlar belirleyici olcaktır. 

 

Yüksek Askeri Şuranın sekretarya hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili 

Cumhurbaşkanına yetki veren CbK’nin iptal edilmesi talebi; YAŞ’ın yürütme yetkisine 

ilişkin konulardan olması ve kanunda açık düzenleme bulunmaması gerekçeleriyle 

reddedilmiştir. 1 sayılı CbK’nin 287. maddesini değiştiren 28 sayılı CbK’nin 2. 

maddesinin; bütçe dışı avansın, ilgililere, Kültür Bakanının onayıyla verilmesi ve ön 

                                                        
303 Yayla, op. cit., s. 1632. Yazar, bu konuda yokluk yerine iptal edilebilirliğin kabul edilmesi durumunda, 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararına kadar idarenin kanundan farklı hüküm içeren CbK’yi uygulamasına 

yol açabileceğini belirtmektedir.  
304 Ardıçoğlu, op. cit., s. 45, dipnot 30, Ülgen Adadağ, op. cit., s. 266, Sezer, op. cit., 389, Eren, op. cit., 

s. 987, Aslan, op. cit., s. 153. 
305 Söyler, op. cit., s. 100. 
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ödemeye ilişkin usul ve esasların Bakanlığın çıkaracağı yönetmelikle belirleneceği 

hükmü ise Anayasa Mahkemesi tarafından oyçokluğuyla iptal edilmiştir.306 Kararın 

gerekçesinde, kanunda açıkça düzenlenen bir konuda çıkarılmış ilgili CbK hükmünün 

konu bakımından yetki yönünden Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına aykırılık 

içerdiği belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi kanunda açıkça düzenlenmiş olmayı, 

CbK’nin çıkarılmamış olması durumunda kanunun aynı konuda uygulanabilirliği olarak 

                                                        
306 “(…)Dava konusu kuralla Türkiye’nin tanıtımına yönelik olarak yurt dışında yapılacak mal ve hizmet 

alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması 
hâlinde -sözleşmesinde belirtilerek- Kültür ve Turizm Bakanı’nın (Bakan) onayı ile yüklenme tutarının 

tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabileceği, bu ödemeye ilişkin Bakan 

onayında teminat alınıp alınmayacağının ayrıca belirtileceği, ön ödemeye ilişkin usul ve esasların Kültür 

ve Turizm Bakanlığınca (Bakanlık) çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği öngörülmektedir. 

Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesinde “Kanunda açıkça düzenlenen 

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz” denilmiştir. Buna göre öncelikle CBK’ların anılan 

Anayasa hükmü yönünden yapılacak denetiminde karşılaştırmaya esas olabilecek, daha önce çıkarılmış bir 

kanun olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Sonrasında ise -böyle bir kanun varsa- incelenen CBK 

kuralının kanunun açıkça düzenlediği konuyu düzenleyip düzenlemediği belirlenmelidir. Bu değerlendirme 

yapılırken önce ilgili kanunun CBK ile düzenlenen alanda hüküm ifade edip etmediğinin belirlenmesi, 

ardından da kanundaki düzenlemenin açık olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Bu bağlamda CBK 
kuralı olmasaydı, karşılaştırmaya esas alınan kanun hükmünün CBK ile düzenleme yapılan konuya 

uygulanacak olup olmaması, CBK kuralının kanun ile düzenlenen konuda çıkarılıp çıkarılmadığına dair bir 

gösterge olacaktır. 

(…) Bütçe dışı avans ödenebilmesinin hüküm ve şartları genel olarak 5018 sayılı Kanun’un “Ön 

ödeme” başlıklı 35. maddesi(…) CBK kuralının ilişkili olduğu Bakanlık da dahil olmak üzere tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışı bütçe dışı avans ödemelerinin hüküm ve şartlarını 

düzenlemektedir. 

Buna göre dava konusu CBK kuralının olmaması durumunda Türkiye’nin tanıtımına ilişkin olarak yurt 

dışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında anılan Kanun hükmünün uygulanacağı açıktır. Bu çerçevede 

kanunun açıkça düzenlediği bir konuda düzenleme yapan CBK kuralının Anayasa’nın 104. maddesinin on 

yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine aykırı düzenleme getirdiği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan Kanun’un 35. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde “İlgili kanunların veya 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır” 

denilmektedir. Anayasa’nın kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK çıkarma yetkisini tanımadığı 

dikkate alındığında, kanun koyucunun anılan şekilde bir yetki tanıması söz konusu olamaz. Bu nedenle 

CBK hükümlerini saklı tutan kanun hükmü yukarıda tespit edilen aykırılığı Anayasa’ya uygun hâle 

getirmemektedir. 

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine 

aykırıdır. İptali gerekir.”, Anayasa Mahkemesi, E. 2019/31, K. 2020/5, T. 23.1.2020, Resmi Gazete, S. 

31126. Aslında iptal kararı oyçokluğuyla alınmamıştır. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanunun 65. maddesinin “(…)oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın 

görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.” hükmü gereği Başkan iptal kararı yönünde oy kullandığı için 

oyların eşitliğine rağmen iptal kararı alınmıştır. Kararın karşı oyunda, 5018 sayılı Kanunun 35. maddesinin 
2. fıkrasının ikinci cümlesinde “İlgili kanunların veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bütçe dışı 

avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.” hükmünün kanun koyucunun ilgili alanda düzenleme 

yapmayarak idarenin düzenleyici işlemine alan açmasının CbK’lerin asli niteliği gereği mümkün olması, 

ayrıca konunun Anayasada münhasıran kanunla düzenlenecek konulardan olmaması gerekçeleriyle iptal 

talebinin reddedilmesi gerektiği savunulmuştur.  Ayrıca karşı oy gerekçesinde “CBK koyucu” ibaresi 

geçmektedir. Bu ifade hem Türkçe açısından hem de hukuk tekniği açısından yanlıştır. “Kanun koymak” 

teknik bir ifade olup Anayasanın 87. maddesinde de açıkça düzenlenmiştir. İdarenin düzenleyici işlemi ise 

“düzenlenir” veya “çıkarılır”.  Bu nitelik idarenin düzenleme yetkisiyle ilişkilidir. Bu anlamda parlamenter 

sistem döneminde Bakanlar Kurulu, KHK veya kararname koyucu bir organ olmadığı gibi başkanlık 

sisteminde de Cumhurbaşkanı, CbK koyucu olarak nitelendirilemez.  

 



192 
 

değerlendirmektedir.  Kanunun 35. maddesinde “İlgili kanunların veya 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri 

saklıdır”  hükmü bulunmaktadır. Mahkeme kararında yasama organının çıkardığı bir 

kanunla CbK hükümlerinin saklı tutulmasının Anayasaya aykırılığı gideremeyeceğini 

belirtmiştir. CbK hükümlerini saklı tutan kanun maddesinin ihmal edilerek karar 

verilmesi önemlidir. İlgili kanun hükmünün iptali talebiyle bir dava açılmadığı için 

Anayasa Mahkemesi bu konuda bir karar vermemiştir.  

 

Kanun koyucunun düzenlemediği bir konuda, Anayasadaki yasaklara uymak 

koşuluyla, CbK’yle düzenleme yapılabilir. 703 sayılı KHK’yle “alan temizliği” 

yapılmasından sonra bakanlıkların ve çeşitli kamu kurumlarının kurulması böyle 

gerçekleşmiştir. Fakat kanunun açık düzenlemesinin bulunduğu durumda, kanun 

metninde CbK hükümlerinin saklı tutulması Anayasanın 104. maddesine aykırı olacaktır. 

Kanunun saklı alanının bulunduğu konular dışında yasama organının böyle bir iradesi 

varsa, CbK çıkarılmasının önünde “engel” olan kanun hükmünü kaldırmasından sonra 

yürütmenin düzenleme yapması mümkün olabilir. 

 

Ayrıca bu kararda, CbK’lerin saklı alanının olup olmadığı konusunda, önemli bir 

örtülü tartışma yürütülmüştür. Çoğunluk görüşü, bakanlıkların örgütlenmesine ilişkin 

kanunda açık bir düzenleme olup olmadığını araştırmış ve böyle bir düzenleme 

olmadığını tespit ettiği için ret kararı verilmiştir. Kararın karşı oylarında ise Anayasanın 

104. maddesinin 17. fıkrasının genel hüküm olması nedeniyle uygulanamayacağı, 

bakanlıkların örgütlenmesine ilişkin Anayasanın 106. maddesinin 11. fıkrasındaki özel 

olarak düzenleme yetkisi veren hüküm nedeniyle davada kanunun açık düzenlemesinin 

incelenemeyeceği vurgulanmıştır. Dolayısıyla Mahkemenin altı üyesinin CbK’lerin saklı 

alanı bulunduğu görüşünde olduğu, geri kalan üyelerin ise karşı görüşü savunduğunu 
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söyleyebiliriz. Ancak yasama organının bu dört konudan birinde kanun çıkarması ve 

Anayasa Mahkemesinin bu kanunu saklı alan konusunda denetlemesinden sonra kesin bir 

sonuca varılabilir. Yaşamın dinamik karakteri doğrultusunda mevcut üyelerin 

görüşlerinin veya mahkeme üye bileşiminin değişmesi mahkeme içtihatlarının da 

değişmesine yol açmaktadır. Bu nedenle bu örtülü tartışmayı önemli bulmakla birlikte, 

somut olarak bu konuda bir davada verilecek karar sonrasında yapılacak değerlendirmeler 

daha sağlıklı olacaktır. 

 

 Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının sözleşmeli personeli bakımından 14 

sayılı CbK’nin Cumhurbaşkanına verdiği yetkilere ilişkin hükmünü de kanunda açık 

düzenleneme bulunması gerekçesiyle iptal etmiştir. 14 sayılı CbK’nin 21. maddesinin 3. 

fıkrasının üçüncü cümlesine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında sözleşmeli 

olarak çalıştırılacak personelin, “(…) sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her 

çeşit ödemeleri Cumhurbaşkanınca tespit edilir.” 375 sayılı KHK’nin Ek 26. maddesinde 

sözleşmeli personele yapılacak ödemeler ve bunların çalışma usul ve esasları 

düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi kanunun açık düzenlemesinin varlığı nedeniyle 

ilgili hükmü, Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının dördüncü cümlesine aykırı 

bularak oybirliğiyle iptal etmiştir.307 KHK’nin Ek 26. maddesinde ve ilgili CbK 

                                                        
307 “(…) 375 sayılı KHK’nın ek 26. maddesinde, dava konusu kural kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli 

personele verilecek her türlü ödemeler dâhil ücretlerin 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (B) bendine göre 

çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını aşmamak üzere Cumhurbaşkanı 

veya yetkilendireceği makamca tespit edileceği, bu şekilde istihdam edilecek personel yönünden kurumsal 

hizmetlerin gerektirmesi hâlinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartların, işe alınma, 

sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerin feshi ile 
istihdamlarına dair diğer hususların kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilerek 

sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin birtakım esaslar belirlenmiştir. Dava konusu CBK kuralının 

da sözleşmeli personelin sözleşme usul ve esasları ile CBK’nın 21. maddesinin (3) numaralı fıkrası 

kapsamında çalıştırılacak personelin ücret miktarı ve her çeşit ödemeleriyle ilgili olduğu, 375 sayılı 

KHK’da açıkça düzenlenen konulara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim dava konusu CBK kuralının bulunmaması durumunda anılan KHK hükmünün CBK kuralı ile 

düzenleme yapılan konuya uygulanacağı anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede KHK’nın açıkça düzenlediği bir konuda düzenleme yapan CBK kuralı Anayasa’nın 104. 

maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine aykırı bir düzenleme getirmektedir. 

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine 

aykırıdır. İptali gerekir.” Anayasa Mahkemesi, E. 2018/134, K. 2021/13, 3.3.2021, Resmi Gazete, S. 31513. 
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hükmünde sözleşmeli personele yapılacak ödemelerin tespitinde Cumhurbaşkanı 

yetkilendirilmiştir. KHK’de CbK düzenlemesinden farklı olarak, Cumhurbaşkanının 

veya yetkilendireceği makamın ödenecek ücret miktarını tespit etmesi söz konusudur. 

Yine KHK’de, sözleşmeli çalışma usul ve esaslarının ilgili kurumların yönetmeliğiyle 

yapılacağı düzenlenmiştir. CbK’de ise İletişim Başkanlığının sözleşmeli personeline 

ilişkin tüm konularda Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir. İptal talebinde bulunması 

durumunda Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığının personeli konusunda yapılacak 

bir düzenlemenin kanunların saklı alanında kalması gerekçesiyle, Anayasanın 104. 

maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesi iptal kararı vermeliydi. Fakat Mahkeme 

çoğunluğu, Cumhurbaşkanlığı örgütüyle ve personeliyle ilgili konuların CbK’yle 

düzenlenebileceğine görüşündedir.308  

 

F. Kanun ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Farklı Hükümler 

İçermesi Durumunda Kanunun Uygulanması 

 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının beşinci cümlesine göre, kanunların ve 

CbK’lerin farklı hükümler içermesi durumunda kanun hükümleri uygulanır. Farklı 

hükmün bulunması, kanunun açık düzenlemesinin bulunmaması veya kanunun konunun 

bir bölümünü düzenlememiş ihtimallerinde konusu olur.309 7174 sayılı Kapadokya Alanı 

Hakkında Kanun ile 38 Sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında CbK’nin arasındaki 

ilişki, ikinci ihtimale örnek olarak gösterilebilir. Kanunda alan kapsamında bulunan yapı 

ve tesislerin yıkılması, mali ve cezai hükümler gibi kanunların saklı alanında kalan 

konular düzenlenmiştir. 38 sayılı CbK ise alan sınırları içerisinde faaliyet yürüten kamu 

tüzel kişiliğine sahip Kapadokya Alan Başkanlığının kuruluşu, görev ve yetkileri vd. bazı 

                                                        
308 Anayasa Mahkemesi, 2019/71, K. 2020/82, T. 30.12.2020, Resmi Gazete, S. 31405. 
309 Yayla, op. cit., s. 1620. 
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konuları düzenlemiştir. Çalışmanın önceki bölümünde de bahsettiğimiz üzere, 

Anayasanın 123. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının düzenlemesi gereği Başkanlığın 

CbK’yle kurulması mümkünken, görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

Normların farklı hükümler içermesi durumunda birinin uygulanması, diğerinin 

ihmal edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bir hukuk normunu ihmal ederek karar verme, 

daha çok mahkemeler için söz konusu olmakla beraber idarenin de böyle bir karar vermesi 

ihtimal dâhilindedir. Özellikle bakmakta olduğu davada, ilgili normun yargısal 

denetimini yapma yetkisi bulunmayan mahkeme, normu iptal edemese de ihmal ederek 

üst hukuk normunu doğrudan uygulayabilmektedir. Parlamenter sistem dönemimde 

mahkemelerin, “Anayasaya uygun yorum” yöntemiyle kendiliğinden veya talep üzerine 

kanunu ihmal edip Anayasayı doğrudan uygulayabileceği savunulmaktaydı.310 Bu 

durumun gerekçesi; yürürlükte bulunan İYUK’un eski Danıştay Kanunu’nun aksine, 

kanuna aykırılıktan değil hukuka aykırılıktan bahsetmesi, bu kavramın da Anayasayı 

kapsaması olarak gösterilmektedir.311 Benzer biçimde idarenin; kanunu ihmal edip 

Anayasayı doğrudan uygulayabilmesinin şartı, normun insan haklarına aykırı 

bulunmasıdır. Bu görüşün karşıtı olarak, ancak arada bir kanunun bulunmaması 

durumunda idarenin doğrudan Anayasayı uygulayabileceğinin Türk ve İtalyan hukuk 

doktrininde savunulduğu belirtilmektedir.312 İdarenin sübjektif işlemine dayanak olan bir 

                                                        
310 Azrak, “Anayasaya Uygunluk Sorunu”, passim. Yazar, Anayasaya uygun yorum yöntemini; birden fazla 

yoruma uygun olan kanun hükümlerinin anayasallık blokunun içinde bulunan normlara uygun biçimde 

yorumlanması olarak tanımlamaktadır. Yazar bu yorum yönteminin, çoğunlukla, Anayasaya aykırılık 

istemiyle hakkında iptal davası açılması bir biçimde engellenen kanunların uygulanması sonucunda ortaya 

çıkan Anayasaya aykırılığın giderilmesi bakımından uygulandığını belirtmektedir. Azrak, op. cit., s. 335. 
311 İ. H. Özay, “Anayasa: Özgürlükler ve İdari Kolluk Etkinlikleri”, Anayasa Yargısı, C. XIX, (2002), s. 

276. 
312 Ibid., ss. 279-281. 



196 
 

düzenleyici işlemin kanuna aykırı olması söz konusuysa, hem idare mahkemeleri hem de 

idare, düzenleyici işlemi ihmal edip kanuna göre karar verebilmektedir.313 

 

İtalya’da, adliye mahkemesinin hukuka aykırı gördüğü idari işlemi uygulamayıp 

kanunu uygulayabilmesine, 1865 tarihli 2248 sayılı kanunun 5. maddesi açıkça izin 

vermektedir.314 521 sayılı Danıştay Kanunu’nun 30. maddesine göre; adliye 

mahkemesinde görülen bir davada taraflardan biri, uygulanacak idari işlemin hukuka 

aykırı olduğunu iddia etmişse, mahkemenin ilgili iddiayı bekletici sorun sayıp, idari 

işlemin anlam ve kapsamının tespit edilebilmesi için iddia sahibi tarafın Danıştayda dava 

açması yönünde karar verebilmesi düzenlenmişti.315 Yorum davası olarak adlandırılan bu 

dava türü, idari yargılamayla ilgili 2575, 2576 ve 2577 sayılı Kanunlarda 

düzenlenmemiştir. Bakmakta oldukları davada idari işlemin hukuka aykırılığına karar 

verme yetkisi bulunmayan adliye mahkemeleri, idarenin işlemini ihmal ederek karar 

verebilir.316 İdare mahkemeleri ve Danıştay ise CbK’leri ihmal ederek karar verebilirken, 

Cumhurbaşkanının diğer düzenleyici işlemlerinin Danıştay tarafından denetlenmesi ve 

iptal edilmesi mümkündür. Kanunların Anayasaya aykırı olduğu düşünülen hükümlerinin 

ihmali konusunda, 1961 Anayasası dönemi haricinde, mahkemelere bu tür bir yetki 

açıkça tanınmamıştı.317 Değiştirilmiş 1982 Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının 

                                                        
313 Karahanoğulları, op. cit., s. 107. Yazar, doğrudan kanunun uygulanabilmesi konusunda, 1961 Anayasası 

döneminde, Danıştayın olumsuz yöndeki kararlarından bahsetmekte(Danıştay 12. Dairesi, E. 1974/186, K. 

1974/2291, T. 14.10.1974, Danıştay 7. Dairesi, E. 1974/2699, K. 1978/1130, 31.3.1978). 1982 Anayasası 

döneminde verilen bir Danıştay kararında(Danıştay 8. Dairesi, E. 1994/2354, K. 1995/1495, T. 3.5.1995) 

ise idarenin düzenleyici işlemi ihmal edip doğrudan kanunu uygulamasının hukuka uygun bulunduğunu 

belirtmektedir.  
314 Furno, op. cit., pp. 7-8. 
315 Onar, Umumi Esaslar, C. I, s. 396. 
316 Gözler, op. cit., ss.1446-1447,  L. Duran, ““Türkiye’de Seçimleri Kim Yönetir?”, İHİD, C. I, S. 1, 

(1980), ss. 51-52. 
317 1961 Anayasasının 151. maddesine göre, somut norm denetiminde Anayasa Mahkemesinin altı ay 

içerisinde karar vermemesi durumunda, davaya bakan mahkeme Anayasaya aykırılığı kendi düşüncesine 

göre çözümleyerek karar veriyordu. Yalnız bu karar herkesi değil davanın taraflarını bağlıyordu. 

Dolayısıyla bu dönemde mahkemelerin, Anayasaya aykırılıktan hareket ederek, kanunu ihmal yoluyla karar 

vermesi mümkündü. 1982 Anayasasının düzenlemesine göre ise, Anayasa Mahkemesinin beş ay içerisinde 

karar vermemesi durumunda Mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre çözmek zorundadır. 

Ayrıca ihmal konusunda açık bir düzenleme bulunmasa da Danıştayın idari işlemi denetlerken kanunu 

ihmal ederek Anayasayı doğrudan uyguladığı davalar olmuştur.  
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beşinci cümlesi gereği hem mahkemeler hem de idare, CbK’nin kanundan farklı hüküm 

içermesi durumunda kanunu uygulamalıdır. Dolayısıyla İtalya’da kanunla düzenlenen 

ihmal etme durumu, Türkiye’de başkanlık sisteminin niteliklerinin de etkisiyle, idareyi 

de içerecek bir biçimde, tekrar anayasal bir hüküm haline getirilmiştir.  

 

Kanunda ve CbK’de farklı hüküm bulunması, bir iptal nedeni olmamakla318 

beraber, uygulamada birtakım sorunlara yol açabilecektir. Mahkemelerin, merkezi 

idarenin veya kamu kurumlarının bir bölümü kanun hükmünü esas alırken diğer bölümü 

CbK’ye dayanarak karar alabilecektir. Kanunun açık düzenlemesinin olduğu durumlarda 

olduğu gibi, mahkemelerin ve idarenin hukuka uygun karar almasında Anayasa 

Mahkemesinin bu konuda vereceği kararlar belirleyici olacaktır.  

 

Farklı hüküm taşıyan kanunun iptal edilmesinin veya kaldırılmasının CbK’nin 

yürürlüğüne etkisi, çözülmesi gereken bir başka sorundur. Bu durumda CbK hükmünün 

kendiliğinden yürürlüğe girmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz.319 Anayasanın 104. 

maddesinin 17. fıkrasının son cümlesinde düzenlenen sonradan çıkarılan kanunun CbK’yi 

açık biçimde hükümsüz kılmasından farklı olarak, bu durumda CbK hukuk dünyasındaki 

varlığını sürdürecektir. Bu anlamda örtülü yürürlükten kaldırmayla benzer sonuç 

doğuracaktır. 

 

Kendisinden önceki kanunu yürürlükten kaldıran kanunu Anayasa Mahkemesinin 

iptal etmesi, önceki kanunun kendiliğinden yürürlüğe girmesine yol açmamaktadır. 

Bunun nedeni Anayasa Mahkemesinin kararlarının, kural olarak, geriye yürümemesidir. 

                                                        
318 Kanunlarda açıkça düzenlenen bir konuda CbK’lerde farklı bir hüküm bulunması durumu bir iptal 

nedenidir. 
319 Benzer görüş için v. Ardıçoğlu, op. cit., s. 46. vs. Eren, “CbK’lerin Değerlendirilmesi, s. 63, M. Azaklı, 

“Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Somut Norm Denetimi Yoluyla İncelenmesi”, Anayasa Yargısı, C. 

XXXVI, S. 1, (2019), s. 94.  
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İdari yargıda iptal kararları ise idari işlem hiç yapılmamış gibi sonuç doğurur. Dolayısıyla 

idari yargının verdiği iptal kararları geriye yürür. Kendisinden önceki düzenleyici işlemi 

kaldıran sonraki düzenleyici işlem iptal edilirse önceki işlem kendiliğinden yürürlüğe 

girer. Burada ise bir kanunla yürütmenin asli düzenleyici işlemi arasındaki ilişkiyi 

incelememiz gerekmektedir. Ayrıca bu ilişkide, Anayasanın düzenlemesi gereği, alt 

normun kaldırılması değil uygulanamaması söz konusudur. TBMM tarafından reddedilen 

KHK’nin değiştirdiği kanunlar bakımından doktrinde benzer bir tartışma yapılmıştır. Bir 

görüşe göre, yürütme organı yasama meclislerinin izniyle kanunların uygulanabilirliğini 

geçici olarak askıya almaktadır. Böylece TBMM’nin reddettiği KHK yürürlükten 

kalktığında, değiştirilen kanun hükümleri kendiliğinden uygulanabilir hâle gelecektir.320 

Aksi görüşe göre, KHK’lerle kanunların geçici olarak askıya alınması değil kaldırılması 

söz konusudur. Kaldırma sonucunda kanun yürürlükten kalkar. Meclisin iradesinin 

yürütme organından farklılığı, kaldırılan kanunla aynı içerikte bir kanun yapılmasıyla 

ortaya konabilir.321  

 

Kanunun ve CbK’nin farklı hüküm içermesi durumunda her iki norm da varlığını 

sürdürecektir. CbK hükmünün uygulanması kanun tarafından geçici olarak askıya 

alınacaktır. Fakat kanun kaldırılmadan veya iptal edilmeden önce uzun süre yürürlükte 

kalabilir. Bu nedenle uygulanamayan CbK’nin yürütme tarafından kaldırılması uygun 

olacaktır. İptal veya kaldırma kararından sonra kanunun bulunmadığı bir alanda, anayasal 

sınırlamalara uymak koşuluyla, aynı içerikte bir CbK çıkarılabilir. 

 

                                                        
320 Duran, “Kanun Hükmünde Kararnameler”, s. 5. 
321 Gözler, Türk Anayasa Hukuku, ss. 729-730. 
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G. Aynı Konuda Kanun Çıkarılması Durumunda 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hükümsüz Hale Gelmesi 

 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının son cümlesine göre, CbK’yle aynı 

konuda kanun çıkarılması durumunda, CbK hükümsüz hâle gelir. 

Hükümsüzlük(kadüklük), Fransız hukukuna atıfla, belli bir şartın gerçekleşmesiyle idari 

işlemin kendiliğinden ortadan kalkması olarak tanımlanmaktadır.322  

 

1982 Anayasası’nın; 33. maddesine göre derneğin faaliyetten men edilmesi, 20. 

maddesine göre kişinin özel kâğıtlarına ve eşyasına el konması, 21. maddesine göre 

kişinin konutuna girilmesi ve eşyasına el konulması, 22. maddesine göre haberleşmenin 

engellenmesi ve gizliliğine dokunulması, 135. maddesine göre kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetten men edilmesi gibi idari kararlar hâkim 

onayına sunulur.  Hâkimin konuyla ilgili kararını kırk sekiz saat içinde açıklamaması 

durumunda bu kararlar kendiliğinden yürürlükten kalkar.  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 

29. maddesine göre; ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde inşaata başlanmaması, her 

durumda beş yıl içerisinde yapının bitirilememesi durumlarında verilen ruhsat hükümsüz 

olur, bahsedilen bozucu şartların gerçekleşmesi durumunda ilgili işlemlerin bütün hüküm 

ve sonuçları ortadan kalkar.323   

 

Düzenleyici işlemlerde hükümsüzlük; geleceğe yönelik etki doğururken, sübjektif 

işlemlerde geçmişe yürümeye yol açar, geri almaya eşdeğerdir ve işlem hiç 

uygulanmamış gibi ortadan kalkar.324 Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının 

                                                        
322 Gözler, İdare Hukuku, s. 1212.   
323 Ibid., ss. 1210-1211. 
324 Ibid., s. 1212. 1961 Anayasası’nın Geçici 8. maddesinin, çeşitli organ, kurum ve kurulların; kuruluş 

kanunları çıkarılıp, görevlerine başlayacakları süreye kadar bu konulardaki hükümlerin uygulanmasına 

devam edileceğine dair düzenlemesi kanunların kadük olmasına örnek olarak gösterilebilir. İlgili kanunlar 

çıkarıldıktan sonra bunlarla ilgili eski hükümler, hukuk düzeninden açıkça kaldırılmasa bile 
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düzenlemesine göre sonradan aynı konuda kanun çıkarılması durumunda ilgili CbK, 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar etkisini sürdürecek bu tarihten itibaren hükümsüz 

olacaktır.325 Kanun CbK ilişkisinde; farklı hüküm içeren mevcut kanunun etkisi geçmişe 

yönelikken, sonradan çıkarılan kanun geleceğe dönük olarak etkili olur.  Anayasada; 

OHAL CbK’lerinin üç ay içerisinde TBMM’de görüşülüp karara bağlanmaması 

durumunda yürürlükten kalkmadan, sonradan aynı konuda kanun çıkarılması durumunda 

ise olağan dönem CbK’sinin hükümsüzlüğünden bahsedilmektedir. İkinci düzenlemenin, 

geçmişe etkili sonuç doğurabilme olarak yorumlanabileceği, bu durumun hukuk 

güvenliği ve belirlilik ilkeleri açısından sorunlar yaratabileceği doktrinde 

savunulmaktadır.326  Aynı konuda kanun ve CbK çıkarılmış olabilir. Davada uygulanacak 

normun; kanun değil hükümleri Anayasaya aykırı görülen veya taraflardan birinin ileri 

sürdüğü Anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülen CbK olması gerekçesiyle itiraz yoluyla 

Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. Bu durumda, Mahkemenin ilk inceleme 

aşamasında ret kararı vermesi yerine, Anayasanın açıkça düzenlenen konularda CbK 

çıkarılamayacağı hükmünü esas alarak karar vermesi önerilmektedir.327 

 

Sonradan çıkarılan kanunun CbK’yi hükümsüz kılması, bir anlamda 

“değiştirebilme” özelliği olarak kabul edilmelidir. Kanunlar; CbK’leri bütünüyle 

                                                        

uygulanabilirliklerini yitirmişlerdir. Kadüklük konusunda daha güncel bir örnek ise 5018 sayılı Kanunun 

Ek 5. maddesidir. Madde, 5018 sayılı Kanundaki cetvellere CbK’yle ek yapılabileceğini düzenlemiştir.  4, 

19, 23, 34, 47 ve 57 sayılı CbK’lerle (I), (II) ve (III) sayılı cetvellere çeşitli ekler yapılmıştır. 19 sayılı 

CbK’nin 1. maddesiyle yapılan ekler; Anayasanın 87. maddesine göre, kanun koymanın, kaldırmanın ve 

değiştirmenin TBMM’nin görev ve yetkilerinden olması, kanunda değişiklik yapan CbK’nin yasama 
yetkisine ilişkin olması gerekçeleriyle, Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına aykırı bulunarak Anayasa 

Mahkemesi tarafından oybirliğiyle iptal edilmiştir. Bu karardan sonra TBMM, Anayasa Mahkemesinin 

kararı doğrultusunda, 7254 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kanunu değiştirerek, Anayasaya aykırı olarak 

kanundaki cetvellere CbK’yle ek yapılan tüm maddeleri yeniden düzenlemiştir. Fakat 5018 sayılı Kanunun 

Ek 5. Maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla bu maddenin kadük hâle geldiği 

söylenebilir.  
325 Eren, op. cit., ss. 62-63, Ülgen Adadağ, op. cit., s. 267. 
326 Ibid., s. 267. Yazar, bir normun baştan itibaren hükümsüz sayılmasının yaratacağı sorunları bertaraf 

etmek için geçici nitelikli OHAL CbK’lerinin hükümsüz sayılması, olağan dönem CbK’lerinin ise çıkarılan 

kanunla yürürlükten kalkması yönünde Anayasa düzenlemesinin daha yerinde olacağını belirtmektedir. 
327 Atar, op. cit., s. 251. 
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hükümsüz kılabileceği gibi, belirli hükümler konusunda da değişiklik yapabilir.328 

Doktrinde iki normun birbirini değiştiremeyeceği, sonradan kanun çıkarılması 

durumunda CbK’nin hükümsüz hâle gelmesinden hareketle değişikliğe gerek olmadığı 

savunulmaktadır.329 Biz bu durumda CbK’nin metnine işlenen bir değişiklik olmamasına 

rağmen, kanunun üstünlüğü gereği uygulanması nedeniyle kanunla CbK’lerde “dışsal” 

bir değişikliğin söz konusu olduğunu düşünüyoruz.  

 

Yasama organının bir CbK’yi tümüyle hükümsüz kılmak için tek tek ayrıntılı 

düzenleme yapmasına gerek yoktur. Böyle bir yorum, kanunlarla CbK’lerin hükümsüz 

kılınmasını zorlaştırmaya hizmet edecektir. Yasama organı ancak CbK hükümlerinin bir 

kısmını koruyup diğerlerini kaldırmak istiyorsa daha ayrıntılı düzenleme yapmalıdır. 

Örneğin 38 sayılı CbK’yle kurulan Kapadokya Alan Başkanlığını kaldırmak isteyen 

TBMM’nin ilgili CbK’nin hükümsüz olduğuna ilişkin bir kanun çıkarması yeterlidir. 

Başkanlığa yeni görevler verilmesi veya mevcut görevlerden bazılarının yürürlükten 

kaldırılması için ayrıntılı düzenlemeye ihtiyaç olacaktır. Meclis bir konuyla ilgili ayrıntılı 

bir kanun yapıp, kanunda ilgili CbK’nin kaldırıldığını belirten bir hükme yer verebilir. 

Benzer biçimde CbK’nin kanundan farklı hükümlerinin uygulanamayacağına ilişkin bir 

maddenin düzenlenmesi de mümkündür.  

 

Bahsettiğimiz ilk ihtimal için CbK’nin yürürlükten kaldırıldığına ilişkin bir kanun 

çıkarılması yeterlidir. Kanunla, CbK’lerin bütünüyle yürürlükten kaldırılamayacağı, 

kanunun CbK’nin uygulanabilir düzenlemelerinin tamamıyla ilgili yeni kurallar koyması 

durumunda kararnamenin tamamının hükümsüz hale geleceği doktrinde 

savunulmaktadır.330  

                                                        
328 Benzer görüş için v. Söyler, op. cit., s. 102.  
329 Ardıçoğlu, op. cit., s. 49. 
330 Atar, op. cit., s. 246. 
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İkinci durum için ise yasama organının, hükme ilişkin değişikliği daha teknik bir 

biçimde yapması gerekir. 1 sayılı CbK’nin331 21. maddesinin 2. fıkrasına göre, 

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları en az üç kişiden oluşur. Kanunla bu kurulların en az 

beş kişiden oluşacağı düzenlenirse CbK’nin ilgili maddesi hükümsüz hâle gelir, CbK’nin 

değil kanunun hükümleri uygulanır. Kanunda CbK’nin hükümlerinde metin içi doğrudan 

bir değişiklik yapılamamalıdır.332 Böyle bir durum ancak eş düzey normlar için geçerli 

olabilir. Kanunlar ve CbK’ler eş düzey norm olmadıklarından kanunla yapılan 

değişiklikler CbK’nin metnine işlenemezler. Kanunların CbK’ler tarafından 

değiştirilmesi de mümkün değildir. CbK’ler KHK’lerden farklı olarak, kanun gücünde 

olmadığından hareketle üst norm olan kanunları değiştiremezler. Nitekim Anayasa 

Mahkemesi, 19 sayılı CbK’nin 1. maddesiyle 5018 sayılı kanundaki cetvellere ek yapan 

düzenlemeyi, kanun metninde değişiklik yaptığı gerekçesiyle Anayasanın 104. 

maddesinin 17. fıkrasının birinci cümlesine aykırı bularak iptal etmiştir.333 

 

Bir CbK’nin kanun tarafından açıkça hükümsüz hâle getirilmesinden sonra 

kanunun kaldırılması veya iptal edilmesi CbK’nin yeniden ihyası mümkün değildir. 

Kurullar konusunda verdiğimiz örnekteki gibi örtülü bir yürürlükten kaldırma söz konusu 

olursa CbK hükmünün tekrar yürürlüğe girmesi mümkün olabilecektir. 

 

III. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi 

 

Türev kurucu iktidar, yürütmenin düzenleyici işlemi olmasına rağmen CbK’lerin 

yargısal denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmasını tercih etmiştir. İdari 

                                                        
331 Cumhurbaşkanlığı örgütünün; kurulması, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi konusunda Anayasada bir 

hüküm bulunmadığından bu konular kanunun saklı alanında kalırlar. Bu nedenle 1 sayılı CbK’nin 

Cumhurbaşkanlığı örgütüyle ilgili hükümleri Anayasaya aykırıdır.  
332 Söyler, op. cit., s. 102. 
333 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/155, K. 2020/27, T. 11.6.2020, Resmi Gazete, S. 31194. 
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işlemlerin yargısal denetimlerinin idari yargının yapması gerektiği, yasallık denetiminin 

idari yargının görev alanına girmesi, Danıştaya nazaran Anayasa Mahkemesine iptal 

davası açabileceklerin sınırlı olmasının hak arama hürriyeti bakımından sakıncalar 

içermesi gerekçeleriyle CbK’lerin yargısal denetiminin Anayasa Mahkemesine verilmesi 

eleştirilmektedir.334 CbK’lerin yargısal denetimi, esas olarak anayasa hukukunun 

konusunu oluşturmaktadır. Ancak CbK’lerin kanunlarla ve idarenin diğer düzenleyici 

işlemleriyle ilişkisi nedeniyle, bu konuyu sınırlı bir biçimde inceleyeceğiz. 

 

CbK’lerin yargısal denetiminde en kritik noktalardan biri, mahkemelerin denetim 

yaparken kullanacağı ölçü normun belirlenmesidir. Kanunların saklı alanında, kanunda 

açıkça düzenlenen konularda, temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran CbK’lerin 

çıkarılamaması, kanuna aykırılık olarak mı yoksa Anayasaya aykırılık olarak mı olarak 

değerlendirilmelidir? Sonradan aynı konuda çıkarılan kanun nedeniyle CbK’nin 

hükümsüzlüğünün tespiti, nasıl ve hangi organlar tarafından yapılacaktır? Bu konuda bir 

iptal davası açılması durumunda Anayasa Mahkemesi iptal/ret kararı mı, yoksa 

hükümsüzlük nedeniyle ilk inceleme aşamasında ret kararı mı verecektir? Bu sorunların 

incelenmesi CbK’lerin yargısal denetiminin merkezinde duracaktır. 

 

Anayasa değişikliğinin kimi hükümlerinin belirsiz ve çelişkili ifadeler içermesi 

nedeniyle CbK’lerin hukuki niteliğinin belirlenmesinde doktrinde yukarıda da 

aktardığımız tartışmalar yaşanmıştır. CbK’ler konusunda erken dönemde yazılan bir 

çalışmada, CbK çıkarılabilmesi için kanunla yetkilendirmenin gerektiği 

savunulmuştur.335 CbK’leri yürütmenin türev düzenleyici işlemi hâline getirecek bu tür 

bir yorumu yerinde bulmuyoruz. Bu görüş kabul edilirse, yürütmenin hem türev nitelikte 

                                                        
334 Gözler, op. cit., ss. 1332-1333. 
335 Yıldırım, op. cit., s. 25.  Yazar dört spesifik konu dışında kalan, Anayasanın 104. maddesinin 17. 

fıkrasında düzenlenen yürütme yetkisine ilişkin CbK’ler konusunda bu görüştedir. Diğer konularda kanunla 

yetkilendirmeye ihtiyaç olmadığını, bu konularda CbK’lerin saklı alanı bulunduğunu savunmaktadır.  
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hem de kanunları değiştiremeyen düzenleyici işleminin yargısal denetiminin Anayasa 

Mahkemesine verilmesinin açıklanamayacağını düşünüyoruz. Biz CbK’leri; istisnai 

nitelikli, geniş bir alanda çıkarabilen fakat konuyla sınırlandırılmış yürütmenin asli 

düzenleyici olarak kabul ediyoruz. CbK’lerin düzenleme konusu Anayasanın 

düzenlemeleriyle sınırlandırılmış olsa da bakanlıkların ve saklı kanunilik alanında 

kalmayan kamu kurumlarının CbK’yle düzenlenmesi bu alanın ne kadar geniş olduğunun 

göstergesidir. Tabii Cumhurbaşkanıyla farklı bir siyasi partinin veya partilerin Meclis 

çoğunluğunu oluşturması durumunda oldukça geniş olan bu alanın kısmen veya 

bütünüyle CbK’lere kapatılması mümkündür. Bu anlamda CbK’lerin düzenleme alanı, 

Meclisin ve Cumhurbaşkanının uyum-çatışma diyalektiğine göre belirlenecektir.  

 

CbK’lerin kanunlarla ilişkisinde yaşanacak uyuşmazlıkların/çatışmanın 

niteliğinin belirlenmesi bir diğer önemli sorundur. Anayasanın 8. maddesine göre, 

yürütme yetkisi, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır. Çeşitli ihtimallerde 

çıkarılamaması, farklı hüküm içerme durumunda kanunun uygulanması, sonradan aynı 

konuda kanun çıkarılması durumunda hükümsüz olma nedenleriyle CbK’lerin, “intra 

legem” niteliğe sahip olduğu, yani kanunun çizdiği sınırların dışına çıkamayacağı, 

dolayısıyla kanunlara aykırı olamayacağı savunulmaktadır.336 Karşı görüşe göre ise 

Anayasada sadece kanunla yapılması öngörülen, CbK’ye yasaklanan alanlarda 

düzenleme yapılması durumunda kanuna aykırılıktan değil Anayasaya aykırılıktan 

bahsetmek gerekir. Çünkü sorunun temelinde anayasa normuna aykırılık yatmaktadır.337 

Bu anlamda kanunlar ve CbK’ler arasında bir uygunluk-aykırılık ilişkisi kurmak mümkün 

olmayacak, Anayasa Mahkemesi CbK’lerin denetimini yaparken kanunları ölçü norm 

olarak kullanamayacaktır.338 Ayrıca Anayasanın 148., 150. ve 152. maddelerinde 

                                                        
336 Gözler, op. cit., ss. 1292-1293. Benzer görüş için v. Ardıçoğlu, op. cit., s. 50, Ulusoy, op. cit., s. 297. 
337 Sezer, op. cit., ss. 392-393, Aslan, op. cit., ss. 152-154. 
338 Şanlı Atay, op. cit., ss. 591-592. 
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CbK’lerin Anayasaya aykırılıklarının denetleneceği düzenlendiğinden bunların kanuna 

aykırılığı denetlenmeyecektir.339 

 

CbK’ler; idarenin türev düzenleyici işlemlerinden farklı olarak, kanunlara 

dayanmaz. Bu anlamda kanunlar ve CbK’ler arasında klasik bir aykırılık ilişkisi 

kurulamaz. Fakat Anayasanın 104. maddesinin kanunların açıkça düzenlediği bir konuda 

CbK çıkarılamayacağı hükmü, aykırılık ilişkisinin de ötesinde bir düzenleme getirmiştir. 

Bu durumda iki normun çatışıp çatışmaması önemsizleşmekte, kanuna aykırı olmayan 

CbK hükmünün, kanunla aynı düzenlemeyi içerse dahi, iptali edilmesi gerekecektir. 

Normların çatışması durumunda kanuna aykırılık, çatışma bulunmaması fakat kanundaki 

düzenlemenin CbK’yle tekrar edilmesi Anayasaya aykırılık yaratacaktır. Bir konuda 

kanunun bulunmadığı durumda ise bir aykırılık ilişkisi kurulması mümkün değildir.340 

Sonradan aynı konuda çıkarılan kanunun CbK’yi hükümsüz hâle getirmesi durumunda 

ise kanunun düzenlemesine aykırı olan CbK hükümleri uygulanamaz hâle gelmektedir. 

Dolayısıyla bu ihtimalde bir aykırılık ilişkisinden bahsedilebilecektir. Bu nedenle, 

CbK’lerin kimi durumlarda kanuna aykırılığı kimi durumlarda ise Anayasaya aykırılığı 

söz konusu olacaktır. 

 

Bakanlıklara ve kamu kurumlarına ilişkin birçok kanun ve kanun hükmü 703 

sayılı KHK’yle kaldırılmıştır. Dolayısıyla ilgili alanlarda kanun düzenlemesi 

bulunmadığından, kanun CbK ilişkisi incelenememekte, CbK’lerin, yalnızca Anayasaya 

aykırılığı söz konusu olmaktadır. Cumhurbaşkanıyla meclis çoğunluğunun farklı 

partilerden olması durumu dışında, bu alanlarda kanun çıkarılması çok düşük ihtimaldir. 

                                                        
339 Eren, op. cit., s. 69. Yazar bu duruma rağmen Anayasanın 8. maddesinin yürütme yetkisinin Anayasaya 

ve kanunlara aykırı kullanılamayacağı anlamına geldiğini, fakat Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının 

özel hüküm olması nedeniyle Anayasaya ve kanunlara aykırılığın bu madde kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğini savunmaktadır. 
340 Sezer, op. cit., s. 385. 
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Kanunun açık düzenlemesinin bulunması, kanunlarda CbK’lerden farklı hükümler 

bulunması veya sonradan CbK’yle aynı konuda kanun çıkarılması durumlarında ise 

kanuna aykırılık veya uygulanamama/hükümsüzlük söz konusu olur. Dolayısıyla kanun 

CbK ilişkisinin niteliğine göre Anayasa Mahkemesi, hem anayasallık hem de kanunilik 

denetimi yapacaktır.  

Anayasa Mahkemesi, CbK’lerin denetiminde Anayasanın 104. maddesinin 17. 

fıkrasının kapsamında konu bakımından yetki denetimi yapmakta, Anayasaya aykırılık 

tespit etmemesi durumunda CbK’yi içerik bakımından denetlemektedir. Mahkeme 

kanun-CbK ilişkisini incelerken kanuna aykırılık incelemesi yapmamaktadır. Bu 

bakımdan CbK’lerin Anayasaya uygunluğunu denetlemektedir. Aslında kanunun açık 

düzenlemesinin bulunduğu durumda CbK’nin kanunla ilişkisini irdelemek bir tür 

aykırılık incelemesi sayılmalıdır. CbK’nin kanunla bir arada var olamayacak farklı 

hükmü Mahkeme tarafından iptal edilmektedir. CbK’nin kanun hükmünü tekrar etmesi 

de bir iptal nedeni olabilir, fakat bu durum hukuk dünyasında bir değişiklik 

yaratmayacaktır. Ancak kanunun kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda aynı hükmü 

içeren CbK’nin hukuki bir anlamı olabilecektir.   

 

A. Soyut Norm Denetimi 

 

Soyut norm denetimi; Cumhurbaşkanının, TBMM’de en çok üyesi olan iki parti 

grubunun veya meclis üye tam sayısının beşte biri sayıda milletvekilinin341 ilgili kanunun 

veya CbK’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren esas bakımından altmış gün, 

şekil bakımından on gün içerisinde açmak zorunda olduğu iptal davası yoluyla yapılır. 

                                                        
341 Son Anayasa değişikliğiyle beraber milletvekili sayısı beş yüzden elliden altı yüze çıkarılmış, dolayısıyla 

Anayasa Mahkemesine iptal davası açma hakkı en az yüz yirmi milletvekiline tanınmıştır. CbK’ler 

Danıştay tarafından denetlenseydi idari işlemlerin iptalinin geçmişe etkili olması nedeniyle yurttaşların 

Anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlükleri kullanmasının daha güvenceli bir konumda olacağını 

düşünüyoruz. Bu durumda CbK’lerin iptali için menfaati ihlal edilen herkes dava açma ehliyetine sahip 

olacak, davada taraf olabileceklerin sayısı mevcut düzenlemeye göre daha fazla olacaktı.  
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Bu denetim türü, itiraz yolu da denilen somut norm denetiminden doğrudan olma 

niteliğiyle ayrılmaktadır. 

 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi CbK’ler, yürütmenin asli düzenleyici işlemi 

olmasına rağmen, türev kurucu iktidarın tercihi nedeniyle, Anayasa Mahkemesi 

tarafından denetlenmektedir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye 

yürümemesi ilkesi doğrultusunda CbK’nin iptal edilmesi, geleceğe yönelik sonuç 

doğuracaktır. Fakat Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesi ilkesi katı bir 

biçimde yorumlanmamalıdır.342 Somut norm denetiminin karakteri gereği Anayasa 

Mahkemesinin iptal kararı geriye yürür. Ceza hukukunda lehe olan kanunun 

uygulanacağından hareketle iptal edilen kanuna göre ceza alan kişiler ve bazı idari 

işlemler bakımından da iptal kararı geriye yürür.343 Hatta bazı durumlarda soyut norm 

denetimi sonrasında da adalet ilkesi gereği kararın geriye yürümesi gerektiği, örneğin 

Anayasaya aykırı bir kanuna göre tarh edilmiş vergi konusunda iptal kararının geriye 

yürümesi gerektiği savunulmaktadır.344 Anayasa Mahkemesinin iptal kararının geriye 

yürümemesinin yaratacağı sorunları gidermek için CbK’lerin ön denetiminin yapılması 

da mümkün olabilirdi. Böylece Cumhurbaşkanının CbK çıkarma yetkisini ölçüsüz 

biçimde kullanması engellenebilir,345 özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda 

yurttaşlar daha güvenceli bir konumda olurlardı. 

 

                                                        
342 B. Apaydın, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetiminin Anayasa Yargısı ve İdari 

Yargı Alanına Etkileri”, Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki 

Yeri ve Denetimi Sempozyumu, 18-19 Ekim 2019 İstanbul, s. 11, 

https://www.kamuhukukculari.org/upload/dosyalar/Bahadr_Apaydn.pdf, [Erişim Tarihi: 5.7.2021] 
343 Y. Uler, “Anayasa Mahkemesi Kararları Geriye Yürür”, Bahri Savcı’ya Armağan, Ankara, 

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını, 1988, s. 518 vd. 
344 Ü. Azrak, “Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği”, Anayasa Yargısı, C. I, (1984), 

s. 160. 
345 Esen, op. cit., s. 57. 

https://www.kamuhukukculari.org/upload/dosyalar/Bahadr_Apaydn.pdf
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1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konu Bakımından 

Yetki Açısından Yargısal Denetimi 

 

Anayasanın 148. maddesinde Anayasa Mahkemesinin kanunları ve CbK’leri şekil 

ve esas bakımından denetlemesi düzenlenmiş, maddenin ikinci fıkrasında kanunların 

şekli denetiminde hangi kurallara uyulacağı belirtilirken CbK’ler bakımından bir 

düzenleme yapılmamıştır. CbK’lerin Anayasada yasaklanmış alanlarda çıkarılması 

durumunda yapılan denetimin konu bakımından yetki denetimi olduğu, Anayasa 

Mahkemesinin konu bakımından yetkiyi şekli denetimi kapsamında gördüğü, dolayısıyla 

kanunların saklı alanında veya temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının Anayasa 

Mahkemesinin şekil denetimine tâbi olduğu savunulmaktadır.346 Bu görüşün aksine, 

yasak alanlarda CbK çıkarılması durumunda konu bakımından denetimin söz konusu 

olacağı, denetimin esasa ilişkin olduğu, şekil denetiminin sadece CbK’lerin 

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılıp çıkarılmadığı açısından yapılabileceği 

savunulmaktadır.347 Anayasa Mahkemesi yargısal denetim yaptığı ilk davada, CbK’lerin 

anayasal çerçevesi ve yargısal denetimi konusunda ayrıntılı bir değerlendirmeye yer 

vermiş, daha sonraki kararlarında aynı değerlendirmeyi kullanarak inceleme yapmıştır.348 

                                                        
346 Ülgen Adadağ, op. cit., ss. 265-272, Sezer, op. cit., ss. 391-195. 
347 Atar, op. cit., s. 252. 
348 “(…)Yeni hükümet sisteminin en önemli özelliklerinden biri Cumhurbaşkanı’na “Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi” adı altında düzenleme yapma yetkisinin tanınmasıdır. CBK’ların en belirgin özelliği ise 

Cumhurbaşkanı’na belirli konularda ilk elden düzenleme yapma yetkisinin verilmiş olmasıdır. Yürütmenin 

diğer düzenleyici işlemlerinden farklı olarak Cumhurbaşkanı Anayasa’da belirlenen yetki çerçevesinde 

herhangi bir kanuna dayanmadan ya da yasama organının onayı olmadan CBK’lar yoluyla düzenleme 

yapabilecektir. 

 (…)Cumhurbaşkanı’na yürütme yetkisine ilişkin konularda CBK çıkarma yetkisinin genel olarak 
verilmesinin yanı sıra Anayasa’nın diğer bazı maddelerinde belirtilen kimi konuların CBK ile 

düzenleneceği ayrıca ifade edilmiştir. Bu kapsamda Anayasa’nın 104. maddesinin dokuzuncu fıkrasında 

üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esasların; 106. maddesinin on birinci 

fıkrasında bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra 

teşkilatlarının kurulmasının; 108. maddesinin dördüncü fıkrasında Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, 

üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işlerinin; 118. maddesinin altıncı fıkrasında Millî Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevlerinin CBK’larla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Anayasa’nın 123. maddesinin üçüncü fıkrasında ise kamu tüzel kişiliğinin kanunla veya CBK ile kurulacağı 

belirtilmiştir. 

Anayasa’nın 148. maddesinde CBK’ların şekil ve esas bakımdan Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesi 

öngörülmüş, yargısal denetim görev ve yetkisi de Anayasa Mahkemesine verilmiştir. 



209 
 

Bu çerçeve doğrultusunda Anayasa Mahkemesi, herhangi bir kanuna dayanmayan, 

kanunun onayına ihtiyaç duymayan, yürütmenin asli düzenleyici işlemi olarak kabul 

ettiği CbK’lerin denetiminde önce konu bakımından yetki açısından inceleme yapmakta, 

bu aşamada Anayasaya aykırılığın tespit edilmemesi durumunda içerik incelemesine 

geçmektedir.  

 

Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasına göre, yürütme yetkisine ilişkin 

konularda CbK çıkarılabilirken, kanunun saklı alanında bulunan konularda, temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılmasında ve kanunun açık düzenlemesinin bulunduğu durumda 

CbK çıkarılmaz. CbK çıkarılmasını yasaklayan bu durumlarda, iptal edilebilirliğe göre 

daha güvenceli olması ve işlev gaspının bulunması349 gerekçeleriyle yok hükmünde 

saymanın söz konusu olması gerektiği doktrinde savunulmaktadır.350 İşlev gaspı, idare 

hukuku doktrininde ve Danıştay kararlarında yokluk nedeni olarak görülmektedir.351 Bu 

nedenle yürütme yetkisinin dışında çıkarılan CbK’lerin yok hükmünde sayılması gerekir. 

Bu yönde verilen Anayasa Mahkemesi kararlarının da geriye yürüyeceğini kabul etmek 

                                                        

Anayasa’da Cumhurbaşkanı’na CBK çıkarma yetkisi verilmekle birlikte bu yetki sınırsız değildir. 

Kanunlardan farklı olarak Anayasa’da CBK’yla düzenlenecek konular sınırlandırılmıştır. Konu 
bakımından yetki yönünden getirilen bu sınırlamalar Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının 

ilk dört cümlesinde düzenlenmiştir. 

(…)yürütme yetkisine ilişkin konular dışında CBK ile düzenleme yapılması mümkün değildir. 

“Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve 

ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin” CBK’yla düzenlenemeyeceği 

belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca belirtilen alanlarda CBK ile düzenleme yapılamaz. 

(…)Anayasa’da kanunla düzenleneceği belirtilen alanlarda Cumhurbaşkanı’nın CBK çıkarma yetkisi 

bulunmamaktadır. 

(…)Cumhurbaşkanı’nın, yürütme yetkisine ilişkin konularda CBK çıkarabilmesi için CBK’yla 

düzenlenecek konunun kanunlarda açıkça düzenlenmemiş olması gerekir. 

CBK’ların yukarıda belirtilen konu bakımından yetki kurallarına uygun olarak çıkarılması gerekmektedir. 
Aksi takdirde içeriği Anayasa’ya aykırılık oluşturmasa bile bu düzenlemelerin Anayasa’ya uygunluğundan 

söz edilemez. Dolayısıyla CBK’ların yargısal denetiminde öncelikle Anayasa’nın 104. maddesinin on 

yedinci fıkrasında belirtilen konu bakımından yetki kurallarına uygunluğunun ele alınması gerekir. Anılan 

fıkra yönünden herhangi bir aykırılık tespit edilmemesi durumunda ise bu defa CBK’ların içerik yönünden 

Anayasa’ya uygunluk denetimi yapılmalıdır.” Anayasa Mahkemesi, E. 2018/15, K. 2020/4, T. 22.1.2020, 

Resmi Gazete, S. 31126. 
349 Sevgili Gençay, op. cit., s. 5. Bu durumda  ne olacağını belirtmese de, yazarın işlev gaspıyla sakat 

CbK’lerin yok hükmünde sayılması gerektiği sonucuna ulaştığı yorumu yapılabilir.  
350 Yayla, op. cit., ss. 1632-1633. Yazar bu durumlarda iptal edilebilirlik değil yokluk olduğu görüşündedir.  

Benzer görüş için v. Apaydın, op. cit., s. 11..  
351 C. Erkut, “İdare Hukukunda Yokluk Teorisi”, IHİD, C.  IX, S. 1-3, 1988, s. 75. 
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gerekir. Fakat bu kapsamda CbK çıkarılması durumunu Anayasa Mahkemesi iptal nedeni 

olarak görmektedir. Mahkeme; kanunun saklı alanında kalan öğretim eleman 

kadrolarının,352 öğretim üyelerinin TCMB Meclisi üyesi olmasının353 CbK’yle 

düzenlenmesi konularında iptal kararı vermiştir. 5018 sayılı Kanunda açıkça düzenlenmiş 

bir konuda Kültür Bakanlığının bütçe dışı avans ödemesini354 ve 375 sayılı KHK’de 

açıkça düzenlenmiş İletişim Başkanlığının sözleşmeli personeli konusunda 

Cumhurbaşkanının yetkilerini CbK’yle düzenleyen hükümler de Mahkeme tararfından 

                                                        
352 “(…) öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, mali işleri ve özlük haklarının kanunla düzenlenmesi 

gerekmektedir. Dava konusu kuralda üniversitelerin öğretim elemanları kadrosu düzenlenmekte olup 

Anayasa Mahkemesi bir kararında “Kadro ünvanı, personelin niteliğini ifade etmenin yanında, o personelin 

yerine getireceği görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük haklarını 

da ifade etmektedir. Kadro derecesi ile personelin özellikle aylık ve ödenekleri ve diğer özlük hakları 

bakımından sıkı bir bağ bulunmaktadır.” değerlendirmesinde bulunmuştur (AYM, E.2005/139, K.2007/33, 

22/3/2007). Dava konusu kuralda da öğretim üyesi kadroları düzenlendiğinden kuralın kadro 
düzenlemesiyle birlikte öğretim elemanlarının görev ve yetkileriyle özellikle özlük haklarını etkilediği, bu 

çerçevede Anayasa’nın 130. maddesi bağlamında münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konuda 

düzenleme yaptığı açıktır. Anayasa’nın 130. maddesinde üniversitelerin kanunla kurulacağı vurgulanmış 

olup dava konusu kuraldaki üniversite öğretim elemanlarının kadrolarının düzenlenmesine ilişkin husus 

Anayasa’da CBK’larla düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin de değildir. Bu itibarla kuralda 

Anayasa’nın 130. maddesi bağlamında 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı 

şekilde düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. 

İptali gerekir.”, Anayasa Mahkemesi, E. 2020/71, K. 2021/33, T. 29.4. 2021, Resmi Gazete, S. 31513. 
353 “(…) Kuralla 2914 sayılı Kanun’a tabi devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinin Banka Meclis üyesi 

olarak seçilmeleri hâlinde her iki görevi birlikte yürütebilmelerine imkân tanınmaktadır. Böylece öğretim 

üyesinin bir yandan çalıştığı üniversite dışındaki bir kurumda görev üstlenmek suretiyle o kurumla ilişki 
kurması, diğer yandan hem bu görevi üstlenebilmesi hem de görevle ilgili tüm hak ve menfaatlerden 

yararlanmak suretiyle özlük haklarına sahip olması söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla kuralla Anayasa’nın 

130. maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında öğretim üyelerinin diğer kurumlar ile ilişkilerine ve özlük 

haklarına yönelik bir konu düzenlenmektedir. 

Bu çerçevede Anayasa’nın 130. maddesi bağlamında münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bir 

konuda düzenleme yaptığı görülen ve Anayasa’da CBK’larla düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara 

ilişkin Anayasa hükümlerinin açıkça izin verdiği hususlara ilişkin olmayan kuralın Anayasa’nın 104. 

maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesini ihlal ettiği anlaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasanın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır. 

İptali gerekir.”, Anayasa Mahkemesi, E. 2020/58, K. 2021/19, T. 18.3.2021, Resmi Gazete, S. 31519. 
354 “(…)Buna göre dava konusu CBK kuralının olmaması durumunda Türkiye’nin tanıtımına ilişkin olarak 
yurt dışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında anılan Kanun hükmünün uygulanacağı açıktır. Bu 

çerçevede kanunun açıkça düzenlediği bir konuda düzenleme yapan CBK kuralının Anayasa’nın 104. 

maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine aykırı düzenleme getirdiği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan Kanun’un 35. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde “İlgili kanunların veya 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır” denilmektedir. 

Anayasa’nın kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK çıkarma yetkisini tanımadığı dikkate alındığında, 

kanun koyucunun anılan şekilde bir yetki tanıması söz konusu olamaz. Bu nedenle CBK hükümlerini saklı 

tutan kanun hükmü yukarıda tespit edilen aykırılığı Anayasa’ya uygun hâle getirmemektedir. 

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine 

aykırıdır. İptali gerekir.”, Anayasa Mahkemesi, E. 2019/31, K. 2020/5, T. 23.1.2020, Resmi Gazete, S. 

31126. 
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iptal edilmiştir.355 Dolayısıyla Mahkemenin yok hükmünde sayma görüşüne itibar 

etmediği görülmektedir. Gerçi yok hükmünde saymanın geçmişe yönelik etki dışında en 

önemli sonucu dava açma süresi bakımından kendisini gösterir. Konuyla ilgili Anayasa 

Mahkemesi kararlarında geriye dönük etki bakımından bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Soyut norm denetiminde dava açma süresi geçtikten sonra bir dava açılması söz konusu 

olursa, Anayasa Mahkemesinin davayı süre bakımından reddetmeyerek, CbK hüküm 

veya hükümlerini yok hükmünde sayıp karar vermesi durumunda kesin bir sonuca 

ulaşmak mümkün olacaktır. Bugüne kadar CbK’lerin denetiminde süre aşımı 

olmadığından böyle bir durum söz konusu olmamıştır. 

 

Anayasa Mahkemesi, yasama yetkisine ilişkin bir konuda CbK’nin düzenleme 

yapmasını da iptal nedeni olarak görmüştür. 5018 sayılı Kanunun 703 sayılı KHK’yle 

değiştirilmiş Ek 5. Maddesi, CbK’yle kanuna ek yapma yetkisini vermiştir. Bu konuda 

çeşitli CbK’ler çıkarılarak, 5018 sayılı Kanununun ilgili cetvellerine ek yapılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi, yasama yetkisinin alanında olması gerekçesiyle 19 sayılı CbK’nin 

kanunu değiştiren hükümlerinin iptaline karar vermiştir.356 Mahkemenin kanunların saklı 

                                                        
355 “(…) Dava konusu CBK kuralının da sözleşmeli personelin sözleşme usul ve esasları ile CBK’nın 21. 

maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında çalıştırılacak personelin ücret miktarı ve her çeşit ödemeleriyle 

ilgili olduğu, 375 sayılı KHK’da açıkça düzenlenen konulara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim dava konusu CBK kuralının bulunmaması durumunda anılan KHK hükmünün CBK kuralı ile 

düzenleme yapılan konuya uygulanacağı anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede KHK’nın açıkça düzenlediği bir konuda düzenleme yapan CBK kuralı Anayasa’nın 104. 

maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine aykırı bir düzenleme getirmektedir. 

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesine 

aykırıdır. İptali gerekir.” Anayasa Mahkemesi, E. 2018/134, K. 2021/13, 3.3.2021, Resmi Gazete, S. 31513. 
356 “(…) Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci cümlesinde “Cumhurbaşkanı, yürütme 

yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir” hükmüne yer verilmiştir. Buna 
göre yürütme yetkisine ilişkin konular dışında CBK ile düzenleme yapılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) görev ve yetkileri genel olarak Anayasa’nın 87. maddesinde 

belirtilmiştir. Anılan maddede kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak TBMM’nin görev ve yetkileri 

arasında sayılmıştır. Bu itibarla kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yasama yetkisine ilişkin 

konular kapsamında kalmaktadır. 

Dava konusu kural 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Cetvel’e bazı eklemeler yapmak suretiyle kanun 

metninde değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Kanunları değiştirmenin TBMM’nin görev ve yetkileri 

kapsamında bulunduğu ve 6771 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliğiyle bu hususta farklı bir 

düzenleme öngörülmediği gözetildiğinde kuralın yürütme yetkisine değil yasama yetkisine ilişkin olduğu 

açıktır. Dolayısıyla kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci cümlesiyle 

bağdaşmamaktadır. 
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alanında kalan konularda düzenleme yapan CbK’leri işlev gaspıyla sakat saymaması 

yoruma açıktır. Fakat kanundan yetki almış olsa da, kanun metninde değişiklik yapan 

CbK’nin işlev gaspıyla sakat olduğu kesindir. Mahkemenin diğerlerinden farklı olarak bu 

kararında, CbK düzenlemesinin yok hükmünde olduğunu belirtip, karar vermesi daha 

doğru bir yöntem olurdu. Böylece CbK hükmü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçersiz 

olurdu. Cumhurbaşkanlığına bağlı çeşitli birimlerin Kanunun cetveline eklenmesinin 

temel hak ve özgürlükleri etkilememesi gibi bir gerekçeyle bunun tercih edilmemiş 

olması mümkündür. Fakat gelecekte bir kanunun temel hak ve özgürlüklerden birini 

CbK’yle sınırlandırma yetkisi veren hükmü nedeniyle bir kanunda değişiklik yapılırsa 

veya temel hak ve özgürlüklerin doğrudan sınırlandırılması söz konusu olursa Anayasa 

Mahkemesinin, bu karardan farklı olarak, düzenlemenin yok hükmünde olduğunun 

tespitini yapıp karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylece bu CbK’lere dayanılarak 

çıkarılan düzenleyici işlemler ve yapılan sübjektif işlemler bakımından da geçmişe etkili 

geçersizlik söz konusu olabilecek, dava açma süresi geçse dahi menfaat ihlâli 

aranmaksızın idari yargıda dava açılması mümkün olabilecektir.357 Bu konuda önceden 

çıkarılmış bir kanunun olması durumunda iptal edilebilirliğin söz konusu olacağı, yasal 

temel ikamesi yapılarak kanuna uygun olarak yapılan idari işlemlerin iptal edilebilirlikten 

kurtulabileceği, önceden çıkarılmış bir kanun bulunmaması durumunda ise CbK’ye 

dayanılarak çıkarılan idari işlemlerin yok hükmünde sayılacağı doktrinde 

savunulmaktadır.358 

 

Son olarak hükümsüzlüğün tespiti konusunda Anayasadaki bazı düzenleme 

eksikleri nedeniyle özgün bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyoruz. CbK’nin 

                                                        

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci cümlesine aykırıdır. 

İptali gerekir. 

(…)Kural konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı görülerek iptal edildiğinden ayrıca içerik 

yönünden incelenmemiştir.”, Anayasa Mahkemesi, E. 2018/155, K. 2020/27, T. 11.6.2020, Resmi Gazete, 

S. 31194. 
357 Erkut, op. cit., s. 86. 
358 Yayla, op. cit., ss. 1633-1634.  
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hükümsüzlüğü bakımından özgün Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının altıncı 

cümlesine göre “Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması 

durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.” Bu durumda kanunun 

yapıldığı andan itibaren CbK yürürlükten kaldırılmış olacak, geçersiz sayılacaktır. Fakat 

hükümsüzlük bir iptal nedeni değildir. Dolayısıyla hükümsüzlüğün tespit edilmesi 

gerekmektedir.  

 

Doktrinde bir kanunun CbK’yi açıkça hükümsüz hâle getirmesi bakımından bir 

problem görülmemekte, örtülü bir yürürlükten kaldırma söz konusuysa ilgili makamların 

tespit kararı verebileceği, davada uygulanacak kuralların yürürlükte olup olmadığını 

incelemek zorunluluğu olduğu için mahkemelerin de bu kararı verebileceği 

savunulmaktadır.359 Bu anlamda bir normun geçersiz olduğunun tespitinin mahkemelerin 

tamamına bırakılmasının Kıta Avrupası hukuk sistemine yabancı bir olgu olduğunu 

belirtmek isteriz. CbK’nin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan davadan sonra aynı 

konuda kanun çıkarılması durumunda, Anayasa Mahkemesi bakmakta olduğu davada 

hükümsüzlük kararı verebilecektir. Bunun sebebi, geçerli bir normu iptal etme yetkisinin 

onun geçerliliğini tespit etme yetkisini de içinde barındırmasıdır, hükümsüzlük kararının 

Anayasada açıkça düzenlenmemesi bu kararı verebilmeye engel olmaz.360 Anayasa 

Mahkemesinin bir normun gerçersiz olduğuna ilişkin tespit kararı verme yetkisinin 

bulunmadığı da doktrinde savunulmaktadır.361 Kanunların bir mahkeme belirlememesi 

durumunda, bütün mahkemelerin hükümsüzlük kararı vermeye yetkili olduğu, 

Anayasada bu konuda düzenleme bulunmaması nedeniyle kanunla Anayasa 

Mahkemesinin veya Danıştayın bu konuda yetkili kılınabileceği savunulmaktadır.362  

                                                        
359 Eren, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 987.  
360 Ibid., s. 988. 
361 K. Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Yayıncılık, 2000, s. 

227’den aktaran Gülgeç, op. cit., s. 187. 
362 Ibid., ss. 188-189.  
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Biz bütün mahkemelerin hükümsüzlük kararı verebileceğini düşünmekle birlikte, 

Anayasa Mahkemesinin önüne hükümsüzlüğün tespiti talebiyle gelen bir davada, 

Mahkemenin talebi inceleyip, CbK’nin hükümsüz olduğuna ilişkin bir niteleme yapıp 

yorumlu ret kararı verebileceğini düşünüyoruz. Bu tür bir karar, Anayasada 

düzenlenmediği için Mahkemenin veremeyeceği türde bir tespit kararı olarak 

değerlendirilmemelidir. 

 

2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İçerik Bakımından 

Anayasaya Uygunluk Denetimi  

 

Kanunların denetiminde olduğu gibi CbK’lerin de esas denetiminde, normun 

içeriği, yani sebebi, amacı ve konusu bakımından Anayasa hükümleri bir çatışmanın 

varlığı veya yokluğu incelenir.363 Dolayısıyla içerik denetimi esas bakımdan bir denetim 

türüdür. Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasındaki konu sınırlamalarının dışında 

CbK’lerin içerik bakımından da Anayasaya aykırı olması ve iptal edilmeleri mümkündür. 

Anayasa Mahkemesi; konu bakımından yetki yönünden hukuka aykırılık görmediği 

durumlarda içerik denetimine geçmekte, Anayasanın; 2. maddesinde düzenlenen hukuk 

devleti ilkesi bağlamında364 veya diğer maddeleri çerçevesinde inceleme yapmaktadır. 

                                                        
363 Atar, op. cit., 251. 
364 “(…) Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti; eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan 

haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu 

geliştirerek sürdüren, hukuki güvenliği sağlayan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuk 

kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir. 

Hukuk devletinin temel unsurlarından biri belirlilik ilkesidir. Anayasa Mahkemesinin yerleşik kararlarına 

göre anılan ilke, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve 
kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olmasını gerektirmektedir. 

Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey, kanundan belirli bir kesinlik içinde hangi somut 

eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale 

yetkisini verdiğini bilmesini zorunlu kılmaktadır(AYM, E.2019/35, K.2019/53, 26/6/2019, § 15; 

E.2018/70, K.2019/54, 26/6/2019, § 10; E.2017/33, K.2019/20, 10/4/2019, § 31; E.2018/1, K.2018/83, 

11/7/2018, § 12). 

Belirtilen ilkenin yürütmenin asli düzenleyici işlemi niteliğinde olan CBK’lar bakımından da geçerli 

olduğunda şüphe bulunmamaktadır. Dolayısıyla CBK’ların da hem kişiler hem idare yönünden herhangi 

bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması 

gerekir.” Anayasa Mahkemesi, E. 2018/125, K. 2020/4, T. 22.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126. Benzer 

kararlar için v. Anayasa Mahkemesi, E. 2019/31, K. 2020/6, T. 23.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126, E. 



215 
 

Hukuki belirlilik ilkesine aykırı bir düzenleme getiren bir CbK hükmü, Anayasanın 2. 

maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Nitekim 36 sayılı 

CbK’nin 1. maddesiyle 1 sayılı CbK’ye ek yapılarak YİK kurulmuştur. Düzenlemeye 

göre YİK üye sayısı ve üeyelere yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenecektir. Bu iki konunun CbK hükmünde düzenlenmemesi, belirlilik ilkesine aykırı 

olduğu için Anayasanın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine aykırı 

bulunmaktadır.365 Benzer biçimde YAŞ’ın sekretarya hizmetlerinin Cumhurbaşkanınca 

belirleneceği konusundaki 8 sayılı CbK’nin 6. Maddesinin, hem belirlilik ilkesine aykırı 

olduğu hem de asli olarak çıkarılabilen CbK alanının Cumhurbaşkanı kararına 

bırakılmasının söz konusu olması nedeniyle Anayasaya aykırı olduğu 

savunulmaktadır.366 Aynı şekilde, toplumun dezavantajlı kesimlerinin lehine yapılan 

düzenlemeler hariç olmak üzere, eşitlik ilkesine aykırı hükümler içeren bir CbK de 

Anayasanın 10. maddesine aykırı olacaktır.  

 

                                                        

2019/105, 2020/30, T. 12.6.2020, Resmi Gazete, S. 31219, E. 2018/119, K. 2020/25, T. 11.6.2020, Resmi 

Gazete, S. 31299. Mahkemenin, yukarıda belirttiğimiz kararlardaki tanımlamalara ek olarak CbK’lerin 
Anayasanın 2. maddesine uygunluğu bakımından kamu yararına atıf yaptığı daha ayrıntılı bir 

değerlendirme yaptığı bir kararı da bulunmaktadır:  

“Hukuk devleti ilkesi gereği CBK’lar kamu yararı amacıyla çıkarılır. Anayasa Mahkemesinin kararlarına 

göre kamu yararı genel bir ifadeyle bireysel, özel çıkarlardan ayrı ve bunlara üstün olan toplumsal yararı 

ifade etmektedir. CBK kuralının amaç unsuru bakımından Anayasa’ya uygun sayılabilmesi için 

çıkarılmasında kamu yararı dışında bir amacın gözetilmemiş olması gerekir. Kuralın kamu yararı dışında 

bir amaçla çıkarılmış olduğu açıkça anlaşılabiliyorsa amaç unsuru bakımından Anayasa’ya aykırılık söz 

konusudur.  

Öte yandan Cumhurbaşkanı, Anayasa’da CBK’larla düzenleneceği öngörülen konularda Anayasa’ya aykırı 

olmamak kaydıyla CBK çıkarma yetkisini haiz olup düzenlemelerde kamu yararının bulunup 

bulunmadığını takdir etme yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir. Anayasa’ya uygunluk denetiminde 
Cumhurbaşkanı’nın kamu yararı anlayışının isabetli olup olmadığı değil incelenen kuralın kamu yararı 

dışında belli bireylerin ya da grupların çıkarları gözetilerek çıkarılmış olup olmadığı incelenebilir. Diğer 

bir anlatımla bir kuralın Anayasa’ya aykırılık sorunu çözümlenirken kamu yararı konusunda Anayasa 

Mahkemesinin yapacağı inceleme, yalnızca kuralın kamu yararı amacıyla çıkarılıp çıkarılmadığının 

denetimiyle sınırlıdır (kanunlar yönünden benzer değerlendirmeler için bkz. AYM, E.2016/140, K.2017/92, 

12/4/2017, §§ 6,7; E.2017/33, K.2019/20, 10/4/2019, §§10,11).” Anayasa Mahkemesi, E. 2019/31, K. 

2020/5, 23.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126. 
365 Sevgili Gençay, op. cit., ss. 22-23. 
366 Ibid., ss. 20-21. Yazar, düzenlemelerde belirsizlik bulunmasına rağmen konuyla ilgili iki Anayasa 

Mahkemesi kararında da CbK’nin ilgili hükümlerinin hukuk devleti ilkesine uygun bulunması 

eleştirilmektedir. 
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 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında CbK’nin, 33 sayılı CbK’yle 

değişik 14. maddesinin 1. fıkrasının Başkanlığın Anadolu Ajansı hakkında vesayet 

denetimini düzenleyen hükümleri, TRT ve kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber 

ajanslarının özerkliğini ve yayınlarının tarafsızlığını düzenleyen Anayasanın 133. 

maddesinin 3. fıkrasına aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmiştir.367 Mahkeme, Başkanlığın Ajansın bütçesi üzerindeki denetim yetkisini ise 

Anayasaya aykırı bulmamıştır. İptal edilen faaliyet, örgütlenme ve insan kaynakları 

yönetimi üzerindeki denetim yetkisi bütçeyle doğrudan doğruya bağlantılıdır. Bu nedenle 

merkezi idarenin Ajansın bütçesi üzerindeki denetimi de Anayasanın 133. maddesine 

aykırı olduğundan iptal edilmeliydi.368 

 

 

                                                        
367 “(…)Kuralın birinci cümlesinde Ajansın bütçesinin yanı sıra faaliyeti, örgütlenmesi ve insan kaynakları 

yönetimi üzerindeki denetimin de merkezî idare tarafından yapılması öngörülmektedir. Ajansın şirket 

olarak temel amacı, yurt içinde ya da yurt dışındaki olaylarla ilgili doğru, çabuk, tarafsız, çağdaş haber ve 

fotoğraf, görüntü ve multimedya istihbaratı yaparak topladığı bilgiyi basın ve yayın abonelerine 

ulaştırmaktır. Bu itibarla Ajansın faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı 

Başkanlıkça denetlenmesi, Ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını da etkileme 

ihtimalini barındırmaktadır. 
Öte yandan Ajansın örgütlenmesi ve insan kaynakları yönetimi üzerinde Başkanlığın denetim yetkisine 

sahip olması da Ajansın kendi faaliyetlerine ilişkin kararları alma ve uygulama konusundaki serbestisini 

ortadan kaldırdığından Anayasa’nın 133. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kamu tüzel 

kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle kuralın birinci cümlesinde yer alan “…faaliyet,…”, “…örgütlenme ve insan 

kaynakları yönetimi…” ibareleri Anayasa’nın 133. maddesine aykırıdır. Kuralda yer alan bu ibarelerin 

iptalleri gerekir. 

(…)Dava konusu kuralın birinci cümlesinde Ajansın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları 

yönetimi üzerinde Başkanlığın denetim yetkisine sahip olduğu hüküm altına alınmış, ikinci cümlesinde ise 

bu denetime ilişkin usul ve esasların Başkanlıkça belirleneceği düzenlenmiştir. 

Kuralın ikinci cümlesiyle Ajansın denetimine ilişkin temel ilkeler konulmadan ve çerçeve çizilmeden 
Başkanlığa sınırları belirsiz bir alanı düzenleme yetkisinin verilmesi, Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na 

tanıdığı düzenleme yetkisinin idareye bırakılması sonucunu doğurmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle kuralın ikinci cümlesi Anayasa’nın 104. maddesine aykırıdır. İptali gerekir. 

(…)Anayasa’nın 133. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen haber ajanslarının özerkliği, Ajansın kendi 

yönetim ve örgütlenmesine ilişkin kararları alma ve uygulama konusunda gerekli yetkiyle donatılmış 

olmasını ve Ajansın dış etkilere karşı korunmasını güvence altına almaktadır. Bu itibarla Ajansın 

yöneticilerinin atanma yollarının her yıl yenilenen sözleşme ile belirlenmesi, Ajansın Anayasa’nın anılan 

maddesi gereğince sahip olduğu özerkliği anlamsız kılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle kuralın üçüncü cümlesi Anayasa’nın 133. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.” 

Anayasa Mahkemesi, E. 2019/71, K. 2020/82, T. 30.12.2020, Resmi Gazete, S. 31405.  
368 Karara karşı oy yazan bir üye de benzer görüştedir. 
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B. Somut Norm Denetimi 

 

Somut norm denetimi, mahkemelerin bakmakta oldukları bir davada uygulanacak 

kanun veya CbK hükmünü Anayasaya aykırı görürlerse veya taraflardan birinin bu 

yöndeki iddiasını ciddi bulurlarsa davayı durdurup ilgili hükmün iptali için Anayasa 

Mahkemesine başvurmasını anlatır. Soyut norm denetimi iptal davası, somut norm 

denetimi ise itiraz yolu olarak tanımlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi somut norm 

denetimi yaparken, esas incelemesi aşamasında sadece mahkemenin iptal talebinin 

dayanağı olan Anayasa maddesi bakımından değil Anayasanın tamamı yönünden bir 

denetim yapmaktadır.369 Zaten 11459 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin 3. fıkrası mahkemeye, taleple 

bağlı kalmak koşuluyla farklı gerekçeyle iptal kararı verme olanağı tanımaktadır. 

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu bakımdan re’sen inceleme yürütmektedir.  

 

CbK’lerde ve kanunlarda farklı hükümlerin bulunması durumu bir iptal sebebi 

değildir. Böyle bir ihtimalde CbK’nin hukuk dünyasındaki varlığı devam etmekle birlikte 

uygulanamaması söz konusudur. İdare veya mahkemeler iki norm arasında farklı 

hükümler bulunması durumunda doğrudan kanunu uygulayacaklardır. Mahkemelerin, 

sıklıkla da idarenin, kanunlarda farklı hükümler bulunmasına rağmen CbK’yi 

uygulamaya devam etmesi ihtimali vardır. Ayrıca bazen farklı hüküm içermenin kolayca 

belirlenememesi, konuyla ilgili teknik bir denetimin yapılması ve durumun tespit 

edilmesi, mahkemelerin ve idarenin ajanlarının hareket ederken daha “rahat” 

davranmalarının önünün açılması gerekebilir.  Anayasa Mahkemesinin bu durumlarda 

vereceği kararlar, tüm devlet organlarını, idareyi, her türlü gerçek ve tüzel kişiyi bağladığı 

için oldukça önemlidir.  

                                                        
369 Azaklı, op.cit., s. 83.  
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Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağı CbK’nin kanunla farklı 

hükümler içerdiğini tespit etmesi durumunda; CbK’yi ihmal edip kanunu uygulama 

seçeneğinin yanında, Anayasaya aykırılık görmesi durumunda, ilgili CbK hükümlerinin 

iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurması da mümkündür. Bu durumda 

Anayasa Mahkemesinin önünde iki seçenek bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi, 

kanunun açıkça düzenlediği konu bulunmaması gerekçesiyle işin esasına geçip başka 

açılardan Anayasaya aykırılık olup olmadığını araştırarak karar verebilir. Mahkemenin 

önündeki ikinci yol, kanunun üstünlüğünden hareket ederek, ilgili CbK hükümlerinin 

iptal talebini, davada uygulanacak kural olmaması gerekçesiyle yetkisizlik gerekçesiyle 

reddetmektir.370 Bir iptal nedeni olmadığı için Anayasa Mahkemesi, farklı hüküm 

bulunması gerekçesiyle bir iptal kararı veremeyecektir. Mahkemenin tespit kararı vermesi 

de Anayasaya göre mümkün değildir. Mahkeme uyuşmazlıkta kanunun uygulanacağını 

belirtip ret kararı vermelidir. Böyle bir karar tespit kararı olarak değerlendirilmemelidir.  

 

Uygulamada yaşanabilecek sorunları aşmak için davanın çözümünde, CbK’nin 

doğrudan veya dolaylı bir etkisinin bulunması durumunda, Anayasa Mahkemesinin ilk 

incelemede ret kararı vermeyip, esastan inceleme yapması, kanunla aynı konuda farklı 

düzenlemenin yapıldığını tespit etmesi durumunda iptal kararı vermesi de 

önerilmektedir.371 İptal kararının geleceğe yönelik etkisinin bulunması, fakat ilk 

incelemede verilecek ret kararının geçmişe dönük olarak sonuç doğurması nedeniyle, 

böyle bir durumda belirliliğin sağlanması için CbK’nin yürürlükten kaldırılması 

savunulmaktadır.372 Bu yorum, temel hak ve özgürlüklerin güvenceli bir biçimde 

korunması ve kanun CbK ilişkisi bakımından Anayasanın sistematiğine daha uygundur.  

 

                                                        
370 Ülgen, op. cit., s. 34.  
371 Azaklı, op. cit., ss. 89-90. 
372 Ülgen Adadağ, op. cit., ss. 266-267. 
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Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar, tüm devlet organlarını, idareyi, gerçek 

ve tüzel kişileri bağladığından ilk inceleme sonucu verilen karar gereken etkiyi 

doğuracaktır. Yalnız Anayasa Mahkemesi, idari işlemin yok hükmünde sayılması 

talebiyle açılan davalarda idare mahkemelerinin ortada yürütülmesi zorunlu bir işlem 

olmaması gerekçesiyle ret kararı vermesinde373 olduğu gibi karışıklığa yol açacak 

biçimde karar vermemelidir. Böyle bir durumda mahkemenin verdiği karar ret yönünde 

olduğu için işlemin hukuka uygun olduğuna ilişkin bir izlenim bırakmaktadır. Anayasa 

Mahkemesi bazı davalarda yorumlu ret kararı vermektedir. Mahkemenin böyle bir davada 

ret kararı verirken kanunların farklı hükümlerinin yürürlükte olduğunu, bu nedenle 

CbK’nin uygulanamayacağını belirtmesinin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Anayasa 

Mahkemesi soyut norm denetimi yaparken kanunun açık düzenlemesine aykırılık tespit 

etmesi durumunda CbK hükmünü iptal edecektir. Somut norm denetiminde ise farklı 

hüküm bakımından hemen yukarıda açıkladığımız ihtimaller geçerli olacaktır.  

 

Yetkisizlik gerekçesiyle ret kararı verilmesinin uygulamada yaratacağı 

tartışmaları önlemek için istinaf ve temyiz mahkemelerinin veya duruma göre 

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin içtihatta birlik sağlanması amacıyla verecekleri kararlarla 

sürece müdahil olmaları önerilmektedir.374 Bir konuda kanunun açık düzenlemesi 

bulunmuyorsa, fakat CbK’nin Anayasaya aykırı olması durumu söz konusuysa, kanunilik 

denetimi yapan idari yargının, Anayasanın da bir kanun olması nedeniyle CbK’yi ihmal 

edip doğrudan Anayasayı uygulayabileceği doktrinde savunulmaktadır.375 Bu bölümün 

başında idari yargı organlarının kanunları ihmal edip Anayasayı doğrudan uyguladığı 

durumlardan bahsetmiştik. Aynı durum CbK’ler için de söz konusu olabilir. Yalnız 

                                                        
373 Yoklukla sakat bir işlem hakkında iptal kararı verilemeyeceği, böyle bir işlemi denetleyen idari yargıcın, 

iptal talebi hakkında karar verilmesinin hukuken olanaklı olmaması konusunu inceleyerek, işlemdeki 

“yokluk” halini tespit etmekle yetinmesi doktrinde savunulmaktadır. Erkut, op. cit., s. 91. 
374 Şirin, op. cit., s. 196. 
375 Yayla, op. cit., s. 1621. 
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Anayasanın doğrudan uygulanabilmesi için istisnai bir durumun376 varlığı ve Anayasa 

hükmünün doğrudan uygulanabilir olması gerekir. 

 

Anayasanın 152. maddesine göre, “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek 

verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı 

kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.”   Her 

ne kadar bu hüküm somut norm denetimi kapsamında düzenlenmişse de Anayasa 

Mahkemesi bu yasağı iptal davaları bakımından da geçerli kabul etmektedir.377 Bu 

yasağın Anayasa Mahkemesi tarafından KHK’ler bakımından da kabul edildiği378 göz 

önünde bulundurularak, maddede “KHK” yerine “CbK” ibaresinin getirilmesi nedeniyle, 

Mahkemenin kanunların yanında bu işlem bakımından da on yıllık yasağı uygulayacağı 

yorumu yapılmaktadır.379

                                                        
376 Yasama kısıntısı veya Anayasada hüküm bulunmasına rağmen kanunun konuyla ilgili düzenlemesinin 

bulunmaması bu durumlara örnek olarak gösterilebilir. 
377 “(…) Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrasında geçen “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek 

verdiği red kararının” ibaresinden, kuralın Anayasa’nın bütünlüğü içerisinde düzenlenmiş olduğu yerden 

hareketle “Anayasa Mahkemesinin itiraz başvurularında işin esasına girerek verdiği red kararı” anlamının 

çıkarılması mümkün değildir.  Zira anayasa koyucu tarafından, 60 gün içerisinde iptal davası başvurusu 

yapılmadan ya da bu süre içinde yapılmış olmakla birlikte bu başvuru henüz karara bağlanmadan önce aynı 

hükmün iptali talebine ilişkin bir itiraz başvurusunun Anayasa Mahkemesince sonuçlandırılarak kararının 
da Resmî Gazete’de yayımlanmış olması olasılığı ile yine 60 gün içerisinde iptal davası açmaya yetkili 

olanlardan birisi tarafından açılmış olan bir davanın diğerleri henüz dava açmadan önce sonuçlandırılıp 

kararının Resmî Gazete’de yayımlanmış olması olasılığı teorik olarak mümkün olmakla birlikte fiilen 

gerçekleşme olasılığının oldukça düşük olması nedeniyle, iptal davası başvuruları için on yıllık bir süre 

geçmesinin öngörülmesinin anlamlı ve gerekli olmadığının değerlendirilmesi suretiyle konunun iptal 

davaları bakımından özel olarak düzenlenmesine ihtiyaç duyulmadığı; kanun yapma tekniğine daha uygun 

olduğu için de itiraz başvurularına ilişkin bölümde düzenlendiği sonucuna varılmaktadır.” Anayasa 

Mahkemesi, E. 2017/85, K. 2017/64, T. 15.3.2017, Resmi Gazete, S. 30075. Kararın karşı oylarında on 

yıllık başvuru yasağının sadece itiraz yolu bakımından geçerli olduğu savunulmuştur. 
378 Anayasa Mahkemesi, E. 2013/12, K. 2014/67, T. 27.3.2014.   
379 Apaydın, op. cit., s. 15. 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

CUMHURBAŞKANININ TÜREV DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 

 

I. 1982 Anayasası Öncesinde Yürütmenin Türev Düzenleyici İşlemleri  

 

Yürütmenin türev düzenleyici işlemleri, tıpkı kanunlar gibi, genel ve objektif 

durumları düzenlerler.1 Fakat kanunların koyduğu kurallar, idarenin düzenleyici 

işlemlerine göre daha genel ve soyut niteliktedirler.2 Bu nedenle çoğu durumda kanunlar 

doğrudan uygulanamazlar. Kanunların uygulanması idarenin düzenleyici ve sübjektif 

işlemleriyle olur.3 Yasama yetkisi asli bir yetkiyken idarenin düzenleme yetkisi, kural 

olarak, türev bir yetkidir. Yürütme yetkisinin türev olmasının anlamı, idarenin kanunun 

bulunmadığı bir alanı doğrudan doğruya düzenleyememesi ve kanuna aykırı düzenleme 

yapamamasıdır. Doktrinde düzenleme yetkisinin kanuna dayanması ve kanunların çizdiği 

çerçeve içerisinde kalması, sırasıyla, düzenleyici işlemlerin secundum legem ve intra 

legem niteliği olarak tanımlanmaktadır.4 Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, idarenin 

klasik düzenleme yetkisi, idarenin kanuniliği ilkesi doğrultusunda sınırlı, tamamlayıcı ve 

türevsel bir yetkidir. Anayasada sayılan istisnai durumlar dışında, idarenin kanunlarla 

düzenlenmemiş bir alanda kural koyma yetkisi yoktur.5 

                                                        
1 Onar, op. cit., s. 339, Zanobini, “Il Fondamento Giuridico”, pp. 150-153, Sandulli, op. cit., pp. 69-74.  
2 Onar, op. cit., s. 372. 
3 Yürütme ve yargı işlevlerinin ortak niteliği kanunların uygulanmasıdır. Azrak, “Yargı ve İdare”, s. 152. 

Dolayısıyla kanunların mahkemeler tarafından da uygulandığını belirtmemiz gerekir.  
4 Güneş, op. cit., s. 82 vd., Gözler, İdare Hukuku, ss. 1292-1295. 
5 Anayasa Mahkemesi, E. 1984/14, K. 1985/7, T. 13.6.1985, Resmi Gazete, S. 18852, E. 1988/64, K. 

1990/2, T. 1.2.1990, Resmi Gazete, S. 20499, E. 1990/29, K. 1991/37, T. 15.10.1991, Resmi Gazete, S. 

21133, E. 2009/90, K. 2011/47, T. 10.3.2011, Resmi Gazete, S. 27934, E. 2008/31, K. 2011/94, T. 9.6.2011, 

Resmi Gazete, S. 28091, E.2012/76, K.2013/44, T. 20.3.2013, Resmi Gazete, S. 28814,  E. 2013/72, K. 

2013/126, T. 31.10.2013, Resmi Gazete, S. 28892,  E. 2013/77, K. 2014/4, T. 16.1.2014, Resmi Gazete, S. 
29285, E. 2015/42, K. 2017/8, T. 18.1.2017, Resmi Gazete, S. 29995, E. 2018/91, K. 2020/10, T. 19.2.2020, 

Resmi Gazete, S. 31114, E. 2019/40, K. 2020/40, T. 17.7.2020, Resmi Gazete, 31269. 
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Ülkemizde anayasacılık hareketinin temelleri; Sened-i İttifak(1808), Tanzimat 

Fermanı(1839), Islahat Fermanı(1856) gibi şekli anlamda Anayasa sayılmayan, fakat 

devlet örgütünü düzenleyen, yurttaşlara kimi hak ve özgürlükler tanıyan metinlerle 

atılmıştır.6 1876 tarihli Kânûn-ı Esâsî; Osmanlı Devleti’nin çözülüşüne, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreçte uzun süren savaşlar ve iç karışıklıklar 

döneminde, olağanüstü koşullar altında yürürlüğe giren hem maddi hem de şekli anlamda 

bir Anayasadır.7 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu da benzer bir dönemin ürünüdür. Fakat 

bu Anayasa;8 yargı organını, temel hak ve özgürlükleri düzenlemeyen, nitelikli bir 

çoğunluk tarafından kabul edilmeyen, sıradan kanunlardan üstün nitelikte olmayan 

yumuşak bir Anayasadır. 1876 Anayasasının 1921 Anayasasına aykırı olmayan 

hükümleri yürürlükte kalmıştır. Bu nedenle kısa bir hukuki metin olan 1921 Anayasasının 

1876 anayasasının tamamlayıcısı mı yoksa ayrı bir Anayasa mı olduğu tartışmalıdır. 

Anayasa hukuk dışı, fiili bir iktidar tarafından 1876 Anayasası’nda öngörülen nitelikli 

çoğunluk olmadan yapıldığı için asli kurucu iktidarın söz konusu olduğu, ilgili metnin ise 

yeni bir Anayasa olduğu savunulmaktadır.9  1921 Anayasasının; ikili iktidarın söz konusu 

olduğu, Osmanlı Devleti’nin yıkılmadığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ise kurulmadığı bir 

savaş/iç savaş döneminin özgün bir ürünü olduğu söylenmelidir.  

 

Kânûn-ı Esâsî’nin, II. Abdülhamid tarafından otuz yılı aşkın bir süre askıya 

alınması nedeniyle, 1878-1908 yılları arasında yasama ve yürütme işlemlerini birbirinden 

                                                        
6 Gözler, Türk Anayasa Hukuku, ss. 11-22. 
7 Devlet örgütünü ve işleyişini, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen metinler maddi anlamda 

Anayasa, normlar hiyerarşisinde en üstte yer alan, kanunlardan daha farklı bir usulle yapılan veya 

değiştirilebilen metinler, şekli anlamda Anayasa olarak tanımlanmaktadır. Gözler, op. cit., s. 11. 
8 “teşkilât-ı esasiye” tamlamasının Türkçesi’nin “ana/temel örgüt” olması, “anayasa” sözcüğünün 

kullanılmasının doğru olmadığı doktrinde sıklıkla belirtilmektedir. Fakat kullanımın oturmuş olması ve 

yaygınlığı, nedeniyle; “galat-ı meşhur, lügat-i fasihadan evladır.” anlayışından hareketle, birkaç istisna 

dışında, doktrinde “anayasa” sözcüğü kullanılmaktadır. Biz de ilgili metinlerin başlığında geçmemesine 

rağmen, anayasa sözcüğünü kullanıyoruz. 
9 Gözler,  op. cit., ss. 47-48. 
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ayrıştırma olanağı bulunmamaktadır. Kânûn-ı Esâsî 1908’de tekrar yürürlüğe konmuş, 

1909 yılında önemli değişiklikler geçirmiştir. Anayasada idarenin düzenleme yetkisi; 

kanunların yürütülmesine bağlanmıştır. Fakat ilgili hüküm fiili olarak 

uygulanmadığından, yasama ve yürütme işlemleri birbirlerinden ayrışmamıştır.10   

 

1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu yalnızca üç yıl yürürlükte kalmıştır. Bu Anayasa, 

Kurtuluş Savaşı’nın ve hemen sonrasındaki dönemin olağanüstü koşullarında kuvvetler 

birliği ilkesini kabul etmiştir. Bu anlamda tarihimizdeki bütün Anayasalardan 

ayrılmaktadır. Anayasanın 2. maddesiyle yasama ve yürütme yetkileri, Büyük Millet 

Meclisi’nde toplanmıştır. Bu Anayasada da, Kânûn-ı Esâsî’yle benzer biçimde, yasama 

ve yürütme organlarının bütünüyle ayrışmamasının sonucu olarak, düzenleme yetkisinin 

ve yasama yetkisinin kaynaşması söz konusudur. Kânûn-ı Esâsî’den farklı olarak, 

Anayasada kanunların yürütülmesinden bahsedilmemiştir. Kuvvetler birliğine dayanan 

Anayasanın mantığına uygun olarak, kanunların yürütülmesi konusunda Meclisin 

yetkilendirildiği durumlar olmuştur.11 Anayasanın 7. maddesinde ise kanunların ve 

tüzüklerin(nizamnamelerin) düzenlenmesinde; fıkıh ve hukuk hükümlerinin, örf-

âdetlerin ve teamüllerin esas alınacağı belirtilmiştir. Tüzüklerin hangi usullerle ve organ 

tarafından çıkarılacağı düzenlenmemiştir. Uygulamada İcra Vekilleri Heyeti, bu maddeye 

dayanarak kanunların yürütülmesine ilişkin nizamnameler çıkarmıştır. Dolayısıyla 

yasama ve yürütme yetkilerinin iç içe geçtiği, idarenin düzenleme yetkisinin kristalize 

olmadığı bu iki Anayasadan bahsetmekle yetiniyoruz.  

 

Cumhuriyet döneminin üç Anayasası da idarenin düzenleyici işlemlerini 

düzenlemesine rağmen, yürütme organı Anayasalarda tanımlanan işlem türleriyle 

                                                        
10 Öztürk, op. cit., ss. 55-56. 
11 Ibid., s.59. 
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yetinmemiş, karar, tebliğ, genelge vb. adı altında düzenleyici işlemler yapmıştır. 1924 

Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda, idarenin düzenleyici işlemlerinden sadece tüzükler 

(nizamnameler) düzenlenmiştir. Fakat idare, 1928 tarihli 1322 sayılı Kanunların ve 

Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun’un 1. 

maddesinin Z fıkrası ve Belediye Kanunu’nun hükümlerine dayanarak 

talimatnameler(yönetmelikler), 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanuna dayanarak da kararnameler çıkarmıştır.  

 

1961 Anayasası’nda ise tüzüklerin, yönetmeliklerin ve 1971 değişikliğiyle 

KHK’lerin düzenlenmesine karşılık yürütme organı, 1567 sayılı Kanuna veya başka 

kanunlara dayanarak kararnameler çıkarmaya devam etmiştir. 1982 Anayasası 

döneminde de benzer uygulamalar devam etmiştir. 2017 Anayasa değişikliği sonrasında 

başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanına yönetmelik düzenleme 

yetkisi verilmiştir. Anayasada sayılan idarenin türev düzenleyici işlemi olan 

yönetmeliklerin yanı sıra, eski sistemde Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan işlemler artık 

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı kararlarının bir kısmı sübjektif 

işlem, diğer kısmı ise düzenleyici işlem niteliğindedir. Tezin konusu Cumhurbaşkanının 

düzenleyici işlemleri olduğundan biz ikincisi üzerine odaklanacağız. Cumhurbaşkanı 

ayrıca usul ve esaslar, genelge gibi Anayasada sayılmayan düzenleyici işlemler de 

yapmaktadır. Bölümün ilk kısmında üç Cumhuriyet dönemi Anayasası bağlamında 

yürütmenin türev düzenleyici işlemlerini, ikinci kısımda Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliklerini, üçüncü ve son kısımda ise Cumhurbaşkanının Anayasada sayılmayan 

düzenleyici işlemlerini inceleyeceğiz. 
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A. 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ve İdarenin Türev Düzenleyici 

İşlemleri 

 

1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun 52. maddesine göre, kanunların uygulanması 

veya kanunun emrettiği konuları belirlemek için yeni hükümler içermemek ve Danıştayın 

incelemesinden geçirilmek şartıyla, İcra Vekilleri Heyeti tarafından 

nizamnameler(tüzükler) çıkarılabilirdi. İlgili maddenin 2. ve 3. fıkralarında tüzüklerin; 

Cumhurbaşkanınca imzalandıktan ve ilan edildikten sonra yürürlüğe gireceği, kanuna 

aykırılık iddiasının çözüm yerinin TBMM olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla idarenin 

düzenleyici işlemi olan tüzüklerin yargısal denetimi konusunda yasama kısıntısı 

getirilmişti. TBMM’nin yargı organı olmaması nedeniyle, 12  tüzükler konusunda siyasi 

denetimin varlığından bahsetmek gerekir. 

 

1921 Anayasası gibi, 1924 Anayasası da kanunların yürütülmesine ilişkin bir 

hüküm içermemektedir. 1928 yılında çıkarılan 1322 sayılı Kanunların ve 

Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunun 1. 

maddesinin Z fıkrası; tüzüklerin hükümlerini açıklamak, kanunların ve tüzüklerin 

uygulanması konusunda memurlara rehber olmak amacıyla ve bunlara aykırı hükümler 

içermemek kaydıyla, talimatnamelerin(yönetmeliklerin) Resmi Gazete’de 

yayınlanmasını zorunlu tutmuştur. Aynı kanunun 2. maddesi; kendi özel kanunlarında 

belirtilen konularda illerin ve belediyelerin çıkaracakları, kanun ve tüzüklere aykırı 

hüküm içermeyen yönetmeliklerin, bulundukları yerdeki resmi, gayri resmi gazetelerde, 

                                                        
12 Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Firariler Hakkında Kanun ve İstiklâl Mahkemeleri Kanununun 

düzenlemeleriyle, dönemin olağanüstü koşulları nedeniyle, Meclis üyelerinden oluşan mahkemeler 

kurulmuştur. Bu anlamda, meclisin istisnai durumlarda yargılama faaliyetini de yürüttüğü 

söylenmelidir.1920-1927 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli illerinde İstiklâl Mahkemeleri kurulmuş ve 

faaliyet yürütmüştür. Yirmi iki yıl fiilen çalışmayan mahkemelerin varlığı, 1949 yılında İstiklâl 

Mahkemeleri Kanunu’nun kaldırılmasıyla hukuken son bulmuştur. 
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bunların bulunmaması durumunda uygun araçlarla yayım ve ilanının yapılmasını 

düzenlemiştir. Her iki madde de;  yürütme organının düzenleme yetkisine sahip olmasına 

ilişkin açık bir hükme yer vermemiş, sadece yönetmeliklerin yayımının ve ilanının nasıl 

ve hangi araçlarla yapılacağını düzenlenmiştir.  

 

Yürütme ve idarenin asli ve genel düzenleme yetkisinin bulunmadığı, ilgili 

kanunun dolaylı hükümlerinden hareket ederek, anayasal kaynağı ve dayanağı 

bulunmayan, oldukça geniş bir alanda düzenleme yetkisinin kullanılması doktrinde 

eleştirilmektedir.13 Kanunun dolaylı düzenlemesinin yönetmeliklere dayanak 

oluşturmasa da, yasama organının verili durumu onayladığı belirtilmekte, Anayasada; 

sayma yoluyla sadece tüzüklerin belirtilmesi, idarenin düzenleme yetkisinin 

genelliğinden bahseden bir hükmün yokluğu gerekçeleriyle, bu dönemde idarenin 

tüzükler dışında düzenleyici işlem yapabileceğinin kabul edilmesinin zor olduğu 

savunulmaktadır.14 Böylesine dar bir yorumun kabul edilmesi durumunda, iller ve 

belediyeler gibi kamu idarelerinin, üniversiteler gibi kamu kurumlarının düzenleyici 

işlem yapması mümkün olmayacaktır. Salt Anayasada idarenin düzenleme yetkisine veya 

kanunların yürütülmesine ilişkin bir hüküm bulunmaması nedeniyle idarenin düzenleyici 

işlem yapamaması hem kamu hizmetinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesine engel olacak 

hem de idarenin eşitlik ilkesinden uzak bir biçimde keyfi kararlar vermesi mümkün 

olacaktı.15  

                                                        
13 Duran, Ders Notları, s. 449. 
14 Öztürk, op. cit., s. 64. 
15 Örneğin, üniversitelerin düzenleyici işlem yapma yetkisi bulunmaması nedeniyle sınav yönetmeliği 

yapması mümkün olmayacaktır. Sınavlar konusunda meclisin kanun, Bakanlar Kurulunun tüzük yapması 

kamu tüzel kişiliğine sahip üniversitenin özerkliğine müdahale olacaktı. Anayasanın kabul edildiği 

dönemde ülkede sadece bir üniversite(İstanbul Üniversitesi), ilerleyen zamanda İstanbul Teknik 

Üniversitesi adını alacak olan Yüksek Mühendis Mektebi ve Ankara Üniversitesi’ni oluşturacak olan birkaç 

fakültenin bulunması nedeniyle, üniversite dışı organların konuyla ilgili düzenleyici işlem yapmasının 

fiilen mümkün olduğu iddia edilebilir. Fakat 1944-56 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’ne ek olarak altı 

üniversite daha kurulmuştur. 1924 Anayasası döneminde üniversiteler, 1924-1933 ve 1946-1960 yılları 

arasında 1919 tarihli Darülfünun-u Osmani Nizamnamesi ve 1946 tarihli 4936 sayılı Üniversiteler 

Kanunu’nun düzenlemelerine göre özerk kurumlardı. Fakat üniversiteler bu düzenlemelere rağmen, 
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Doktrinde, 1924 Anayasasının uygulandığı erken Cumhuriyet döneminde 

yönetmeliklerin yeni hükümler koymasının, kanunların ve tüzüklerin çizdiği sınırlar 

çerçevesinde özgürlükleri sınırlayabilmesinin, suç, ceza ve vergi koyabilmesinin 

mümkün olduğu, icrai karar almaya yetkili her makamın yönetmelik yapabilmesinden 

hareketle köylerin ve kamu kurumlarının da yönetmelik yapabileceği uygulamanın 

yaygın etkisiyle savunulmuştur.16 İdari işlemlerle temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılması, suç, ceza ve vergi konulabilmesinin uygulamayla açıklanmasını yerinde 

bulmuyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı, kanunların 

Anayasaya aykırılığının yargısal denetiminin düzenlenmediği, tüzüklerin denetiminin 

meclise bırakıldığı bir Anayasanın yürürlükte olduğu dönemde uygulamanın bu yönde 

gelişmesi şaşırtıcı sayılmamalıdır. Fakat bu durum, ilgili idari işlemleri hukuka uygun 

hâle getirmemektedir.17  

 

1924 Anayasasının 52. maddesinde düzenlenen tüzükler; Fransız hukuk 

doktrininden hareketle yasama yetkisinin devriyle ilişkilendirilmiş, şekli anlamda 

kanunlara yakın sayılmış, normlar hiyerarşisinde kanun altı seviyede olduğu 

                                                        

Anayasada temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan hükümler bulunmaması nedeniyle, iktidarların 

izin verdiği oranda özerk yetkilere sahip olabilmiştir. 1933 Üniversite Reformu’yla İstanbul 

Üniversitesi’nin Maarif Vekâleti’ne(Eğitim Bakanlığı) bağlı bir birim haline getirilmesi bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir. 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi üç öğretim 

üyesi(Behice Boran, Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes) düşünceleri nedeniyle Ankara Üniversitesi 

Senatosu kararıyla öğretim üyeliği mesleğinden çıkarılmış, bu karar Üniversitelerarası Kurul tarafından 

iptal edilmiştir.  Üniversite özerkliğini düzenleyen 4936 sayılı Kanuna rağmen, TBMM’de kabul edilen 

Ankara Üniversitesi Teşkilat Kanunu’yla, ilgili öğretim üyelerinin kadrolarının iptali, iktidarın üniversite 

özerkliğinin arkasından dolaşabildiğini göstermektedir. 1954 yılında çıkarılan 6435 sayılı Kanuna 
dayanarak askerler ve hâkimler hariç tüm kamu görevlilerinin gerekli görüldüğünde bakanlık emrine 

alınabilmesi ve üniversite öğretim üyeleri hakkında bu uygulamaya başvurulması da aynı dönemde 

üniversite özerkliğine yapılan bir başka müdahale aracı olmuştur.  
16 Sarıca, op. cit., ss. 229-234. Yazar düzenleme yetkisinin kaynağını Anayasanın 7. maddesindeki yürütme 

yetkisinde görmekte, Anayasanın yürütme organına açıkça düzenleme yetkisi tanıyan bir maddesi 

bulunmamasına rağmen, 1322 sayılı Kanunun ve Belediye Kanunu’nun yönetmelik çıkarılmasına izin 

veren hükümlerinin başka türlü anlaşılamayacağını savunmaktadır. Sarıca, op. cit., ss. 34-39. Yazar, 

Anayasanın 52. maddesindeki açık yasağa rağmen, tüzüklerin yeni hükümler içerebileceğini, tüzüklerin 

kanunların tamamlayabileceğini örnekleriyle açıklamakta, benzer durumun yönetmelikler için de geçerli 

olduğunu savunmaktadır. Sarıca, op.cit.,  ss. 41-50, 229-230.  
17 Benzer görüş için v. Öztürk, op. cit., ss. 98-99, Dipnot 78 ve 79. 
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değerlendirilmiştir.18 Tüzüklerle idarenin diğer düzenleyici işlemlerinin farklı olduğu, 

ilkinin kanunlara aykırılık iddiasının çözüm yerinin TBMM olduğu, ikincisinin 

denetiminin ise yargı organları tarafından yapıldığı, tüzüklerin bir açıdan yasama, başka 

bir yönden ise yürütme işlemi sayılması gerektiği doktrinde savunulmaktadır.19 Kural 

koymanın yasama işlevine ilişkin olduğuna ilişkin işlevselci yaklaşım, idarenin 

düzenleyici işlemi olduğunda şüphe bulunmayan tüzüklerin niteliğini açıklamak için 

yeterli değildir. İşlemin hukuki niteliğinin belirlenmesinde maddi ölçüt değil organik-

biçimsel ölçüt belirleyicidir. Tüzükleri yapan organ Bakanlar Kurulu olduğuna göre, 

bunlar idari işlem sayılmalıydı. Bu nedenle, tüzüklerin bir açıdan yasama başka bir 

bakımdan yürütme işlemi olduğu görüşüne katılmıyoruz.  Kimi durumlarda organik 

bakımdan yürütme işlemleri, işlevsel bakımdan yasama işlemi sayılabilir. 1982 

Anayasasının özgün hâlindeki KHK’ler, değiştirilmiş halindeki OHAL CbK’leri, kanun 

gücünde olduklarından, kanunları değiştirebilmekte veya kaldırabilmektedirler. 

Dolayısıyla bunlar, organik bakımdan yürütme, işlevsel bakımdan ise yasama 

işlemidirler. 1924 Anayasasında düzenlenen tüzüklerin ise böyle bir niteliği 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bunlar; organik ve işlevsel bakımdan yürütme işlemiydi.  

 

B. 1961 Anayasası ve Yürütmenin Türev Düzenleyici İşlemleri 

 

1924 Anayasasına göre; tüzüklerin kanunlara aykırılığı iddiasının çözüm yerinin 

TBMM olması, Anayasada düzenlenmemesine rağmen, 1322 sayılı kanuna dayanarak 

çeşitli idarelerin ve kurumların yönetmelikler çıkarması doktrinde tartışma yaratmıştı. Bu 

sorun; 1961 Anayasasının tüzükleri ve yönetmelikleri ayrı ayrı düzenlemesi ve her iki 

işlemi de yargısal denetime tâbi kılmasıyla büyük oranda çözülmüştür. 1982 

                                                        
18 Onar, op. cit., ss. 373-376.  
19 Ibid., s. 376. 
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Anayasasının tüzükler ve yönetmeliklerle ilgili hükümleri; Başbakanlığa da yönetmelik 

çıkarma yetkisi verilmesi ve hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağının 

kanunla belirtileceği düzenlenmesi dışında aynıdır.  

 

1961 Anayasası döneminde idarenin düzenleyici işlemleri konusundaki tartışmanın 

merkezinde Anayasasının 113. maddesinde bakanlıklara ve kamu tüzel kişilerine tanınan 

yönetmelik çıkarma yetkisinin, Bakanlar Kurulu tarafından kullanılıp kullanılamayacağı 

yer almıştır. Bakanlar Kurulunun yönetmelik çıkarabileceği görüşünde olanlar; icrai karar 

almaya yetkili her organın yönetmelik yapabilmesi,20 Anayasada yönetmelik çıkarma 

yetkisi konusunda yasaklayıcı bir hüküm bulunmaması,21 asli kurucu iktidarın yönetmelik 

çıkarmaya yetkili organların genişletme eğiliminde olması ve 1322 sayılı Kanunların ve 

Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun’un 1. 

maddesinin (Z) bendinin Bakanlar Kuruluna yönetmelik çıkarma konusunda yetki 

vermesi,22 merkezi idarenin genel karar organının Bakanlar Kurulu olması23 gibi 

gerekçelere dayanmışlardır. Anayasa Mahkemesinin yukarıda bahsettiğimiz 933 sayılı ve 

1567 sayılı kanunların denetimiyle ilgili verdiği kararlar, Bakanlar Kurulunun yönetmelik 

yapabileceği yönündedir.24 

                                                        
20 Sarıca, op. cit., s. 233. Bu görüş, Danıştayın yönetmelik yapabilmesi konusundaki kararında da kendisine 

yer bulmuştur. Danıştay Genel Kurulu, K. 1965/67, T. 1.4.1965, kararı aktaran Güneş, op. cit., s. 182, 

dipnot (*). Yazar, bir idari makam olarak Danıştayın yönetmelik yapabilmesi yönündeki kararına 

katılmakta, fakat idarenin düzenleme yetkisinin genel nitelikte olması düşüncesiyle, yüksek mahkemenin 

Anayasanın 113. maddesine dayanmasını gerekçe yönünden eleştirmektedir. Düzenleme yetkisinin eşyanın 

tabiatından kaynaklanması gerekçesiyle, idarenin Anayasada kendisine yetki verilen durumlar dışında da 

düzenleyici işlem yapabilmesi hakkında v. Gözler, İdare Hukuku, ss. 1285, 1288-1290. 
21 Balta, op. cit., s. 180. 
22 Güneş, op. cit., ss. 181-182. Yazar sadece Bakanlar Kurulu, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin yaptığı 

düzenleyici işlemlere yönetmelik adının verilebileceğini savunmaktadır. 
23 Gözler, op. cit., s. 1387. 
24“(…)Anayasa'nın 107. maddesi tanzim şekillerinden birini göstermektedir. Yürütme organının bunun 

dışında kanunun emrine uyarak ve kanuna aykırı olmamak şartı ile umuma şâmil nitelikte hukukî 

tasarruflarda bulunması idare hukuku esaslarına da uygundur. Aksi halde yürütme faaliyeti pek dar ve 

işlemesi güç bir çerçeve içerisine sokulmuş olur ki; bunun da Anayasa'nın amacına ve ruhuna uygun 

düşmiyeceği ve idare fonksiyonunun isterleri ile bağdaşamıyacağı meydandadır. Bu sebeplerle bu yöne 

ilişkin itiraz da yerinde değildir.”Anayasa Mahkemesi, E. 1963/4, K. 1963/71, 28.3.1963, Resmi Gazete, 

S. 11534, “(…)Anayasa'nın 6. maddesine göre yürütmenin yasa sınırları içerisinde kendisine verilen işleri 

yapmakla görevli kılınmasına ve Anayasa'nın 107. ve 113. maddelerinin incelenmesinden, yürütmenin yasa 



230 

 

 

 

Doktrindeki bu görüşlerin ve Anayasa Mahkemesi kararlarının aksine; 

yönetmeliklerin birer “icrai karar” olmadıkları, uygulanmaları için mutlaka araya bir idari 

kararın girmesi gerekliliği, idari kararlarla yönetmelikler arasında nicelik değil nitelik 

farkının bulunması nedeniyle her icrai karar alabilen organın yönetmelik çıkarma 

yetkisine sahip olmadığı, Bakanlar Kurulu da dâhil olmak üzere Anayasanın 113. 

maddesinde sayılmayan hiçbir organın yönetmelik çıkaramayacağı savunulmuştur.25 

Bakanlar Kurulu kararlarının; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bütün bakanlar tarafından 

imzalanması nedeniyle, Anayasada bakanlıklara tanınan yönetmelik çıkarma yetkisinin 

sonuç itibarıyla Cumhurbaşkanı tarafından da kullanılmasının Anayasaya uygun 

olmadığı belirtilmektedir.26  

  

1961 Anayasasında ’71 yılında yapılan değişiklikle KHK’ler hukuk düzenine 

girmiştir. 1961 Anayasası döneminde KHK’lerin; organik bakımdan yürütme, işlevsel 

açıdan ise yasama yetkisine ilişkin bir işlem olduğu,27 hem organik hem de işlevsel 

bakımdan yürütme işlemi olduğu savunulmuştur.28 Doktrinde KHK’ler, kendine özgü(sui 

generis) melez bir işlem türü olarak da değerlendirilmiştir.29 1982 Anayasasının farklı 

düzenlemesiyle KHK’lerin işlevsel bakımdan yasama işlemi sayılmasının tartışmasız bir 

                                                        

ile yetkili kılınsa bile tüzük ye yönetmelik dışında ve fakat yönetmelik niteliğinde düzenleyici kurallar 

koymasının yasaklandığı anlamı çıkarılamamasına göre burada kararname ile düzenleme yoluna 

gidilmesinin yalnızca bu nedenden ötürü Anayasa'ya aykırı olduğu kabul edilemez. Kaldı ki, Anayasa'nın 

113. maddesinde yalnızca bakanlıklara değil, kamu tüzel kişilerine bile yönetmelik, yapmak yetkisinin 

tanınmış olması karşısında, 15. maddesi uyarınca, yürütülmesi ile Bakanlar Kurulunun görevlendirildiği 

933 sayılı Yasanın uygulanmasını sağlamak üzere Başbakanla bütün bakanlardan oluşan Bakanlar 

Kurulunun yönetmenlik çıkarabileceği öncelikle kabul edilebilir. Buna göre bu Yasadaki kararnameler, 

hukukça, Bakanlar Kurulu yönetmeliği sayılabilir.” Anayasa Mahkemesi, E. 1967/41, K. 1969/57, T. 23-

24-25.10.1969, Resmi Gazete, S. 13776. 
25 Duran, op. cit., ss. 458-459. 
26 Ibid., ss. 459-460. Yazar, Bakanlar Kuruluna yönetmelik çıkarma konusunda yetki veren başta 1322 

sayılı Kanun olmak üzere benzer tüm kanunların Anayasaya aykırı olduğu düşüncesindedir. 
27 Özbudun, “Kanun Hükmünde Kararnameler”, ss. 228-229. 
28 Duran, “Kanun Hükmünde Kararname”, s. 4. 
29 Teziç, “Kanun Hükmünde Kararnameler”, s. 13. 
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hâle geldiği savunulurken,30 1982 Anayasası döneminde de KHK’leri kendine özgü(sui 

generis) bir yasama işlemi olarak kabul edenler de bulunmaktaydı.31 

 

Tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlemler, ancak Anayasada sayılan idareler ve 

kurumlar tarafından yapılabilir.32 Bunlar dışında kalanların yaptığı düzenleyici işlemlerin 

yönetmelik olarak isimlendirilmemesi gerekir. Bu durumun tek istisnası, Bakanlar 

Kurulunun yönetmelik yapmasıdır. Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan yönetmelikler 

incelendiğinde, bunların önemli bir bölümünün birkaç bakanlığa veya bütün bakanlıklara 

görev ve yetki verdiği görülmektedir. Bakanlıkların beraber yönetmelik çıkarması 

mümkündür. Fakat bütün bakanlıklara görev ve yetki veren bir düzenleyici işlemin 

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılması gerekir. Bu düzenlemelerin tüzükle yapılması 

veya yönetmeliğin bütün bakanlıklar tarafından çıkarılması Anayasanın sistematiğine 

daha uygun olurdu. İkinci ihtimalde yönetmelik Cumhurbaşkanı tarafından 

imzalanmayacağı için, doktrinde eleştirilen, yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olmayan 

bir makamın düzenleyici işleme ortak edilmesi durumu da söz konusu olmayacaktı. 

Çeşitli konularda Bakanlar Kurulu yönetmeliğinin çıkarılması, 1322 sayılı kanunun 1. 

maddesinin (Z) fıkrasının verdiği açık yetkiye,33 birçok kanunda ve KHK’de Bakanlar 

Kuruluna yönetmelik çıkarma konusunda yetki verilmesine dayandırılmıştır.34 Tek tek 

                                                        
30 Özbudun, op. cit., ss. 229-230. 
31 Sağlam, op. cit., s. 268. 
32 1961 Anayasası döneminde Yüksek Hâkimler Kurulu, Danıştay gibi kuruluşların yönetmelik yapması 

konusunda doktrinde bunların; Anayasanın yönetmelik yapabilecek organları sınırlı bir biçimde 
düzenlemesi gerekçesiyle yönetmelik yapamayacağı, Anayasada belirtilen idare ve kurumların 

sayılmasının sınırlayıcı değil örnek niteliğinde olması gerekçesiyle yönetmelik yapabileceği ve özerk 

olmaları gerekçesiyle kendi alanlarıyla ilgili düzenleyici işlem yapabilecekleri fakat bunlara yönetmelik 

ismi verilemeyeceği yönünde üç görüş bulunduğu belirtilmektedir. Onar, op. cit., ss. 393-394.  
33 İlgili fıkra, 24.5.1984 tarihli 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında 

Kanunun 3. maddesiyle kaldırılmıştır. Bakanlıklarla ve kamu kurumlarıyla ilgili kanunlarla ve KHK’lerle 

birçok konuda Bakanlar Kuruluna yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir. 
34 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun akademik teşvike ilişkin Ek 4. Maddesi, Bakanlar 

Kuruluna yönetmelik çıkarma yetkisi vermekteydi. Bakanlıkların kuruluş KHK’lerinde de benzer hükümler 

bulunmaktaydı. Hükümet sistemi değiştikten sonra Bakanlar Kuruluna yapılan atıflar “Cumhurbaşkanı” 

ibaresiyle değiştirilmiştir. Dolayısıyla ilgili yönetmelikler artık Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacaktır. 
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veya birlikte bakanlıkların yönetmelik çıkarmasının mümkün olması nedeniyle bütün 

bakanların ve Başbakanın bir araya gelmesiyle oluşan Bakanlar Kurulunun yönetmelik 

çıkarabileceği yönündeki Anayasa Mahkemesi kararı da bunun bir diğer dayanağıdır.35 

Ayrıca 1982 Anayasasının 124. maddesinin gerekçesinde; uygulamadaki tereddütleri 

gidermek için, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunun da yönetmelik çıkarabilmesinin 

düzenlendiği belirtilmiş, fakat madde metnine sadece Başbakanlık işlenmiştir.36 

Parlamenter sistemde sorunluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanının, imzasıyla işleme 

katılmasının önemli bir etkisinin bulunmadığı da düşünülmüş olabilir. Bakanlar 

Kurulunun yönetmelik çıkarmasının tek önemli sonucu, bunların bakanlık 

yönetmeliklerinden hiyerarşik olarak üstün olmasıdır. Dolayısıyla bakanlıkların yapacağı 

düzenleyici işlemler, Bakanlar Kurulu yönetmeliklerine aykırı olamayacaktı. 

 

II. 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanının Türev Düzenleyici 

İşlemleri  

 

1982 Anayasasının özgün hâlinde, Cumhurbaşkanına yönetmelik çıkarma yetkisi 

verilmemesine rağmen, çok sınırlı sayıda da olsa, Cumhurbaşkanı yönetmelik 

çıkarmaktaydı. Anayasa değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanına yönetmelik çıkarma 

yetkisi verilmiştir. Uygulamada Cumhurbaşkanı, Anayasada sayılan asli düzenleyici 

işlem olan CbK’ler ve türev düzenleyici işlem olan yönetmelikler dışında Cumhurbaşkanı 

kararı,37 genelge, tebliğ ve usul ve esaslar ismiyle türev düzenleyici işlemler yapmaktadır. 

                                                        
35 Anayasa Mahkemesi, E. 1967/41, K. 1969/57, T. 23-24-25.10.1969, Resmi Gazete, S. 13776. 
36 Madde gerekçesinde Bakanlar Kurulunun yer alması bu organın yönetmelik çıkarabilmesi için yeterli 

görülmektedir. Özay, Gün Işığında Yöenetim, s. 330. 
37 Cumhurbaşkanlığı kararı olarak adlandırılan işlem, hem düzenleyici hem de sübjektif nitelikte 

olabilmektedir.  



233 

 

 

 

A. Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri  

 

1. Yetki Unsuru 

 

1982 Anayasasının 124. maddesinin özgün hâlinde yönetmelik çıkarma yetkisi, 

Başbakana, bakanlıklara ve kamu tüzel kişilerine tanınmıştı. Anayasada 

Cumhurbaşkanına CbK dışında düzenleyici işlem yapma yetkisi verilmemişti.38 Bu 

yetkinin verilmemesine rağmen Cumhurbaşkanının yönetmelik veya başka bir 

düzenleyici işlem yapması mümkün müydü? Parlamenter sistemin geçerli olduğu 

dönemde, Anayasanın 104. maddesinin düzenlemesine göre; devletin başı olma sıfatıyla 

Türkiye Cumhuriyetini temsil etmesi nedeniyle,39 yukarıda bahsettiğimiz icrai karar alma 

yetkisine sahip olduğu için veya Devlet Denetleme Kurulu aracılığıyla, bakanlıkların ve 

tüm kamu görevlilerinin işlem ve eylemlerini denetleterek kanunları uygulama görevine 

sahip olan Cumhurbaşkanı40 düzenleyici işlem yapabilirdi. Fakat Anayasanın 124. 

maddesinde yönetmelik yapacak makamlar arasında Cumhurbaşkanından yer almadığı 

için bu düzenleyici işleme yönetmelik dışında bir isim verilmesi daha doğru olacaktı.  

 

Anayasanın 107. maddesinin, 2879 sayılı kanunun ve 1 sayılı CbK’nin 

düzenlemelerine göre; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, örgütü, çalışma 

esasları ve personel atama konuları CbK’yle düzenlenecek, personelin fazla çalışmasına 

ilişkin konular yönetmelikle düzenlenecek, bunun dışında kalan uygulamaya dair tüm 

                                                        
38 2789 sayılı Kanunun 5. maddesine göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı çalışanlarının 

fazla mesaisi ile ilgili konular hakkında Genel Sekreterliğe yönetmelik çıkarma yetkisi vermişti.  
39 İlgili dönemde Bakanlar Kurulunun devlet tüzel kişiliğinin genel karar organı olması nedeniyle 

yönetmelik yapabileceği savunulmuştur, Gözler, op. cit., s. 1387. Her ne kadar Cumhurbaşkanı, merkezi 

idarenin genel karar organı olmasa da devlet tüzel kişiliğini temsil bakımından Anayasa tarafından 

yetkilendirilmiştir. Yazarın bu değerlendirmesi geniş yorumlanırsa 2017 Anayasa değişikliklerinden önce 

de Cumhurbaşkanın yönetmelik çıkarabileceği sonucuna ulaşılabilir. 
40 Teziç, Anayasa Hukuku, s. 434. 
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konular, Genel Sekreterliğin çıkaracağı yönergeyle düzenlenecekti. Dolayısıyla 

Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen 

personelin fazla çalışmasına ilişkin konular dışında Cumhurbaşkanının yönetmelik 

çıkarabilmesi mümkün değildi.41  

 

Bir işlem türü olarak CbK’nin düzenlenmediği 1961 Anayasası döneminde, 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği, Orkestranın bağlı bulunduğu Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılmıştı.42 1982 Anayasası döneminde ise 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı 

tarafından çıkarılmıştır.43 Bu yönetmeliği kaldıran yönetmelik yine Cumhurbaşkanı 

tarafından yürürlüğe konmuştur.44 Fakat bu yönetmeliği kaldıran bir sonraki yönetmelik 

ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından çıkarılmıştır.45 Bu son düzenleme, 

Anayasadaki ve kanunlardaki düzenlemelere ve Anayasa Mahkemesinin konuyla ilgili 

içtihadına uymamaktadır.46  

 

                                                        
41 İlgili maddede yönetmelik çıkarma konusunda Genel Sekreterlik yetkilendirilmiştir. Genel Sekreterliğin 

kamu tüzel kişiliği bulunmadığından bu yönetmelik ancak Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılabilirdi. Bir 

kanunda kamu tüzel kişiliği bulunmayan bir devlet birimine yönetmelik çıkarma yetkisi veren hüküm, 

Anayasa Mahkemesi tarafından, yönetmeliğin hazırlanması olarak kabul edilmiş ve Anayasaya aykırı 

sayılmamıştır. Anayasa Mahkemesi, E. 1984/9, K. 1985/4, T. 18.2.1985, Resmi Gazete, S. 18793.  
42 Yönetmeliğin çıkarıldığı 1970 yılında Türkiye’de Kültür Bakanlığı bulunmuyordu. Bu nedenle Orkestra, 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürütüyordu. 6940 sayılı Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası 

Kuruluşu Hakkında Kanunun 1. maddesine göre; Maarif Vekâletine bağlı olan Orkestra, daha sonra 

yönetmelikte yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanmıştır. Kanunda Maarif Vekâletine 

yapılan atfın Kültür ve Turizm Bakanlığına yapıldığını düzenleyen bir değişiklik yapılmadığından 

yönetmeliğin düzenlemesi kanuna aykırıydı. 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

Hakkında Kanuna 2832 sayılı Kanunun 2. maddesiyle düzenlenen Ek Madde 1’e göre, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanı olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla 

Orkestranın bağlı bulunduğu bakanlık bakımından kanun koyucunun dikkatsizliği söz konusudur. 
43 Resmi Gazete, 29.9.1994, S. 22066.  
44 Resmi Gazete, 20.1.1995, S. 22177. 
45 Resmi Gazete, 17.10.2015, S. 29505. 
46 Kamu tüzel kişiliğine sahip olmayan bir devlet birimiyle ilgili bir yönetmelik, ancak birimin bağlı 

bulunduğu idare veya kurum tarafından çıkarılabilir. Nitekim farklı öğretim esaslarına göre faaliyet yürüten 

tıp, diş hekimliği vb. fakültelerin eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri, diğer lisans bölümlerinin eğitim-

öğretim ve sınav yönetmeliklerinden ayrışmakta ve bunlar dekanlıklar tarafından değil üniversite 

rektörlükleri tarafından çıkarılmaktadır. Bu nedenle ilgili ödül yönetmeliğinin Cumhurbaşkanı tarafından 

çıkarılması gerekirdi. 
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Sonuç olarak parlamenter sistem döneminde çıkarılan 1 sayılı CbK’yle 

Cumhurbaşkanlığına sadece personelin fazla çalışmasına ilişkin yönetmelik çıkarma 

yetkisi verilmiş, kanunda veya ilgili CbK’de başka konularda yönetmelik çıkarma konusu 

düzenlenmemiştir. Cumhurbaşkanının vereceği kültür ve sanat ödülleri konusunda üç 

yönetmelik çıkarılmıştır. 1 sayılı CbK’nin düzenlemesi doğrultusunda bu yönetmeliğin 

yönerge olarak kabul edilmesi mümkündü. Yalnız kültür ve sanat alanında 

Cumhurbaşkanının ödül vermesi konusunda bir kanuni bir düzenleme bulunmaması 

nedeniyle ilgili yönetmelik hukuka aykırıydı. 

 

Başkanlık sistemine geçildikten sonra ilgili yönetmelik bir kez daha değiştirilmiş 

ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu değerlendirme kurulu olarak 

görevlendirilmiştir. Yalnız 10 Temmuz 2018 tarihinde 30474 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 1 sayılı CbK’de, Cumhurbaşkanının kültür ve sanat alanında ödül vereceğine, 

ilgili kurulun da bu konuda görevlendirildiğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Oysa 

703 sayılı KHK’nin 21. maddesiyle kaldırılan 4448 sayılı kanunun 30. maddesinde, 

Kültür Bakanlığı’nın ödül vermesi açıkça düzenlenmiş, bu kanuna dayanılarak halen 

yürürlükte olan bir yönetmelik çıkarılmıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının vereceği 

ödüller konusunda bir kanun veya CbK bulunmaması nedeniyle bu yönetmelik de hukuka 

aykırıdır. 

 

Anayasanın değiştirilmesinden sonra ancak Cumhurbaşkanının, bakanlıkların ve 

kamu tüzel kişilerinin yönetmelik çıkarması mümkündür. Anayasada Cumhurbaşkanının 

yönetmelik çıkarabileceği açıkça düzenlendiğinden merkezi idarenin yönetmelik 

çıkarması konusundaki tartışmalar sona ermiştir. Ancak Anayasada sayılanlar dışında 

idare ve kurumların düzenleyici işlemler yapması mümkün olmakla birlikte bunlar 
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yönetmelik olarak tanımlanamaz.47 Anayasada yönetmelik çıkarabilecek makam ve 

kurumların sayılmış olması ancak böyle anlam kazanabilir. Nitekim Danıştay, kamu tüzel 

kişiliği bulunmaması gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığının çıkardığı yönetmeliği 

yetki yönünden hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.48   

 

2. Şekil Unsuru 

 

Tüm yönetmelikler gibi Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri de yazılı şekle tâbidir. 

Ayrıca Anayasanın 104. maddesinin 19. fıkrası gereği, Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri 

Resmi Gazete’de yayımlanmak zorundadır. Anayasanın 124. maddesinde düzenlenen 

hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağının kanunla belirleneceği hükmü 

genel kuraldır. Anayasanın 104. maddesindeki düzenleme ise bu kuralın istisnasıdır. 

Dolayısıyla bütün Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri Resmi Gazete’te yayımlanmak 

zorundayken, bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerinin çıkaracağı yönetmeliklerden 

hangilerinin Resmi Gazete’de yayımlanacağı kanunla belirlenecektir. 49  Bu iki hüküm, 

Anayasa değişikliği öncesinin tüzük-yönetmelik ilişkisinin yeni Anayasaya kafa 

karıştırıcı ve başarısız bir biçimde uyarlanması olarak değerlendirilmekte, hangi 

                                                        
47 Güneş, op. cit., ss. 181-182 vs. Gözler, op. cit., s. 1388. Yazar kamu devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir 

tüzel kişiliği bulunmayan TBMM Başkanlığının,  Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek 

mahkemelerin icrai karar alabilen makamlar oldukları gerekçesiyle yönetmelik çıkarabileceğini 
savunmaktadır. Biz de bu makamların düzenleyici işlem yapabileceğini savunmakla birlikte bunlara 

yönetmelik isminin verilemeyeceğini düşünüyoruz. Benzer görüş için v. Balta, op. cit., ss. 121-122. Yazar 

1961 Anayasası dönemi için, kanunların ve tüzüklerin uygulanması konusunda hükümler içeren işlemleri 

uygulama yönetmelikleri, bunlar dışında kalanları adi yönetmelik olarak nitelendirmekte, genelge, genel 

emir, talimat gibi Anayasada sayılmayan düzenleyici işlemleri de adi yönetmelik olarak 

değerlendirmektedir. 
48“Anayasanın 124. maddesinin 1. fikrasında (...) yönetmelik çıkarabilecek kuruluşlar açıkça 

gösterilmiştir(...) tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumu niteliğinde olmayan Diyanet işleri Başkanlığının, 

kendi görev alanıyla ilgili de olsa 'kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere' yönetmelik 

çıkarmak yetkisinin bulunmadığı açıktır.” Danıştay 5. Dairesi, E. 1986/1938, K. 1988/2866, T. 6.12.1988. 
49 Gözler, op. cit., s. 1397. 



237 

 

 

 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliklerinin Resmi Gazete’de yayımlanacağının kanunla 

belirleneceği hükmünün dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır.50  

 

Ayrıca 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında CbK’nin 7. maddesine göre; kanunlar, 

CbK’ler, yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler ayrıca yürürlük tarihi 

belirtilmemişse Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. İlgili hüküm, 

CbK’ler ve yönetmelikler bakımından Anayasanın 104. maddesinin 19. fıkrasına 

aykırıdır. Çünkü CbK’deki hüküm, geçmişe yönelik yürürlük tarihi belirtilmesini olanaklı 

kılarken, Anayasa hükmü ancak geleceğe yönelik farklı bir yürürlük tarihi 

belirlenebileceğini düzenlenmiştir.51 Yönetmelikler için söz konusu olmasa da 2019-2020 

eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci katkı paylarına ilişkin 23 Aralık 2019 tarihli 1842 

sayılı Cumhurbaşkanı kararının, 30 Haziran 2019’dan geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla karar geçmişe yönelik bir etki 

doğurmuştur. Böyle bir CbK veya yönetmelik çıkarılması durumunda, bunların 

Anayasaya aykırılık nedeniyle iptal edilmesi gerekecektir. 

 

3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında 

Kanunun 1. maddesine göre, “Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin; 

a) İşbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen, b) Kamu personeline 

ait genel hükümleri kapsayan, c) Kamuyu ilgilendiren, Yönetmelikler Resmi Gazete'de 

yayımlanır.” Bu hükümlerin, özellikle de genel hükümler ifadesinin belirsiz olması, hangi 

yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı konusunda terddütlerin yaşanabilme 

ihtimali nedeniyle eleştirilmektedir.52  Aynı maddeye 703 sayılı KHK’yle, “hangi 

                                                        
50 Söyler, op. cit., ss. 58-60. 
51 Ülgen, “İlk Gözlemler”, s. 635. 
52 Gülgeç, op. cit., s. 296. 
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yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı ile ilgili oluşabilecek 

tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.” hükmü eklenmiştir.  Benzer bir 

hüküm 3 sayılı CbK’nin 13. maddesinde de bulunmaktadır. Tereddütleri gidermek 

doktrinde, bir yorum yetkisi olarak değerlendirilmekte ve bu yetkinin, bir uyuşmazlık 

durumunda, ancak yargı organı tarafından kullanılabileceği savunulmaktadır.53 Bu 

yorum, kural olarak doğrudur. 521 ve 2575 sayılı Danıştay Kanunlarıyla yargı organı 

olmayan Danıştayın idari dairelerine kanun tasarıları hakkında ve 

Cumhurbaşkanlığından54 ve Başbakanlıktan gönderilecek işler konusunda düşüncesini 

bildirme görevi verilmişti. Hatta 931 sayılı İş Kanununun Anayasa Mahkemesinin 

tarafından şekil bakımından iptal edilmesi üzerine,55 3008 sayılı eski İş Kanununun 

kendiliğinden yürürlüğe girip girmeyeceği konusunda Başbakanlık Danıştaydan görüş 

istemiş, Danıştayın görüşü olumsuz yönde olmuştur.56 Dolayısıyla merkezi idare 

örgütünün içinde yer alan fakat üyeleri hâkimlik teminatından yararlanan özerk bir idari 

organa böyle bir yetki verilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz.    

 

Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri, uygulamada, bir Cumhurbaşkanı kararıyla 

yürürlüğe konmaktadır. Parlamenter sistem döneminde de Bakanlar Kurulu 

yönetmelikleri de benzer biçimde Resmi Gazete’de yayımlanıyordu. Yalnız burada 

önemli bir fark bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı doğrudan yönetmelik çıkarırken, 

Bakanlar Kurulu, bakanlıkların yazısı üzerine yönetmelikler çıkarmaktaydı.  Anayasanın 

                                                        
53 Gözler, op. cit., s. 1398. Yazar,  kanunu yorumlama yetkisinin tarihin bir döneminde yasama organına 

verildiğini, modern dünyada bu durumun söz konusu olmadığını, yürütme organına yorum yetkisinin 

verilmesini gariplik olarak değerlendirmektedir. 
54 521 sayılı Kanunda sadece Başbakandan bahsedilmektedir. “Cumhurbaşkanı” ibaresi 2575 sayılı 

Kanunun düzenlemesinde bulunmaktadır.  
55 Anayasa Mahkemesi, E. 1967/40, K. 1970/26, T. 14.5.1970, Resmi Gazete, S. 13833. 
56 Danıştay 3. Dairesi, E.1970/444, K. 1971/40, T. 9.1.1971, Danıştay Dergisi, C. II, S. 4, 1972, ss. 69-70. 

Bu karar Danıştay Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. Danıştay Genel Kurulu, E. 1971/22, K. 1971/36, 

T. 24.5.1971, Danıştay Dergisi, C. II, S. 4, ss. 71-75. Kararları aktaran Gözler, Türk Anayasa Hukuku, 

ss. 924-925.  
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104. ve 124. maddelerinin düzenlemesine göre Cumhurbaşkanı, başka bir makamın 

iradesinin ürünü bir yönetmeliği yürürlüğe koymaya değil doğrudan doğruya yönetmelik 

çıkarmaya yetkili olduğundan, Cumhurbaşkanı kararıyla yönetmeliklerin yürürlüğe 

konması, parlamenter sistemin usul ve alışkanlıklarını sürdürme olarak nitelendirilmekte 

ve eleştirilmektedir.57 Cumhurbaşkanı kararlarının ve Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliklerinin aynı usulle yürürlüğe konması; bu iki işlemin benzer nitelikler taşıdığı, 

fakat yönetmeliklerin Anayasada sayılmasının ayırt edici bir özellik olduğu da doktrinde 

vurgulanmaktadır.58 

 

Bakanlar Kurulunun çıkardığı yönetmelikleri değiştiren veya ilk defa 

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmeliklerin kendilerine ait sayıları 

bulunmamakta, bunlar Cumhurbaşkanı kararlarının sayılarını takip etmektedirler.59 

Bakanlar Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yapan ilk Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğinin 

sayısı 25, Cumhurbaşkanının çıkardığı ilk özgün yönetmelik olan Resmi Gazete 

Yönetmeliğinin sayısı ise 358’dir. Bu ikisinin arasında sadece dokuz yönetmelik 

olmasına rağmen sayı konusundaki fark, bahsettiğimiz nedene dayanmaktadır.   

 

3.  Sebep Unsuru 

 

Anayasanın özgün hâlinde tüzükler kanunların uygulanmasını göstermek veya 

emrettiği işleri belirlemek için çıkarılabilirdi. Yönetmelikler ise kanunların ve tüzüklerin 

uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılabilirlerdi. Parlamenter sistem döneminde, 

                                                        
57 Gözler, İdare Hukuku,  s. 353. 
58 Ş. İba, Y. Söyler, “Yeni Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı 

Kararının Nitelik Farkı ve Hukuki Sonuçları”, Anayasa Yargısı, C. XXXVI, S. 1, (2019), s. 198.  
59 Doktrinde yönetmeliklerin ayrı sayılarının olmaması eleştirilmektedir. İlgili sayılar, Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliğini yürürlüğe koyan kararlara aittir. Yönetmeliğin ayrı sayısı olmayacaksa bunların Resmi 

Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı olarak yayımlanması gerekir. Gözler, op. cit., s. 352. 
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Cumhurbaşkanının CbK’yi uygulama konusunda sadece bir konuda yönetmelik çıkarma 

yetkisi bulunmaktayken, başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı, kanunların ve CbK’lerin 

uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarabilecektir. Dolayısıyla, kanunların veya 

CbK’lerin düzenlemediği bir alanda Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği çıkarılamaz.60 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğinin sebep unsurunu kanunlar veya CbK’lerin yanında61 

uluslarararası antlaşmalar ve KHK’ler de oluşturur.62  

 

Doktrinde bir görüşe göre; Anayasanın 104. maddesinin 18. fıkrasının 

“Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 

şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.” hükmü, Anayasanın 124. maddesinin 

“Cumhurbaşkanı(…) kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı 

olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.” hükmüne göre özel düzenleme olduğu 

için CbK’leri uygulamak için Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği çıkarılamaz.63  

 

Anayasada bakanlıkların ve örgütlerinin kurulması, kaldırılması gibi CbK’yle 

düzenlenmesi gereken konuların yönetmeliğe bırakılması, Anayasanın 106., 123. ve 124. 

maddelerine aykırıdır. CbK’ye dayanarak Anayasada sayılmayan düzenleyici işlemlerle 

idarenin örgütünün kurulması da benzer biçimde Anayasanın 106. ve 123. maddelerine 

aykırı olacaktır. Kanunların veya KHK’lerin CbK’yle düzenleme yapılması yönünde 

hükümler içermesi de, CbK’lerin asli niteliğinin Anayasada düzenlenmeyen bir biçimde 

türev yetki haline gelmesine yol açmaktadır. Bu durum da Anayasanın sistematiğine 

uygun değildir.  

                                                        
60 Ibid., s. 1392. 
61 Ibid., s. 1392. 
62 Gülgeç, op. cit., s. 293. 
63 Ibid., ss. 292-293. 
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Örneğin, 1 ve 4 sayılı CbK’lerin çeşitli hükümlerine göre, idarenin örgütünün 

kuruluşu, görev ve yetkileri; Cumhurbaşkanı kararına64 veya yönetmeliklere 

bırakılmaktadır. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Sağlık 

bakanlıklarının teftiş kurullarının görev ve yetkilerinin yönetmelikle düzenleneceğine 

ilişkin 1 sayılı CbK’nin 47., 145., 260., 320., 340. ve 364. maddeleri; Anayasanın 123. 

maddesinin 3. fıkrasına aykırılık nedeniyle Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının 

üçüncü cümlesine aykırıdır. 123. maddenin düzenlemesine göre, idarenin görev ve 

yetkileri ise istisnai durumlar hariç kanunla düzenlenmek zorundadır. Bakanlıkların teftiş 

kurullarının görev ve yetkileri CbK’yle düzenlenebilir. Fakat bu maddelere dayanılarak 

çıkarılan teftiş kurullarına görev ve yetki veren yönetmelikler CbK’nin yerine 

geçmektedir. Bu durum, CbK’nin uygulanması anlamına gelmediğinden Anayasanın 124. 

maddesine aykırılık oluşturmaktadır. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu aynı CbK’nin 172. maddesiyle 

düzenlenmiş fakat herhangi bir yönetmeliğe işaret etmemiştir. CbK’nin 288. maddesi, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettişlerin 

yetiştirilmesi, seçilmesi vd. konuların yönetmelikle düzenleneceği hükmünü 

içermektedir. İlgili CbK’nin 260. ve 320. maddeleri; İçişleri ve Milli Eğitim 

Bakanlıklarının Teftiş Kurullarının görevleri ve yetkileri konusunda ayrıntılı hükümler 

içermesine rağmen bunların yönetmelikle düzenlenmesini öngörmektedir. Anayasa 

değişikliği gibi, 1 sayılı CbK de özensiz bir biçimde hazırlanmıştır. Bakanlıkların teftiş 

kurullarıyla ilgili birbiriyle çelişen hükümlerin aynı CbK’de yer alması, bu birimlerle 

                                                        
64 4 Sayılı CbK’nin 186. maddesinin 1. fıkrasına göre kalkınma ajansları Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. 

Yürütmenin Anayasada sayılmayan idari işlemiyle CbK’ye dayanılarak idari örgüt kurulması Anayasanın 

123. maddesinin 3. Fıkrasına aykırılık nedeniyle Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü 

cümlesine aykırıdır. 



242 

 

 

 

ilgili düzenlemelerin bakanlıklar tarafından ayrı ayrı yapıldığı ihtimalini akla 

getirmektedir.   

 

CbK’nin 160. maddesinin, Dışişleri Bakanlığı’nın meslek memurları ve 

konsolosluk ve ihtisas memurlarının kariyer ilerlemesinin ve yeterlik sınavlarının kanunla 

ve yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükümleri, Anayasanın 7., 8., 87. ve 104. 

maddelerine aykırıdır. Kanunun alt normu olan CbK’nin, bir konunun kanunla 

düzenleneceğini belirtmesi mümkün değildir. Bir konunun kanunla düzenlenebileceği 

ancak Anayasada belirtilebilir. 

 

4 sayılı CbK’nin; 54. maddesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 

birtakım personelinin görev ve yetkilerinin, 123. maddesinin Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün hizmet birimlerinin görevlerinin, 128. maddesinin Devlet Tiyatroları 

Genel Müdürlüğü hizmet birimlerinin, 153. maddesinin vergi dairelerinin görev ve 

yetkilerinin, 169. maddesinin Harita Genel Müdürlüğünün hizmet birimlerinin ve 

bunların görevlerinin, 214. maddesinin Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet 

birimlerinin görevlerinin, 274. maddesinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş 

Kurulunun kuruluş esaslarının, 329. maddesinin Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğünün hizmet birimlerinin,65 354. maddesinin Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığının hizmet birimlerinin, 436. maddesinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

temsilciliklerinin birimlerinin, 511. maddesinin Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun 

hizmet birimlerinin görev ve yetkilerinin, 589. maddesinin TÜBİTAK’ın merkez ve 

enstitülerinin, 604. maddesinin Türkiye İstatistik Kurumunun daire başkanlıklarının 

                                                        
65 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Kuruluşu Hakkında Kanunun 2. maddesi, 

illerde müdürlüklerin kurulabilmesini, 3. maddesi, kurumun sanat, teknik ve disiplin kurullarını 

düzenlemişti. Her iki madde de 703 sayılı KHK’yle yürürlükten kaldırılmıştır. CbK’nin 329. maddesi ise 

hizmet birimlerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğini düzenlemektedir. Ayrıca CbK’de 

hizmet birimleri düzenlenmemiştir.  
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görev ve yetkilerinin, 654. maddesinin Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğünün hizmet birimlerinin görev ve yetkilerinin, 730. maddesinin Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının döner sermaye işletmesinin görevlerinin, 790. 

maddesinin Nükleer Düzenleme Kurumunun hizmet birimlerinin yönetmelikle 

düzenleneceğine ilişkin hükümleri, Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrasına aykırı 

olduğundan Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesine aykırıdır.  Bu 

hükümler içerik bakımından da Anayasanın 124. maddesine aykırıdır. Tüm bu kurumların 

CbK’yle kurulması mümkündür. Fakat bunların görev ve yetkileri Anayasanın 123. 

maddesinin 3. fıkrası gereği ancak kanunla düzenlenebilir. İdarenin türev düzenleyici 

işlemi yönetmeliklerle kurumların ve ilgili birimlerin ancak çalışma usul ve esasları 

belirlenebilir. 

 

Anayasa Mahkemesi, Nükleer Düzenleme Kurulunu kuran 702 KHK’yi, yetki 

kanunun kapsamında kalmadığı için iptal etmiştir.66 Bir kanuna dayanılarak yapılan bir 

düzenleyici işlem, ilgili kanunun iptal edilmesiyle kadük(hükümsüz) hâle gelir ve 

kendiliğinden yürürlükten kalkar.67 Dolayısıyla Nükleer Düzenleme Kurulu Teşkilat 

Yönetmeliği’nin kendiliğinden yürürlükten kalkması gerekir. Fakat Anayasa Mahkemesi 

iptal kararının yürürlüğe girmesini, kamu yararını ihlâl edecek nitelikte bir hukuk boşluğu 

yaratacağı gerekçesiyle bir yıl ertelemiştir. Doktrinde bir kanunun; yasama organının aynı 

konuyu düzenleyen yeni bir kanun yapmaması durumunda, iptal kararının Resmi 

Gazete’de yayımlanmasından itibaren erteleme süresi kadar yürürlükte kalacağı, aksi 

takdirde Anayasa Mahkemesine verdiği iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca 

saptama yetkisini düzenleyen Anayasanın 153. maddesinin 3. fıkrasının anlamsız olacağı 

                                                        
66 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/115, K. 2020/81, T. 30.12.2020, Resmi Gazete, S. 31418. 
67 Azrak, “İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği”, s. 168, Karahanoğulları, op. cit., s.77. 
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savunulmaktadır.68 Dolayısıyla bu görüşe göre, kanuna dayanarak çıkarılan yönetmeliğin 

de aynı süre içerisinde yürürlükte olduğunu kabul etmek gerekir. Danıştay ise iptal 

kararının yürürlüğünün ertelenmiş olması durumunda iptal edilen kanuna dayanılarak 

çıkarılan düzenleyici işlemin iptal kararından itibaren yürürlükten kalktığı 

görüşündedir.69 Ayrıca Anayasaya aykırılığı tespit edilmiş bir kanuna ve yürürlükten 

kalkan bir yönetmeliğe dayanarak işlem yapılması,  Anayasanın 2. ve 11. maddelerinde 

düzenlenen hukuk devleti ve Anayasanın üstünlüğü ilkelerine uygun olmayacaktır. Bu 

bağlamda iptal kararının yürürlüğünün ertelenmesinin sadece yasama organı bakımından 

bağlayıcı olması, yargı ve yürütme organlarının erteleme kararıyla bağlı olmaması 

önerilmektedir.70 Kanunun ve yönetmeliğin bir yıl daha yürürlükte kalacağı kabul edilse 

dahi, yönetmeliğin iptali için dava açılması durumunda, Danıştayın Anayasanın 104. 

maddesi gereği CbK’yle düzenlenmesi gereken bir konunun yönetmelikle düzenlenmesi 

gerekçesiyle Kurumun teşkilat yönetmeliğinin iptaline kararı vermesi gerekmektedir. 

 

Anayasa Mahkemesi; CbK’lerin idarenin örgütlenmesine ilişkin genel kuralları 

belirleyip, çerçeveyi çizdikten sonra idarenin düzenleyici işlemine alan açmasını 

Anayasaya aykırı bulmamaktadır.71 Anayasa Mahkemesi kararında; 27 sayılı CbK’nin 

                                                        
68 Gözler, Türk Anayasa Hukuku, s. 923. 
69 Danıştay 5. Dairesi, E. 1992/1219, K. 1992/3872, T. 23.12.1992, Danıştay Dergisi, C. XXIII, S. 87, s. 

277. 
70 Uler, op. cit., s. 527. 
71 “Anayasa’nın 106. maddesinin on birinci fıkrasında bakanlıkların teşkilatı kapsamında yurtdışı teşkilatı 

kurulması yetkisi CBK’ya tanınmış olup CBK’ya tanınan bu asli yetkinin, başka bir idari işleme bırakılması 

mümkün değildir. Bununla birlikte yürütme organının CBK çıkarmaya yetkili olduğu konuya ilişkin her 

türlü ayrıntıyı CBK ile düzenlemesi ve bu düzenlemelerin gereğini bizzat yerine getirmesi gerekli olmayıp 
CBK ile konuya ilişkin temel kuralları belirledikten ve genel çerçeveyi çizdikten sonra bu çerçevenin içinde 

kalan hususları, düzenleyici nitelikteki diğer işlemlerle belirlemesi ve bu düzenlemeler kapsamında yerine 

getirilmesi gerekli tasarrufları da ilgili idareye bırakması mümkündür. 

Dava konusu ikinci kuralda Bakanlığın yurt dışı teşkilatını kurmaya yetkili olduğu belirtilmektedir. (1) 

numaralı CBK’nın bakanlıkların teşkilatlanmasına ilişkin diğer hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde 

kuralda geçen yurt dışı teşkilatının kurulması kavramının CBK ile oluşturulan söz konusu teşkilatın fiilen 

faaliyete geçirilmesi için gerekli idari tasarrufların Bakanlık tarafından yerine getirilmesini ifade ettiği 

anlaşılmaktadır. Bunun dışında kural söz konusu yurtdışı teşkilatının doğrudan düzenlenmesiyle ilgili bir 

yetkiyi bu kapsamda örneğin yurtdışı teşkilatının niteliği, kurulacağı yer, görevleri, yer itibarıyla görev 

alanı gibi konularda düzenleme yapma yetkisini Bakanlığa tanımamıştır. Dava konusu kuralın anılan 

yetkiyi Bakanlığa bırakmadığı tüm bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığının teşkilatını düzenleyen (1) 
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103. maddesiyle 1 sayılı CbK’ye eklenen “Yurtdışı teşkilatı kurma usulü” başlıklı 510. 

maddesinin B bendinin, Cumhurbaşkanı kararıyla idari örgüt kurulması düzenlemesinin 

Anayasaya aykırı olabileceği ihtimalinden bahsetmiş, fakat ilgili düzenleme iptal 

davasına konu edilmediği için herhangi bir inceleme yapmamıştır.  Anayasanın 106. 

maddesinin son fıkrasında bakanlıkların merkez ve taşra örgütlerinin CbK’yle 

kurulabileceği düzenlendiğinden bakanlıkların yurt dışı örgütlerinin ancak kanunla 

kurulabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 1 sayılı CbK’nin yurt dışı örgütünün kuruluşu 

konusundaki hükümleri Anayasaya aykırıdır. Bakanlıkların yurt dışı örgütlerinin 

CbK’yle kurulabileceği yönündeki Anayasa Mahkemesinin çoğunluk görüşü kabul edilse 

dahi, bunların kuruluş ve görevlerinin CK’yle düzenlenmesi Anayasaya aykırıdır. Çünkü 

Anayasanın düzenlemelerine göre bakanlıklar kanunla veya CbK’yle kurulur, bunların 

görevleri de kanunla veya CbK’yle düzenlenebilir. 

 

Anayasa Mahkemesi, 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında CbK’nin 

33 sayılı CbK’yle değişik 14. maddesinin Anadolu Ajansı hakkında vesayet denetimine 

ilişkin usul ve esasların İletişim Başkanlığı tarafından belirlenmesi hükümlerini ise 

CbK’yle düzenlenmesi gereken bir konuda Cumhurbaşkanının yetkisini idareye 

                                                        

numaralı CBK’nın Ortak Hükümler başlıklı bölümünde düzenlenen 510/B maddesinin başlığından ve 

içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır. “Yurtdışı teşkilatı kurulma usulü” başlıklı söz konusu maddede 

“Yurtdışı teşkilatı kurulurken niteliği, kurulacağı yer, görevleri, yer itibarıyla görev alanı, bağlı veya ilgili 

olacağı misyon, konsolosluk şefliği ve geçici olanların süresi, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir.” 

hükmüne yer verilmiştir. 

Buna göre dava konusu kuralın da yer aldığı (1) numaralı CBK yurtdışı teşkilatının kurulmasına ilişkin 

olarak yurtdışı teşkilatının niteliği, kurulacağı yer, görevleri, yer itibarıyla görev alanı gibi temel kuralları 
dava konusu kuralla Bakanlığa bırakmamış, bunların düzenlenme yetkisini 510/B maddesiyle 

Cumhurbaşkanı kararına tanımıştır. CBK ile söz konusu hususlarda düzenleme yapma yetkisinin anayasal 

olarak Cumhurbaşkanı kararına bırakılıp bırakılamayacağı bu davanın konusunu oluşturmamakla birlikte 

bu hüküm anılan konularda doğrudan düzenleme yapma yetkisinin Bakanlığa bırakılmadığını 

göstermektedir. Dolayısıyla kuralla tanınan yetkinin konuya ilişkin temel kurallar ve genel çerçeve 

belirlenmeden yurt dışı teşkilatının kurulması veya düzenlenmesini de içerdiğinin söylenemeyeceği 

anlaşılmaktadır. Bu yönüyle Anayasa’nın 106. maddesinin on birinci fıkrası kapsamında CBK ile 

oluşturulan Bakanlığın yurt dışı teşkilatına ilişkin doğrudan düzenleme yapma yetkisini Bakanlığa 

bırakmayan dava konusu ikinci kuralın da anılan fıkrayı ihlal eden bir yönü bulunmamaktadır.” Anayasa 

Mahkemesi, E. 2019/105, K. 2020/30, T. 12.6.2020, Resmi Gazete, S. 31219. Benzer yönde bir karar için 

v. Anayasa Mahkemesi, E. 2018/124, K. 2020/56, T. 15.10.2020, Resmi Gazete, S. 31324. 
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devredememesi gerekçesiyle Anayasanın 104. maddesine aykırı bularak iptal etmiştir.72 

Cumhurbaşkanının idareye yetkisini devredememesinin dışında, yukarıda belirttiğimiz 

gibi, Anayasa hükümleri gereği CbK’yle düzenlenmesi gereken konuların 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğine bırakılması da aynı sonucu doğurmaktadır. İdarenin 

örgütü, kanunla veya anayasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla, CbK’yle kurulmak 

zorundadır. Bu iki norm dışında kuruluş, yetki ve görev hükümleri içeren idarenin türev 

düzenleyici işlemleri Anayasaya aykırı olacaktır. Kanunların veya CbK’lerin 

uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik vb. türev 

işlemlerle, ancak idarenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ve üst normda 

düzenlenen konuların, temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmayan bir biçimde 

somutlaştırılması mümkündür. Dolayısıyla idarenin örgütünün kurulmasına ilişkin 

konular, CbK’lerle türev düzenleyici işlemlere bırakılamaz.  

 

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 

Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14. maddesine göre, sigorta primleri işveren 

                                                        
72 “(…)6771 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliğiyle yürütme yetkisine ilişkin konularla sınırlı 
olmak kaydıyla Cumhurbaşkanı’na doğrudan ve ilk elden düzenleyici işlem yapma yetkisi 

verilmiştir. Cumhurbaşkanı’na genel olarak verilen CBK çıkarma yetkisinin yanı sıra Anayasa’nın bazı 

maddelerinde belirtilen kimi konuların CBK ile düzenleneceği ayrıca ifade edilmiştir (bkz. §§ 5, 6). 

 CBK çıkarabilme yetkisinin bir sonucu olarak CBK ile düzenlenmesi gereken bir konuya ilişkin düzenleme 

yetkisinin Cumhurbaşkanı’nca CBK çıkarmak suretiyle kullanılması ve bu yetkinin idareye bırakılmaması 

gerekir. Anayasa koyucu tarafından CBK’ya tanınan asli bir yetkinin, başka bir idari işleme bırakılması 

mümkün değildir. Aksi uygulama ilgili konunun CBK ile düzenlenebileceğine ilişkin güvenceye aykırı 

olacaktır. 

CBK’nın temel ilkeleri koymadan, çerçeveyi çizmeden idareye düzenleme yetkisi vermemesi, sınırsız ve 

belirsiz bir alanı idarenin düzenlemesine bırakmaması, diğer bir ifadeyle Cumhurbaşkanı’nın CBK ile 

düzenlemesi gereken konulardaki bu yetkisini devretmemesi gerekir. Bununla birlikte yürütme organının 

CBK çıkarmaya yetkili olduğu konuya ilişkin her türlü ayrıntıyı CBK ile düzenlemesi ve bu düzenlemelerin 
gereğini bizzat yerine getirmesi gerekli olmayıp CBK ile konuya ilişkin temel kuralları belirledikten ve 

genel çerçeveyi çizdikten sonra bu çerçevenin içinde kalan hususları, düzenleyici nitelikteki diğer 

işlemlerle belirlemesi ve bu düzenlemeler kapsamında yerine getirilmesi gerekli tasarrufları da ilgili idareye 

bırakması mümkündür. 

Dava konusu kuralın birinci cümlesinde Ajansın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi 

üzerinde Başkanlığın denetim yetkisine sahip olduğu hüküm altına alınmış, ikinci cümlesinde ise bu 

denetime ilişkin usul ve esasların Başkanlıkça belirleneceği düzenlenmiştir. 

Kuralın ikinci cümlesiyle Ajansın denetimine ilişkin temel ilkeler konulmadan ve çerçeve çizilmeden 

Başkanlığa sınırları belirsiz bir alanı düzenleme yetkisinin verilmesi, Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na 

tanıdığı düzenleme yetkisinin idareye bırakılması sonucunu doğurmaktadır.” Anayasa Mahkemesi, E. 

2019/71, K. 2020/82, T. 30.12.2020, Resmi Gazete, S. 31405.  
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tarafından ödenir. Cumhurbaşkanının çıkardığı Basın Kartı Yönetmeliğinin 6. 

maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi, basın kartı verilecek kişilerde aranacak şartlar arasında 

“sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması”nı 

aramaktadır. Dolayısıyla yönetmeliğin düzenlemesine göre sigorta primlerini mevzuata 

uygun biçimde yatırmayan işverenin tutumu nedeniyle, ilgili basın mensuplarının basın 

kartı alması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle idari işlem sebep ve konu unsurları 

bakımından hukuka aykırıdır. Çünkü işverenin sigorta primlerini yatırmaması basın 

çalışanının elinde olan bir şey değildir. Kanunda sigorta primlerinin işveren tarafından 

ödeneceği düzenlenmiştir. Yönetmelik ise kanunun uygulanma alanını daraltmaktadır.  

Nitekim Danıştay Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin açmış olduğu davada, işçi statüsündeki 

gazetecilerin kendi yükümlülüğü olmayan bir nedenle basın kartı alamamasını mesleğin 

yürütülmesini engelleyeceği gerekçesiyle ilgili hükmün yürütmesini durdurmuştur.73   

 

Ayrıca Basın Kartı Yönetmeliği, 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine 

dayanılarak hazırlanmıştır. Fakat bu yönetmeliğin ilgili bende dayanılarak çıkarılması 

mümkün değildi. Çünkü bu bent, sivil toplum kuruluşlarına idari ve mali destekte 

bulunulmasına ilişkindir. Basın kartıyla ilgili bir yönetmelik çıkarılmak isteniyorsa aynı 

fıkranın (k) bendine dayanarak çıkarılması gerekiyordu. Sadece bu nedenle iptal davası 

açıldığında Danıştayın yasal temel ikamesi usulünü kullanarak davayı reddetmesi 

mümkündür. Fakat ilgili yönetmelikle dayanak CbK arasında bir uyumsuzluk 

bulunduğundan, yönetmeliğin “Dayanak” başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi 

gerekmekteydi. Nitekim diğer değişikliklerle birlikte yönetmeliğin 3. maddesindeki, “(i) 

                                                        
73 “(…)bu nedenle, işçi pozisyonundaki gazetecilere kendi yükümlülükleri olmayan sigorta primlerinin 

ödenmemesi durumundan dolayı basın kartı verilmeyerek mesleklerini icra etmelerinin engelleneceği 

anlaşıldığından, gazetecilere basın kartı verilirken sigorta primlerinin ödenmiş olması şartının aranmasına 

ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” Danıştay 10. Dairesi E. 2019/646, 

T. 12.5.2020.  http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3876.  [Erişim Tarihi: 27.9.2021]. 

http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3876
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bendine” ibaresi, 4001 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konan 20.5.2021 tarihli 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğiyle “(h), (ı), ve (k) bentleri ile 19. maddesine” biçiminde 

değiştirilmiştir.  Yönetmeliğin değiştirilen hükümleriyle ilgili açılan davada Danıştay 10. 

Dairesi, on dokuz hükmün yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Danıştay, 

Başkanlığın sadece basın kartının dağıtımıyla görevli olduğu, Anayasanın 13. ve 26. 

maddeleri gereği basın kartının kimlere verileceğinin ve hangi durumlarda kartın iptal 

edileceğinin kanunla düzenlenmesi zorunluluğu gerekçesiyle yönetmeliğin dayanağı olan 

3. maddenin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.74 Mahkeme aynı kararda, 

yukarıda bahsettiğimiz yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin değişik 

“5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ve mücbir sebepler 

dışında bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması” hükmünün de 

yürütülmesini durdurmuştur. 

 

Kanunun veya CbK’nin bir alanı düzenlemesi durumunda idarenin bunları 

uygulamak için yönetmelik çıkarması mümkündür. Yalnız kanun bir konuda yönetmelik 

çıkarılması hükmünü içeriyorsa Danıştay, idarenin başka bir işlemle düzenleme 

yapmasını hukuka aykırı bulmaktadır.75 Dolayısıyla başkanlık sisteminde de kanuna veya 

CbK’ye göre Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğiyle düzenlenmesi gereken bir konunun 

idarenin farklı bir işlemiyle düzenlenmesi hukuka aykırı olacaktır. 

                                                        
74 Danıştay 10. Dairesi, E. 2021/4123, T. 21.10.2021. https://tgs.org.tr/danistay-basin-karti-

yonetmeliginin-yurutmesini-durdurdu/. 
75 “3621 sayılı Kıyı Kanununun 4.ve 5.maddelerinde değişiklik yapan ve Kanuna bir geçici madde getiren 

3830 sayılı Kanun 11.7.1992 günlü, 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

3621 sayılı Kanununun 3830 sayılı Kanunla değişik 5.maddesinin son fıkrasında: "Sahil şeridinde yapılacak 

yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım koşulları yönetmelikte belirlenir." kuralına yer verilmiştir. 

Yasa kuralı gereğince sahil şeridindeki yapılaşma koşullarının yönetmelikte belirleneceği açıktır. Bu yasa 

kuralına aykırı olarak davalı Bakanlıkça yönetmelik yerine sahil şeridinde yapılacak yapıların yapım 

koşullarının genelge ile düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Danıştay 6. Dairesi, E. 

1993/36, K. 1993/4317, T. 18.10.1993. Kararı aktaran Gözler, İdare Hukuku, s. 1395. Benzer bir Danıştay 

kararını aktaran Tan, op. cit., s. 81. Danıştay, 7. Dairesi, E. 2001/337, K. 2002/3092, T. 3. 10.2002, 

Danıştay Kararları Dergisi, S. 1, (2003). 

https://tgs.org.tr/danistay-basin-karti-yonetmeliginin-yurutmesini-durdurdu/
https://tgs.org.tr/danistay-basin-karti-yonetmeliginin-yurutmesini-durdurdu/


249 

 

 

 

4.  Konu Unsuru 

 

Değiştirilen 1982 Anayasasında, Cumhurbaşkanının yönetmelik çıkarma yetkisi 

konusunda iki farklı düzenleme bulunmaktadır. Anayasanın 104. maddesinin 18. 

fıkrasına göre; “Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 

aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.” Anayasanın 124. maddesinin 1. 

fıkrasına göre ise, “Cumhurbaşkanı, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı 

olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.”   

 

Anayasanın 104. ve 124. maddelerinde Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğiyle ilgili iki 

farklı hüküm bulunması, parlamenter sistem dönemindeki tüzük-yönetmelik farklılığının 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğine uyarlanması nedeniyle olduğu, kanun veya CbK’den 

hukuki dayanak alan Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğinin konusunun, Cumhurbaşkanının 

görev alanını ilgilendirme zorunluluğu bulunmadığı savunulmaktadır.76 Doktrindeki bir 

diğer görüşe göre, Cumhurbaşkanlığı yönetmeliklerine ilişkin Anayasanın; 124. 

maddesindeki hükme rağmen, 104. maddesinin 18. fıkrasının düzenlemesi gereksizdir. 77 

 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğinin konusunun sınırını Cumhurbaşkanının görev 

alanı oluşturur. Cumhurbaşkanının görev alanı oldukça geniştir. Yalnız idarenin görev 

alanını ilgilendiren kanunları belirlemek, mevzuatın karmaşıklığı ve yoruma açık olması 

nedeniyle kolay değildir. Bu nedenle doktrinde, kanunların soyutluğu nedeniyle hangi 

                                                        
76 Söyler, op. cit., ss. 58-59. 
77 Sezer, op. cit., s. 403. 
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makamın veya kuruluşun görev alanında bulunduğunu belirlemek için mahkeme 

içtihatlarından yararlanılması önerilmektedir.78  

 

Üst norm olan kanunun veya CbK’nin hükümlerine aykırılık, Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliğini konu unsuru bakımından hukuka aykırı hâle getirir. Benzer biçimde, üst 

normun düzenlemesini daraltmak veya genişletmek de, Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğini 

hukuka aykırı kılar. Örneğin Milli Parklar Kanunun 10. maddesine göre, “Tabiat anıtları 

ve tabiatı koruma alanlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla kullanma izni verilemez veya irtifak 

hakkı tesis edilemez.” Bu alanlarda kullanma iznine veya irtifak hakkı tesisine izin veren 

bir Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği, konu unsuru bakımından hukuka aykırı olacaktır. 

Yukarıda sebep unsuru kısmında bahsettiğimiz Basın Kartı Yönetmeliği, konu 

bakımından da hukuka aykırıdır. Çünkü işverenin sigorta primlerini hukuka uygun 

biçimde yatırmaması ilgililerin basın kartı alamaması sonucunu doğurmaktadır. 

 

B. Cumhurbaşkanının Anayasada Öngörülmeyen Düzenleyici 

İşlemleri 

 

Anayasa, Cumhurbaşkanının türev düzenleyici işlemi olarak sadece 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliklerini düzenlemiştir. Bunlar dışında Cumhurbaşkanı; karar, 

usul ve esaslar, genelge, tebliğ isimleriyle düzenleyici işlemler yapmaktadır. 

Cumhurbaşkanı kararı hem sübjektif hem de düzenleyici nitelikte olabilmektedir. 

Cumhurbaşkanının bugüne kadar çıkardığı usul ve esaslar icrai niteliktedir. Genelgelerin 

ve tebliğlerin ise bir kısmı icrai, bir diğer kısmı ise idarenin iç düzen işlemidir.   

                                                        
78 Duran, Ders Notları, s. 462.  
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1. Cumhurbaşkanı Kararları 

 

Anayasa değişikliğiyle Bakanlar Kurulunun kaldırılması nedeniyle, doğrudan 

veya bir makamın teklifi üzerine; atama, acele kamulaştırma kararı, imar plan değişikliği 

onayı gibi Cumhurbaşkanına tek bir kişinin altından kalkamayacağı kadar çok görev ve 

yetki verilmiştir.79 Düzenleyici veya sübjektif nitelikte birçok karar alan 

Cumhurbaşkanının, bunların birçoğunun içeriğine ilişkin bilgisinin olması mümkün 

değildir. Esasında bu kararların bir kısmı ilgili idare ve kurumların aldığı kararlardır. 

Kanunlarda bunların Cumhurbaşkanı kararıyla yapılacağı düzenlendiği için böyle bir 

uygulamanın olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle atama kararlarının önemli bir 

bölümünün, acele kamulaştırma ve imarla ilgili kararların vb. bakanlıklara veya kamu 

kurumlarına bırakılması daha uygun bir çözüm olurdu. Bakan yardımcısı, genel müdür, 

kaymakam, il emniyet müdürü gibi kamu görevlilerinin, 3 sayılı CbK’nin düzenlemesi 

doğrultusunda Cumhurbaşkanı kararıyla veya Cumhurbaşkanının onayıyla atanması 

yerine, doğrudan bakanlar tarafından atanması usulü düzenlenebilirdi. “Önemli” görülen 

vali, rektör vb. kamu görevlilerinin atamaları yine Cumhurbaşkanı kararıyla yapılabilirdi.   

 

Başkanlık sisteminin yürürlüğe girmesinden bugüne kadar yaklaşık beş bin 

Cumhurbaşkanı kararı alınmıştır. Acele kamulaştırma, ilçe sınırlarının belirlenmesi, grev 

erteleme vd. dışında bu kararlar düzenleyici işlem niteliğindedir. Atama kararları, Resmi 

Gazete’de ayrı bir başlık altında yer almakta, bunlara yıl ve sayı(Karar: 2021/5 gibi) 

verilmektedir. Cumhurbaşkanı kararlarına ise sadece sayı verilmekte, Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliği de Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir kararla yürürlüğe konmaktadır. 

 

                                                        
79 Gözler, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” [Erişim Tarihi: 14.3.2021]. 
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Düzenleyici işlem niteliğindeki Cumhurbaşkanı kararları oldukça çeşitlidir. Bazı 

durumlarda düzenleyici işlemleri sübjektif işlemlerden ayırt etmek kolay olmamaktadır. 

Somut bir duruma veya özel bir operasyona ilişkin norm koyan, düzenleyici işlemin 

kendisinde değişiklik yapmayan işlemler; hem düzenleyici hem de sübjektif işlemlerin 

niteliklerini içerirler. Trafik işaretleri ve ışıkları, 80 bir yerin afet bölgesi veya orman köyü 

ilan edilmesi gibi bu kararlar doktrinde ara işlemler olarak değerlendirilmektedir.81 Bir 

başka görüşe göre ise; bir bölgenin veya yerin “afete maruz bölge” ilan edilmesi gibi 

soyut olmayan bir işlem ilgili alandaki tüm bireyler veya nesneler bakımından genel kural 

koyduğu için düzenleyici işlem olarak kabul edilmelidir.82 Danıştay, bu tür 

düzenlemelerin bazılarını düzenleyici işlem olarak kabul etmektedir. Mahkeme, bir 

bölgenin Bakanlar Kurulu tarafından turizm merkezi ilan edilmesini yerel nitelikte 

düzenleyici işlem olduğuna karar verirken, Bakanlar Kurulu tarafından güvenlik bölgesi 

ilan edilmesinin yayımlanması zorunlu işlemlerden olmadığına karar vermiştir.83 

 

Özel endüstri bölgesi, kesin korunacak hassas alan, riskli alan, milli park, 

yenileme alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, yayla turizm merkezi, teknoloji geliştirme 

bölgesi, askeri yasak bölge ilan, tescil ve belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları 

düzenleyici işlem kabul edilmelidir.  

 

Acele kamulaştırma kararlarını ve Cumhurbaşkanlığı yönetmeliklerini84 

çıkardığımızda dört bin civarında düzenleyici nitelikte Cumhurbaşkanı kararı 

                                                        
80 Bunların bir bölümü örneğin ışıklı ve sesli trafik işaretleri, trafik polisinin hareketleri geçici nitelikleri 

gereği genel karar, kalıcı etkisi bulunan trafik levhaları ise genel düzenleyici işlem kabul edilmelidir. A. E. 

Akyazan, “Maddî Açıdan İdari İşlemler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. XXII, S. 85, (2009), s. 237. 
81 Gözler, İdare Hukuku, ss. 773-774. 
82 Ulusoy, op. cit., s. 279. 
83 Danıştay 10. Dairesi, E. 994/90, K. 997/6041, T. 22.12.1997. Kararı aktaran Akyazan, op. cit., s. 235. 

Danıştayın yayımlanma zorunluğununu bulmaması, işlemin düzenleyici nitelikte olmadığı 
84 Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri tarafından değiştirilen Bakanlar Kurulu yönetmelikleri, mevzuat 

sistemine Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri olarak eklenmektedir. 
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bulunmaktadır. Bunların tasnifinin oldukça zor olduğunu belirtmek gerekir. Çeşitli 

yatırım ve projelere yapılacak devlet yardımı kararları, ithalat rejimine ilişkin kararlar, 

dış ticaret konusunda vergi dışında ek mali yükümlülük getirilmesine ilişkin kararlar, 

vergi kanunlarının verdiği yetki çerçevesinde vergi oranlarının tespiti veya ilgililere 

muafiyet tanınması yönündeki kararlar, tüm ülkede ileri saat(GMT+3) uygulanmasına 

ilişkin karar,85 büyük ova koruma alanı belirlenmesine ilişkin kararlar ve tek hazine 

kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ve hesapların belirlenmesine ilişkin 

kararlar, düzenleyici nitelikteki Cumhurbaşkanı kararlarının bazı örnekleridir.  

 

Fakülte kurulması, kaldırılması gibi işlemler de yukarıda bahsettiğimiz üzere 

nitelikleri gereği sübjekif işlem sayılmamalıdır. Bu işlemlerle bir kural koyulmamakta, 

fakat işlemin etkisi genel olmaktadır. Bir fakültenin kurulması veya kaldırılması, 

fakülteyle ilişkisi bulunan akademik ve idari personeli ve öğrencileri etkiler.  2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanunu, yasama ve 

yürütme organlarına fakülte kurulmasına ilişkin birbiriyle yarışan yetkiler vermiştir. Bir 

kanunun düzenlemesine göre fakülte kanunla, diğerine göre Cumhurbaşkanı kararıyla 

kurulabilecektir. Bu yetkinin kullanılmasının Anayasaya uygunluğunun belirlenmesinin 

önemli olduğunu düşünüyoruz.  

 

                                                        
85 Bakanlar Kurulunun yaz saatini kalıcı hâle getiren 2016/9154 sayılı kararının yürütmesinin durdurma 

talebine ilişkin ret kararı, Danıştay İDDK tarafından kaldırılmıştır. Mahkeme kararının gerekçesinde, 697 

sayılı Kanuna göre esas uygulanması gereken saatin kış saati olması, Bakanlar Kurulunun başlangıç ve bitiş 

tarihlerini belirleme ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamasına karar verebileceği, yetkisinin 

sınırlı olduğu ve yaz saatini kalıcı hâle getiremeyeceğini belirtmiştir. Danıştay, İDDK, YD. İtiraz No: 

2017/806. https://danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/27_09_2017_025141.pdf. Kanunun ilgili 

maddesinden başlangıç ve bitiş tarihleri hükmü kaldırılmış, Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak şartıyla 

ileri saat uygulaması yapma konusunda yetkilendirilmiştir. Sistemin değişmesinden sonra bu konuda yetki 

Cumhurbaşkanına geçmiş, 1 Ekim 2018 tarihli 139 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yaz saati kalıcı hâle 

getirilmiştir. 

https://danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/27_09_2017_025141.pdf
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Anayasanın 130. maddesine göre üniversiteler kanunla kurulur. 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesinin (f) fıkrasının “Üniversiteler ile yüksek 

teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, 

Cumhurbaşkanınca yapılan yükseköğretim planlaması çerçevesinde(…) kanunla 

kurulur.” düzenlemesi bu hükmü ayrıntılandırmıştır. 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat 

Kanunu’nun Ek 30. maddesi ise Cumhurbaşkanına “üniversitelere bağlı olarak fakülte, 

enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, 

bağlantı ve isim değişikliği yapmaya” yetkisi vermektedir. Dolayısıyla iki kanun 

hükmünün fakülte kurma, yetkide paralellik ilkesi gereği, kapatma konusunda çatışması 

söz konusudur.  

 

Uygulamada, bir üniversite kurulduğunda bünyesindeki fakültelerle birlikte 

kuruluyor, sonradan yeni bir fakülte kurulması, kapatılması ise Bakanlar Kurulu kararıyla 

yapılıyordu.86 Yeni sistem gereği 2809 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle yetki 

Cumhurbaşkanına geçmiş, kanun hükümlerinin birbiriyle mutlak olarak çatışmaması 

nedeniyle her iki kanunun da yürürlükte olduğu, dolayısıyla hem yasama organının hem 

yürütme organının fakülte kurma konusunda yetkili olduğu savunulmaktadır.87 Karşı 

görüşe göre ise fakülte bir yükseköğretim kurumudur ve üniversite kurulmasına ilişkin 

hükümler tâbidir.88 Kanunların saklı alanında kalan bir konuda CbK çıkarılamamasını 

düzenleyen Anayasanın 107. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü cümlesinin arkasından 

dolanıp, kanuna dayanarak CK’yle fakülte kurulması, Anayasanın 11. maddesinin 

“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer 

                                                        
86 A. D. Ulusoy, “Boğaziçi’nde Çarpışan Kanunlar mı, Egolar mı?”, 17.2.2021, 

https://t24.com.tr/yazarlar/ali-d-ulusoy/bogazici-nde-carpisan-kanunlar-mi-egolar-mi,29902.  

[Erişim Tarihi: 27.9.2021]. 
87 Ibid. 
88 B. Oder, “Cumhurbaşkanının Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Yapı Değişikliği Yapma 

Yetkisine İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, https://www.idare.gen.tr/oder-fakulte-kurma.pdf, s. 7, 

[Erişim Tarihi: 27.9.2021]. 

https://t24.com.tr/yazarlar/ali-d-ulusoy/bogazici-nde-carpisan-kanunlar-mi-egolar-mi,29902
https://www.idare.gen.tr/oder-fakulte-kurma.pdf
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kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı 

olamaz.” hükümlerine aykırı görülmektedir.89 Ayrıca üniversitelerin ve yüksek teknoloji 

enstitülerinin fakülte, enstitü ve yüksekokulları 2809 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Bu 

nedenle kanunun açık düzenlemesinin bulunduğu, Anayasanın 104. maddesinin 17. 

fıkrasının dördüncü cümlesine göre CbK dahi çıkarılamayan bir alanda CK’yle 

düzenleme yapılması Anayasaya aykırı olacaktır.90 

 

Bu konuda yetki bakımından hukuka aykırılık veya kanun-kanun, kanun-CbK 

çatışmasının bulunmadığını dolayısıyla Anayasaya aykırılık olmadığını kabul etsek dahi 

karşımıza başka bir sorun çıkmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere 2809 sayılı 

Kanun’da, üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin fakülteleri vd. birimleri 

sayılmıştır. Geçmişte Bakanlar Kurulu kararıyla, günümüzde de Cumhurbaşkanlığı 

kararıyla bu kanunda değişiklik yapılmaktadır.91 Dolayısıyla Anayasada kanunla 

kurulacağı düzenlenen akademik birimler konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetki, 

yasama yetkisinin devri niteliğindedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi yukarıda 

incelediğimiz 5018 sayılı Kanuna ek yapan CbK hükümlerini, konunun yasama yetkisiyle 

ilişkili olması nedeniyle iptal etmiştir. Kanunun Cumhurbaşkanına yetki veren hükmü, 

dava konusu edilmediği için bu konuda Mahkemenin bir kararı bulunmamaktadır.  

 

CbK’nin yürütme yetkisi dışında bir konuda çıkarılması işlev gaspının bir 

görünümü olarak Anayasada yer almaktadır. Cumhurbaşkanının diğer işlemleri 

bakımından ise bir anayasal düzenleme yoktur. Bakanlar Kurulu kararı veya CK’yle 

                                                        
89 Ibid., s. 8. 
90 Ibid., ss. 10-11. 
91 Kanunun 13. maddesine göre Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik, Eğitim, Fen-Edibiyat ve İktisadi ve 

İdari Bilimler fakültelerinden ve diğer akademik birimlerden oluşmaktadır. Üniversiteye bağlı hukuk ve 

iletişim fakülteleri 5 Şubat 2021 tarihli 3519 sayılı kararla kurulmuştur. Bu karar ve öncesindeki Bakanlar 

Kurulu kararları Kanunu değiştirmekte ve ona dipnot olarak eklenmektedir. 
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kanunda değişiklik yapılması da işlev gaspı nedeniyle hukuka aykırıdır. 2809 sayılı 

Kanunun Ek 30. maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasanın 7. maddesine 

aykırılıktan iptal edilebileceği gibi, Danıştay da fakülte kuran CbK’leri iptal 

edebilecektir. Çok ağır bir hukuka aykırılık söz konusu olduğu için bu konuda süre 

bakımından ret kararı verilmemesi gerekir. Yürütme işlemiyle fakülte kurmanın daha 

pratik olduğu düşünülüyorsa, yukarıda bahsettiğimiz Anayasa aykırılıkların 

bulunmadığının kabul edilmesi koşuluyla, ancak 2809 sayılı Kanunda sayma usulüyle 

belirlenen akademik birimlere ilişkin maddelerin kaldırılmasıyla CK’yle düzenleme 

yapılabilir. 

 

2. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri 

 

İdarenin kendi kuruluşu ve işleyişi konusunda aldığı birtakım tedbirler ve kararlar 

idarenin iç düzen işlemidir.92 İdarenin, kamu görevlilerine ya da idare edilenlere yönelik 

olarak, üst hukuk kuralını anlayış şeklini ya da üst hukuk kuralının ne şekilde 

uygulanması gerektiğini ifade eden işlemler, iç düzenleme niteliğindedirler ve hukuk 

düzeninde sonuç doğurmazlar.93 Bu işlemler, idare edilenleri(yurttaşları) doğrudan 

etkilememektedir, bunların muhatabı kamu görevlileridir. Dolayısıyla hukuk düzeninde 

değişikliğe yol açmaması nedeniyle bu işlemlere karşı dava açılamaz.94 Yalnız bu 

işlemlerin içerdiği tedbirler ve kararlar, kamu görevlilerinin veya hizmetten 

yararlananların kanunla sağlanan hak ve menfaatlerine dokunuyorsa ve bunların hukuki 

durumunu değiştiriyorsa icrai nitelikte kabul edilmeli ve bunlara karşı dava 

açılabilmelidir.95 Bu bağlamda kamu görevlilerinin hak ve yükümlülüklerini etkileyen 

                                                        
92 Duran, op. cit., s. 399. 
93 Şanlı Atay, Adsız Düzenleyici İşlemler, s. 43. 
94 Gözler, op. cit., s. 1410-1411.  
95 Duran, op. cit., ss. 399-400. 
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hukuki sonuç doğuran işlemler; idarenin iç düzeniyle ilgili olsa bile icrai niteliktedir ve 

bunlara karşı dava açılabilir.96  

 

2018’den günümüze kadar çıkarılan Cumhurbaşkanlığı genelgelerinin önemli bir 

bölümü, ilgililerin hukuki durumunu değiştirmeyen nitelikte iç düzen işlemidirler. 

2018/13 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Başvuruların, İlk Başvuru Yerinde 

Süratli ve Doğru Sonuçlandırılması ile İlgili Genelge, 2019/5 sayılı Küresel Grip Salgını 

(Pandemi) ile İlgili Genelge, 2020/13 sayılı (Cumhuriyetin)100. Yıl Kutlamaları ile İlgili 

Genelge bunlara örnek olarak gösterilebilir.  

 

1 Ağustos 2018 tarihli 2018/3 sayılı, 703 sayılı KHK ile Kaldırılan Kurul, 

Komisyon ve Komitelerin Görevlerinin Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara Tevdi 

Edilmesi başlıklı bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıkarılmıştır. İlgili KHK’yle; Yüksek 

Planlama Kurulu’nun, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun, Bölgesel Gelişme 

Komitesi gibi birtakım kurulların ve komitelerin oluşumuna ilişkin maddeler kaldırılmış, 

fakat bunların görevleri konusundaki hükümler kanunda bırakılmıştır. 2018/3 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ise ilgili kurulların ve komitelerin görevleri idarenin 

başka birimlerine devredilmiştir. Bu devir, işlev gaspı olarak nitelendirilebilir. Böyle bir 

devir işlemi, ancak kanunla veya KHK’yle yapılabilirdi. Ayrıca bunlarla ilgili hükümlerin 

kaldırılmasından sonra kanunla veya CbK’yle Cumhurbaşkanına, bakanlıklara veya 

kurullara görev verilebilirdi. Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının dördüncü 

cümlesinin “kanunlarda açıkça düzenlenen konularda CbK’yle düzenleme yapılamaz.” 

hükmü nedeniyle böyle bir düzenleme tercih edilmiş olabilir. 

 

                                                        
96 Güneş, op. cit., s. 151. 
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Covid-19 Pandemisinin yayılmasının engellenmesi amacıyla ulusal ve 

uluslararası her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal vb. faaliyetler 19 Mart 2020 tarihli 

2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2020 Nisan ayı sonuna kadar ertelenmiştir. 

Anayasanın 27. maddesinde düzenlenen bilim ve sanat özgürlüğü temel haklardandır. 

Dolayısıyla Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının ikinci cümlesi gereği bilim ve 

sanat özgürlüğü, ancak kanunla sınırlandırılabilir, CbK’yle dahi sınırlandırılamaz. Bu 

nedenle ilgili genelge Anayasaya aykırıdır. Bilim ve sanat özgürlüğünün Anayasaya 

uygun biçimde sınırlandırılmasının bir başka yolu Anayasanın 119. maddesi 

doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından olağanüstü hal ilan edilmesi ve buna bağlı 

olarak konuyla ilgili OHAL CbK’si çıkarılmasıdır.97 Yürütme organının pandemi 

nedeniyle birtakım temel hak ve özgürlükleri sınırlaması gerekli olabilir. Fakat bunun 

genelgeyle yapılması hiçbir koşulda mümkün değildir.  

 

 Birtakım Cumhurbaşkanlığı Genelgeleriyle bakanlar, kamu kurumlarının, 

vakıfların ve derneklerin yöneticilerinden oluşan koordinasyon kurulları kurulmuştur. 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu konulu 2019/27 

sayılı Genelge, Bağımlılıkla Mücadele Yüsek Kurulu konulu 6 Aralık 2019 tarihli 2019/2 

sayılı Genelge, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu konulu 12 Haizran 

2021 tarihli 2021/10 Genelge bunlardan bazılarıdır. Akaryakıt Kaçakçılığı ile 

Mücadeleye Yönelik Tedbirler konulu 6 Kasım 2021 tarihli 2021/22 sayılı Genelgeyle 

ise Akaryakıt Kaçakçılıkla Mücadele Kurulu kurulmuş, konuyla ilgili kaldırılan 2012/19 

sayılı Başbakanlık genelgesinin kurduğu Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel 

Ekibinin faaliyete devam edeceği, ekibin çalışma usul ve esaslarının Ticaret Bakanlığının 

çıkaracağı yönergeyle belirleneceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla genelgeyle yönerge 

                                                        
97 Gözler, “Korona Virüs Salgını” [Erişim Tarihi: 17.3.2021]. 
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çıkarılması konusunda Bakanlığa yetki verilmiştir. Ayrıca genelgenin 9. maddesine göre, 

akaryakıt tüketiminin yüksek olduğu sektörlerde kullanılan akaryakıtın yasallık 

denetiminin kolluk birimleri tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tüketimin yüksek olduğu sektörlerin denetimi 

konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kanunda veya başka kanunlarda 

konuyla ilgili düzenleme bulunmaması durumunda genelge hükmü edilecektir. 

 

 Covıd-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 13 Nisan 

2021 tarihli 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle; pandemi nedeniyle MİT, 

Sağlık Bakanlığı ve yönetici pozisyondakiler hariç, kamu kurum ve kuruluşlarının yaş, 

hamilelik gibi koşulları taşıyan kişilerin idari izinli sayılacakları düzenlenmiştir. Bu 

genelge bir iç düzen işlemi olmakla beraber icrai niteliktedir. Getirdiği istisnalar 

nedeniyle bazı kamu görevlilerinin menfaatini etkileyen bu genelge hakkında da iptal 

davası açılabilecektir. 

 

Televizyonda yayımlanan ve çeşitli şikâyetlerin konusu olan bir yarışma programı 

nedeniyle 28 Ocak 2022 tarihli 2022/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çıkarılmıştır. 

Anayasanın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesi ve “Gençliğin 

korunması” başlıklı 58. maddesi doğrultusunda alınacak tedbirlerden bahsetmiş, 

toplumun temel değerlerine uymayan televizyon programlarının yıkıcı etkilerinin bertaraf 

edilmesi, basın aracılığıyla milli ve manevi değerleri yıpratmaya, aile ve toplum yapısını 

temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve diğer 

mevzuatla düzenlenen yaptırımların gereğinin yerine getirilmesi düzenlenmiştir. 

Genelgenin; icrai olmadığı yorumu yapılabilirse de, konusunun idarenin iç düzeni 

olmadığı açıktır. Genelgede temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda milli 

ve manevi değerler, aile ve toplum yapısı gibi belirsiz ve toplumun ortaklaşamadığı kimi 
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değerlerden bahsedilmesi, idarenin bu duruma müdahale etmesinin talep edilmesini 

tehlikeli buluyoruz. 

 

3. Cumhurbaşkanı Tebliğleri 

 

Bugüne kadar beş adet Cumhurbaşkanı tebliği yayımlanmıştır. Bunlardan üçü 

bütçe çağrısı ve bunun eki olan bütçe hazırlama rehberidir. Bu işlemler; bütçe 

hazırlanırken hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğini düzenleyen ve icrai nitelikte 

olmayan idarenin iç düzen işlemidir.  

 

Tebliğlerin diğer ikisi ise kurban hizmetlerinin uygulanmasına ilişkindir. Her iki 

tebliğ de neredeyse birbirinin aynısıdır. 20 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan tebliğde, diğer tebliğden farklı olarak, korona virüse ilişkin ek önlemler, para 

cezalarının miktarının artırılması ve bir önceki tebliğin yürürlükten kaldırılması 

hükümleri bulunmaktadır. Her iki tebliğin de dayanağı, “(…) 2/6/1965 tarihli ve 633 

sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi 

ile 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararı ve 

18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin 

Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” hükümleridir.  

 

Diyanet İşleri Başkanlığının tüzel kişiliği bulunmadığından tebliğler 

Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılmıştır. Tebliğlerin; her sene yenilenmesi ve sadece 

kurban bayramlarında ve kurban hizmetlerinde uygulanması nedeniyle genel idari karar 

olduğu düşünülebilirse de, bunlar kurban hizmetleri konusunda ayrıntılı kurallar 
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içermeleri nedeniyle, süreli olmasına rağmen, genel düzenleyici işlem sayılmalıdır. 

Anayasada sayılmayan düzenleyici işlemler, doğrudan kanunların uygulanması için 

çıkarılabileceği gibi ilgili tebliğlerde olduğu gibi kanuna veya normlar hiyerarşisinde 

üstte bulunan düzenleyici işlemler olan Bakanlar Kurulu kararına ve yönetmeliğe 

dayanarak da çıkarılabilir. 

 

4. Usul ve Esaslar 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesine göre, birçok kamu idaresi ve 

kurumu kanunun düzenlediği ihale hukuku kurallarından muaftır. Aynı kanunun Ek 11. 

maddesi, bu kurumlara ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceğini 

düzenlemiştir. Bu düzenlemeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı, kanunun istisna tuttuğu 

idare ve kurumlara ilişkin usul ve esasları çıkarmakta ve bunlar mevzuat bilgi sisteminde 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği kısmında tasnif edilmektedirler. Bunlar; “usul ve esaslar”, 

“usul ve esaslar hakkında karar” ve “usul ve esasların yürürlüğe konması hakkında karar” 

isimleriyle Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır.98 Bunlar arasında içerik bakımından 

herhangi bir fark bulunmamaktadır.  

 

2547 sayılı Kanunun 13. maddesi ve 3 sayılı CbK’nin 3. maddesine dayanılarak 1 

Ekim 2018 tarihli 141 sayılı Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul 

ve Esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Anayasanın 130. maddesinin 6. fıkrasına göre rektörler, kanunun belirlediği usul ve 

                                                        
98 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (F) Bendi 

Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar, Resmi Gazete, S. 31114. İletişim 

Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında 

Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar, Resmi Gazete, S. 31204. Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında 

Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, 

Resmi Gazete, S. 31194. 
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esaslara göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Anayasanın 104. maddesinin 17. 

fıkrasının üçüncü cümlesine göre, “Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi 

öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.” Anayasa 

Mahkemesi “münhasıran” ibaresinin Anayasada kanunla düzenleneceği belirtilen tüm 

konular için geçerli olduğuna hükmetmiştir.99 Bu düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi 

kararları nedeniyle; 3 sayılı CbK’de rektörlerin üst kademe yöneticisi olarak belirlenmesi 

ve 141 sayılı kararla rektörlerin atanma usulü ve esaslarının düzenlenmesi Anayasanın 

130. maddesine aykırı olduğundan Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasının üçüncü 

cümlesine aykırıdır.  

 

Son olarak ilginç bir düzenlemeden bahsetmek istiyoruz. 27 Mayıs darbesi 

sonrasında yürürlüğe konan 1 sayılı kanunun bazı hükümlerini kaldıran 7248 sayılı 

kanunun Geçici 2. maddesinin 3. fıkrasında, darbeden zarar görenlerin zararlarının 

karşılanması için Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyonun kurulacağı düzenlenmiştir. 

Aynı hükme göre, bu komisyonun çalışma usul ve esasları da Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenecektir. 14 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/439 sayılı 

Cumhurbaşkanının atama kararıyla ilgili komisyon kurulmuştur. Öncelikle bir atama 

kararıyla bir komisyon kurulması mümkün değildir. Bir kurul veya komisyon önceden 

kanun veya idarenin düzenleyici işlemiyle kurulur. Sonrasında sübjektif işlemle bu 

kurullara veya komisyonlara üye ataması yapılır. Kurulların üye yapısı da kanunda veya 

düzenleyici işlemde yer alabilir. Bu durumda atama işlemi yapılmasına gerek yoktur. Bir 

idari işlemin muhatabı olan kişinin ismen belirlenmeyerek görevinin veya sıfatının 

belirlenmesi durumunda düzenleyici işlem söz konusu olur.100 Bu atama kararında ise 

                                                        
99 Anayasa Mahkemesi, E. 2018/125, K. 2020/4, T. 22.1.2020, Resmi Gazete, S. 31126, E. 2019/78, K. 

2020/5, T. 22.1.2020, Resmi Gazete S. 31126, E.2019/105, K.2020/30, 12.6.2020, Resmi Gazete, S. 31219. 
100 Gözler, İdare Hukuku, s. 770. Maddi ve şekli kanun bağlamında idari işlemin genellik ve soyutluk gibi 

özelliklerinin kimi durumlarda belirsizleşmesi, idarenin objektif ve sübjektif işlemlerinin zaman zaman 

benzer nitelikte olduğu durumların değerlendirmesi için v. Güneş, op. cit., ss. 20-25. 
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komisyon başkanı Adalet Bakan Yardımcısı ismen belirtilmiş, geri kalan komisyon 

üyelerinin ise hangi görevliler olduğu sayılmıştır. Bu nedenle ilgili bakan yardımcısının 

istifası, görevden alınması veya ölümü hâllerinde komisyona tekrar başkan atamak 

gerekecek, üyeler bakımından ise böyle bir karara gerek olmayacaktır.  

 

Sonuç olarak, komisyonun kurulması ve üyelerinin atanması düzenleyici ve 

sübjektif işlemin kaynaştığı bir işlemle gerçekleşmiştir. Birtakım işlemlerin hem genel 

hem de sübjektif nitelikler taşıması mümkündür. İmar planı gibi işlemler, bu nitelikleri 

gereği doktrinde karma işlem olarak kabul edilmekte, fakat genel olma ve kurallar içerme 

niteliği ağır bastığı için bunların düzenleyici işlem olduğu savunulmaktadır.101 Fakat 

atama kararıyla bir komisyonun kurulması işleminin mevzuatımızda bir benzeri 

bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili komisyonu kuran ve üyelerini atayan işlemin idari 

işlem teorisine uygun olmadığını düşünüyoruz. 23 Şubat 2021 tarihli 3564 sayılı 

Cumhurbaşkanı kararıyla komisyonun çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Komisyonun kuruluşu, üyeleri, görevleri, çalışma usul ve esasları düzenleyici işlem 

niteliğinde bir Cumhurbaşkanı kararıyla düzenlenseydi konuyla ilgili bir belirsizlik 

olmayacaktı. Bu örnek, Cumhurbaşkanında birleşen düzenleme ve sübjektif işlem yapma 

yetkilerine ilişkin usul kurallarının öngörülmemesi nedeniyle bunların birbirinin içine 

geçtiğini göstermektedir. Aynı makama hem düzenleme yapma yetkisi hem sübjektif 

işlem yapma yetkisi verilebilir ancak ilgili konularda hiçbir usul kuralının öngörülmemiş 

olması uygulamada bu tür garip örneklere yol açmaktadır. 

 

                                                        
101 Özay, op. cit., ss.330, 344. 
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C. Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri Arasında Hiyerarşi  

 

Aynı makamın yaptığı düzenleyici işlemler arasında tüzüğün ve yönetmeliğin 

Anayasada sayılmaları nedeniyle diğerlerinin üstünde yer aldığı, fakat Anayasada 

yönetmeliğe ilişkin herhangi şekli bir kural olmaması nedeniyle yönetmeliğin diğer 

düzenleyici işlemlerden üstün olmasının teorik bir önemi olmadığı doktrinde 

savunulmaktadır.102 Bu görüş; aksine hüküm bulunmadıkça, bir makamın yaptığı 

düzenleyici işlemlerin, adına ve kaynağına bakılmaksızın aynı hukuki güce sahip olduğu 

gerekçesiyle eleştirilmektedir.103 İki görüşün de teorik nitelendirme dışında aynı sonuca 

ulaştığını düşünüyoruz.  

 

Bir diğer görüşe göre ise uygulayıcı kurallarla(Anayasada sayılmayan/adsız 

düzenleyici işlemler) yönetmelikler arasında hiyerarşi bulunmaktadır. Bunlar 

yönetmeliklere aykırı olamazlar ve onları değiştiremezler.104 Benzer biçimde idarenin 

diğer düzenleyici işlemlerinin normlar hiyerarşisinde yönetmeliklerin altında bulunduğu, 

aksi durumda Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu bazı yönetmelikler yerine diğer 

düzenleyici işlemlerin yapılmasının yayımlanma şartının arkasından dolanılmasına izin 

verdiği belirtilmektedir.105 Bu görüş kural olarak doğru olmakla beraber, ancak konuyla 

ilgili bir yönetmeliğin varlığı durumunda söz konusu olabilir. Kanun bir konunun açık 

olarak adsız düzenleyici işlemle düzenlenmesini öngörmüşse bu işlemler, yönetmeliklerle 

                                                        
102 Güneş, op. cit., s. 193. 
103 Gözler, op. cit. s. 1432. 
104 Karahanoğulları, op. cit., ss. 204-206. Danıştayın kararları da bu yöndedir. Danıştay VDDK E. 

2017/592, K. 2018/1, Danıştay 2. Dairesi, E. 2020/843, K. 2021/2932, T. 28.9.2021, E. 2019/2909, K. 

2020/3439, T. 19.11.2021. 
105 Ulusoy, Türk İdare Hukuku, ss. 312-314. Yazar, bu durumda doğrudan kanunun uygulanması için 

çıkarılan diğer düzenleyici işlemlerin 3011 sayılı Kanuna göre Resmi Gazete’de yayımlanması gereken bir 

düzenleme olması halinde yayımlanmamanın şekil unsuru bakımından hukuka aykırı sayılması gerektiğini 

savunmaktadır. 
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aynı düzeydedir.106 Kanunun açık olarak yönetmelikle düzenleneceğini belirtmediği, 

konuyla ilgili bir alanda yönetmeliğin bulunmaması durumunda da Anayasada 

sayılmayan bir düzenleyici işlem yönetmelikle eş düzeyde olacaktır.  

Anayasada sayılmayan diğer düzenleyici işlemlerin, Anayasada sayılan 

düzenleyici işlem türü olan yönetmeliklerle kaynağının aynı olması nedeniyle eş düzeyde 

kabul edilmesinin anayasal bir açıklamasının bulunmadığı da doktrinde 

savunulmaktadır.107 Aralarında hiyerarşi ilişkisi bulunan makamlar bakımından 

düzenleyici işlemin ismine bakılmaksızın üstte yer alan makamın işlemi üstte yer 

alacaktır.108 Doktrinde yaygın olarak kabul edildiği belirtilen bu görüş, makamlar 

arasındaki hiyerarşinin düzenleyici işlemler arasındaki hiyeraşiden bağımsız olması 

gerekçesiyle eleştirilmektedir.109 Anayasada yönetmelik için belirtilen koşulları taşıyan, 

yönetmelik çıkarmaya yetkili bir makam tarafından yapılan diğer düzenleyici işlemler adı 

ne olursa olsun yönetmelik olarak kabul edilmektedir.110  

 

Anayasanın Geçici 21. maddesinin (F) bendine göre, yürürlükten kaldırılmayan 

tüzükler geçerliliğini sürdürmektedir. Anayasanın 124. maddesinin özgün hâlinde 

yönetmeliklerin, tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmama şartı 

bulunduğu için Bakanlar Kurulunun çıkarmış olduğu tüzükler, normlar hiyerarşisinde, 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliklerinin üstünde yer alırlar. Cumhurbaşkanının; yeni 

sistemle bakanların hiyerarşik amiri hâline gelmesi nedeniyle111 bakanlık yönetmelikleri 

Cumhurbaşkanlığı yönetmeliklerinden alt düzeyde yer alır. Hatta Cumhurbaşkanının 

                                                        
106 Şanlı Atay, op. cit., s. 145. 
107 F. D. Sevgili Gençay, “Adsız Düzenleyici İşlemlerin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri”, AÜHFD, C. 

LXIII, S. 2, (2014), ss. 405-406.  
108 Gözler, op. cit., ss. 1434-1435. 
109 Sevgili Gençay, op. cit., s. 410. 
110 Gülgeç, op. cit., ,s. 313. Yazar bu nedenle bu tür düzenleyici işlemleri yönetmelikle eş düzeyde kabul 

etmektedir. Yazar yönetmelik veya tüzük niteliğinde olmayan düzenleyici işlemlerin normlar hiyerarşisinde 

yönetmeliklerin altında yer alacağını belirtmektedir. Ibid., s. 316. 
111 Ardıçoğlu, op. cit., s. 27. 
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adsız düzenleyici işlemleri de bakanlık yönetmeliklerinden üstündür.112 Yerinden 

yönetim kuruluşları ve Cumhurbaşkanı arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığından, 

kural olarak, bunların düzenleyici işlemleri arasında astlık-üstlük ilişkisi kurulamaz, konu 

bakımından hangi makam/organ yetkiliyse onun düzenleyici işlemi üstündür.113 

 

Normlar hiyerarşisinde Cumhurbaşkanının asli düzenleyici işlemi CbK’ler, 

Cumhurbaşkanının bütün diğer düzenleyici işlemlerinin üzerinde yer alır. Kaynağını 

doğrudan Anayasadan alan bu işlem kanunlarla birlikte, Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliğinin ve diğer düzenleyici işlemlerin sebebini oluşturur.  Anayasanın 124. 

maddesine göre, CbK’lerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 

şartıyla, yönetmelikler çıkarılabilir. Dolayısıyla CbK’ler, Cumhurbaşkanlığı 

yönetmeliklerinin üzerinde yer alan bir işlem türüdür.114 

 

Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri, yukarıda açıkladığımız üzere CbK’lerin altında 

yer almaktadır. Kanunları veya CbK’leri uygulamak için doğrudan çıkarılan 

Cumhurbaşkanının karar, tebliğ vb. işlemleri ise Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğiyle aynı 

seviyededir. Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğine dayanan Cumhurbaşkanının diğer 

düzenleyici işlemleri ise normlar hiyerarşisinde bunların altında yer alacaktır. Yukarıda 

bahsettiğimiz kurban hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından 

çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı tebliği kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasını 

göstermek üzere çıkarılan bir düzenleyici işlemdir ve yönetmeliklerin altında yer alır. 

Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ile İlgili 2018/1, 

2018/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleriyle Bakanlık En Üst Yöneticisi ile İlgili 

                                                        
112 Gözler, op. cit.,ss. 1434-1435. 
113 Ibid., s. 1439 vs. Tan, op. cit., s. 77. 
114 Gözler, op. cit., s. 1431, Ulusoy, op. cit., s. 308, Gülgeç, op. cit., s. 299. 
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2018/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, bir yönetmeliğin değil doğrudan kanunun 

uygulanması amacıyla çıkarıldıkları için yönetmelikle eş düzeyde sayılmalıdır.



 

 

SONUÇ 

 

1982 Anayasasının değiştirilmesiyle Türkiye’de yürütme yetkisini 

Cumhurbaşkanı tek başına kullanmakta, yürütme organı yasama organının içinden 

çıkmamaktadır. Bu nedenle klasik başkanlık sisteminden kimi sapmalar içerse de 

Türkiye’de başkanlık sisteminin yürürlükte olduğu kabul edilmelidir. Devlet yönetiminin 

kurul halinde çalışan organlar yerine tek bir kişinin iradesine bırakılması tarihsel olarak 

geriye gidiştir. XIX. yüzyılın mutlak veya anayasal monarşilerinin niteliği olan 

yürütmenin tek bir kişiden oluşması olgusu, günümüzde yürütme organının hızlı karar 

alma “zorunluluğu”yla birleşince temel hak ve özgürlüklere daha kolay müdahale 

edilebilmesi sonucunu doğurmaktadır. Aynı değerlendirme, başkanlık sisteminin 

meşrulaştırılmasına dayanak yapılan, sistemin özgün ve “saf” hâlinin demokratik 

usullerle uygulandığı kabul edilen, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) için de geçerlidir.  

 

Üniter ve merkeziyetçi bir devlet geleneği, kırılgan bir ekonomik ve toplumsal 

yapısı olan Türkiye’de ise yürütme organının kolektif bir organ yerine tek bir kişiden 

oluşması, bu yetkiyi kullanan aktörlerden ve yürütme organının güçlendirilmesi 

olgusundan bağımsız olarak, sakıncalıdır. 1961 Anayasasının özerk kurumlar yaratarak 

yürütmeyi zayıflattığı iddiasından hareketle Türkiye’de yürütme organı, 1971 yılından 

günümüze kadar yapılan anayasal değişikliklerle güçlendirilmiş, bu gelişmelerin son 

noktası başkanlık sistemine geçilmesi olmuştur. Yaşamın hızına yetişememe, darbelere 

zemin hazırlama, istikrarsızlığa ve krizlere yol açma, yürütmenin iki başlı olması 

sebebiyle çatışma yaşanmasına elverişli olma gibi gerekçelerle Türkiye’de kesintilerle 

yaklaşık yüz elli yıldır yürürlükte olan parlamenter sistemden vazgeçilmiştir. 2017 

Anayasa değişikliğiyle Türkiye’de parlamenter sistem yerine; Cumhurbaşkanın 

parlamentoyu feshetme, meclisin de Cumhurbaşkanı seçimlerini yenileme yetkisinin 
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bulunduğu, yasama ve yürütme organlarının, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura 

kalması durumu dışında, aynı gün seçildiği atipik türde başkanlık sistemine geçilmiştir.  

 

Parlamenter sistemle; kriz, istikrarsızlık, darbe gibi olaylar arasında doğrudan bir 

bağlantı kurmak mümkün değildir. Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin ezici 

çoğunluğunun başkanlık sistemiyle yönetilmesi, ekonomik kriz ve darbe gibi olayların 

parlamenter sistemle yönetilen ülkelere göre daha sık yaşanması, bu durumun; hükümet 

sistemiyle değil üretim ilişkilerinin gelişkinliğiyle ilgili bir sorun olduğunu 

göstermektedir. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak kabul edilen başkanlık sistemiyle 

yönetilen Amerika Birleşik Devletleri’nde dahi; ekonomik kriz, iç savaş ve dünya 

savaşlarının yaşandığı dönemlerde, darbe yapılmamasına rağmen, Anayasaya, insan 

haklarına ve onuruna aykırı başkanlık kararnameleri çıkarılabilmiştir. II. Dünya 

Savaşı’nda Pearl Harbor baskınından sonra Japon kökenli ABD vatandaşlarının toplama 

kamplarına gönderilmesi bu duruma örnek gösterilebilir. Dolayısıyla dünyanın çeşitli 

bölgelerindeki ve gelişkinlik seviyesindeki ülkelerde başkanlık sisteminin belirgin bir 

biçimde parlamenter sisteme üstünlükler barındırdığı söylenemez. 

 

Türkiye’de başkanlık sistemine geçişin sonucu olarak, yürütmenin düzenleyici 

işlemleri önemli bir değişim geçirmiştir. Bakanlar Kurulunun, kanunlara dayanarak 

çıkardığı türev düzenleyici işlem olan tüzükler ve bir yetki kanununa dayanması 

nedeniyle türev nitelikli, işlevsel bakımdan yasama, organik bakımdan yürütme işlemi 

olan KHK’ler, Kurulun kendisiyle birlikte kaldırılmıştır. 1982 Anayasasının çeşitli 

maddeleri yeniden düzenlenmiş, yeni sistemde Bakanlar Kurulunun yerini alan 

Cumhurbaşkanına asli düzenleyici işlem yapma yetkisi verilmiştir. Yeni sistemin 

merkezinde yer alan yürütmenin asli düzenleyici işlemi olan CbK’ler, sınırlı konuda fakat 

oldukça geniş bir alanda çıkarılmaktadır. Özellikle 1 ve 4 sayılı CbK’ler, kanunla 
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kurulması gereken yerinden yönetim kuruluşları ve bağımsız idari otoriteler dışında 

idarenin toplumla temas eden bütün örgütünü kurmuş, bunların görev ve yetkilerini 

düzenlemiştir. Bu iki CbK; Anayasanın 13. maddesi doğrultusunda temel hak ve 

özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği hükmüyle, kamu kurumlarının görev 

ve yetkilerinin Anayasanın 123. maddesine göre kanunla düzenlenmesiyle, kamu 

görevlileriyle ilgili düzenlemelerin kanunla yapılacağını düzenleyen Anayasanın 128. 

maddesiyle bağlantılı olarak Anayasanın 104. maddesine aykırı birçok hüküm 

içermektedir. Benzer Anayasaya aykırılıklar; diğer CbK’lerde de gözlemlenmektedir.  

 

10 Temmuz 2018’den 2021 Ekim ayına kadar çıkarılan CbK sayısı, uluslararası 

antlaşmaları uygun bulma kanunları bir kenara bırakılırsa, kanunlardan fazladır. 

Cumhurbaşkanı kararnamelerinin içerdiği madde sayısı ise kanun madde sayısının iki 

katından fazladır. Dolayısıyla CbK’lerin Türkiye’nin hukuk sistemine egemen olduğunu 

söylemek gerekir.  

 

Çeşitli bakanlıklara ve kamu kurumlarına CbK’yle verilen yetkilerin, temel hak 

ve özgürlükleri sınırlamadan yerine getirilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan Anayasa 

Mahkemesinin yaptığı denetim büyük önem taşımakta, fakat yeterli olmamaktadır. 

Çünkü Mahkeme; asli düzenleme yetkisinin kullanılabileceğine ilişkin açık anayasal 

düzenlemelerin bulunmadığı durumlarda, gerek olmamasına rağmen, yorum yoluna 

başvurarak bu yetkinin kapsamını genişletmekte, yürütme işleminin kanunların alanına 

girdiği durumlarda, zorlama gerekçelere başvurarak çoğu zaman ret kararı vermektedir. 

Bu durum, yürütmenin temel hak ve özgürlükler alanına daha fazla müdahale etmesinin 

önünü açmaktadır. 
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Anayasalarda yürütme yetkisinin kanunlara uygun olarak kullanılması veya 

kanunların yürütülmesi olarak tanımlanması, yasama yetkisinin genel olma niteliği gibi 

nedenlerle kanunların yürütmenin düzenleyici işlemlerinden üstün olduğu açıktır. 

Değiştirilen 1982 Anayasasının düzenlemeleri doğrultusunda, kanunlar normlar 

hiyerarşisinde yürütmenin asli düzenleyici işlemi CbK’lerin üstünde yer almaktadır. 

Bununla beraber yasama organı ve kanun kavramlarının fetiş hâline getirilmesini doğru 

bulmuyoruz. Bunun ilk nedeni, yasama organının da yürütme organının da doğrudan veya 

dolaylı biçimde halk tarafından seçilmesidir. Meclislerin yürütme organı karşısında 

meşruluğunu arttıran en önemli üstünlüğü, toplumsal sınıfların farklı temsilcilerine yer 

vermesidir. İkincisi, meclisler de zaman zaman; Anayasaya aykırı biçimde, özellikle 

temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sınırlayan kanunlar yapabilmektedirler. 

Yürütme organına ait olduğu açık olan atama veya görevden alma işlemlerinin kanunla 

yapılması ve ilgililerin bu işlemlere karşı dava açmasının engellenmesi, bu durumun en 

sık yaşanan örneklerinden biridir.  

 

Kanunun düzenleyici işlemlere üstünlüğü ise onu yapan organın niteliğinin 

yanında kanun yapma sürecinin kendisinden gelmektedir. Kanunlar hükümet sisteminin 

niteliğine göre, tasarı veya teklif olarak meclislere sunulmakta, komisyonlarda 

tartışılmakta, meclis genel kurullarında görüşülmekte, gerek duyulduğunda kanunun 

maddelerinde değişiklik yapılmakta ve kabul edilmektedir. Bu süreçte; başta meclis 

içindeki ve dışındaki siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, çeşitli yollarla kanunun 

yapılmasına müdahil olarak, zaman zaman kanunların geri çekilmesini veya 

değiştirilmesini sağlayabilmektedir. Bunun olmadığı durumlarda, toplumdaki karşı çıkış 

nedeniyle, Cumhurbaşkanının kanunu meclise geri göndermesi veya Anayasa 

Mahkemesinin iptal kararı vermesi de söz konusu olabilmektedir. Yürütmenin 

düzenleyici işlemi ise karakteri gereği, halkın katılımı veya müdahalesi olmadan, bir veya 
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birkaç günlük bir hazırlık sürecinden sonra çıkarılmaktadır. Yurttaşlar işlemden, ancak 

işlemin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra haberdar olmaktadır.  

 

Cumhurbaşkanının düzenleyici işlemlerine halkın katımının sağlayan bir 

mekanizma bulunmamasından dolayı, kanunların düzenlemediği, geniş sayılabilecek bir 

alanda yürütmenin asli düzenleyici işlem yapması sakıncalıdır. Bu yetkinin bütünüyle 

kaldırılması sistemin karakteriyle uyumlu görülmüyorsa ve yürütme organının 

yetkilerinin genişletilmesi hedefleniyorsa; yasama ve yürütme organının düzenleme 

alanları Anayasada açıkça ayrıştırılmalıdır. Fakat CbK’lerin düzenleme alanı bugünküne 

göre daraltılmalı, Cumhurbaşkanlığının, bakanlıkların ve bunların kamu tüzel kişiliği 

bulunmayan kuruluşlarının görev ve yetkileriyle ve kuruluşuyla sınırlandırılmalıdır. 

Merkezi idare ve yerinden yönetim kuruluşlarının temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma 

niteliği bulunan görev ve yetkileri kanunla düzenlenmelidir. Kamu tüzel kişiliğinin 

doğrudan CbK’yle kurulması usulü kaldırılmalı, bunlar ancak kanunla veya kanuna 

dayanan idari işlemlerle kurulmalıdır. Kamu kurumlarının görev ve yetkileri Anayasanın 

128. maddesi doğrultusunda kanunla düzenlenmelidir. Doktrinin ve Anayasa 

Mahkemesinin dahi içinden çıkamadığı, belirli alanlarda ve koşullarda çıkarılamama, 

uygulanmama, hükümsüz hâle gelme gibi, kanunlarla CbK’ler arasındaki ilişkinin 

yarattığı karmaşadan kurtulmak ancak böyle mümkün olabilir. 

 

Yeni sistemde idarenin örgütünün kurulması, görev ve yetkileri, ancak kanunla 

veya koşulları varsa CbK’yle düzenlenebilir. CbK’yle idari birimlerin kuruluşu, bunlara 

görev ve yetki verilmesi anayasal bakımdan yeterince sorunluyken, bu yetkilerin 

yürütmenin türev düzenleyici işlemlerine devredilmesi, sorunları artırmaktadır. 

CbK’lerin çeşitli hükümlerine dayanılarak yönetmeliklerle birtakım idari örgütler 

kurularak, bunlara görev ve yetkiler verilmiştir. Bilim ve sanat özgürlüğü, seyahat 
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özgürlüğü gibi birçok temel hak ve özgürlük Covid-19 Pandemisi nedeniyle düzenleyici 

işlemlerle sınırlandırılmıştır. Bu düzenlemelerin Anayasaya aykırı olduğu söylenmelidir. 

Pandeminin yayılmaması için toplumun bu önlemlere rıza göstermesi, alınan bu 

önlemlerin zorunlu ve gerekli olması Anayasaya uygunluk nedeni olarak kabul 

edilmemelidir.  

 

Cumhurbaşkanının idari işlem teorisine uymayan, sübjektif ve düzenleyici 

işlemleri kaynaştıran, hukuka aykırı işlemler yapması da bir başka önemli olgudur. Bu 

bağlamda, yürütme organının hukuka uygun hareket etmesini sağlama konusunda, yargı 

organlarına, parlamenter sistem dönemine kıyasla, daha fazla görev düşmektedir. 

Düzenleyici işlemlerin denetimiyle yetkili Anayasa Mahkemesinin ve Danıştayın 

yargısal denetim yaparken, kanunların üstünlüğünden hareketle, temel hak ve 

özgürlüklerin korunmasına dönük kararlar vermesi, hak arama özgürlüğünü çeşitli 

araçlarla kullanan yurttaşları daha güvenceli bir pozisyonda tutacaktır.  
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ÖZET 

XIX. ve XX. yüzyıllardaki toplumsal mücadeleler, yurttaşların bireysel veya toplu 

olarak ekonomik koşullarını iyileştirmenin yanında temel hak ve özgürlüklerin 

genişlemesine de yol açmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, bunların 

sınırlandırılması ve idarenin yargısal denetimi modern zamanların devlet-yurttaş 

diyalektiğinin en temel unsurlarından biridir. Tarihi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler 

doğrultusunda devlet, bütün dünyada büyük oranda yürütme organıyla özdeşleşmiştir. 

Kamu hizmetinin ve onun özel bir görünümü sayılması gereken kolluk faaliyetinin 

topluma yayılan etkisiyle birlikte yurttaşlar, her gün yürütme organının merkezi veya 

özerk idareleri veya kurumlarıyla ilişki içerisine girmektedirler. Yürütme organının 

faaliyetinin kaynağı Anayasa ve kanunlar olmakta, bu doğrultuda hareket eden 

yürütmenin işlemleri ise yargı organları tarafından denetlenmektedir. Dolayısıyla 

devletin üç işlevinin, birbirini denetlemeyi de içerecek biçimde, belirli oranda işbirliği 

içerisinde olduğu söylenebilir. Çalışmamız devletin; örgütünün kurulması, personelinin 

görevlerinin, yetkilerinin, haklarının ve yükümlülüklerinin Anayasanın ve kanunların 

hükümleri doğrultusunda düzenlenmesine, temel hak ve özgürlüklerin kullanımının 

sınırlandırılmasında, yasama ve yürütme organlarının yetkisi, bu yetkinin görünümü olan 

kanunlar ve yürütmenin düzenleyici işlemleri arasındaki ilişki ve bunların yargı organları 

tarafından denetlenmesine odaklanmıştır. Yürütme organı devletin işlevlerine kaçınılmaz 

ve zorunlu bir biçimde egemen olsa da, temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren konularda 

yasama ve yargı organlarının aktif rol alması, halkın devlet yönetimine katılmasını ve hak 

arama özgürlüğünü daha iyi kullanmasını sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İdarenin Kanuniliği İlkesi, Yasama Yetkisinin Genelliği, 

Kanunların Hiyerarşik Üstünlüğü, Yürütmenin Düzenleme Yetkisi ve Düzenleyici 

İşlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Yönetmelikleri.  
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ABSTRACT 

Social conflict of the XIX. and XX. Centuries, not only improved the economic 

conditions of citizens individually or collectively, but also led to the expansion of 

fundamental rights and freedoms. The use of fundamental rights and freedoms, their 

limitation and judicial control of the administration are one of the most fundamental 

elements of the state-citizen dialectic of modern times. In accordence with historical, 

economic and social developments, the state has largely identified as the executive power 

all over the world. With the spreading effect of the public service and the law enforcement 

activity, which should be regarded as a special aspect of public service, citizens daily 

come into contact with the central or autonomous administration. The source of the 

activity of the executive power is the constitution and laws, and the operations of the 

executive acting in this direction are reviewed by the judiciary. Therefore, it can be said 

that the three functions of the state cooperate to a certain extent, including controlling 

each other. The study focuses on the establishment of the organization of the state, 

regulating the duties, powers, rights and obligations of its personnel in accordence with 

the provisions of the constitution and laws, the authority of the legislative and executive 

powers on limiting the exercise of fundamental rights and freedoms, the relationship 

between the laws and the regulatory acts and their judicial review.  Although the executive 

power inevitably and necessarily dominates the functions of the state, the active role of 

the legislature and judiciary, in matters concerning the fundamental rights and freedoms 

enables the people to participate in the state administration and to exercise their right to 

legal remedies. 

Keywords: The Principle of Legality of Administration, Universality of the 

Legislative Power,  Hierarchical Superiority of the Laws, Regulatory Power of the 

Executive and Regulatory Acts, Presidential Decrees and Regulations 
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