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1. Giriþ
Parlamento sözcüðü, Fransýzcada konuþmak anlamýna gelen parler
fiilinden kaynaklanmýþ ve zamanla konuþulan yeri anlatmak üzere kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Dilimize sözcüðün Ýtalyancasýndan geçmiþtir.1 Ülkemizde ise
Anayasalarýmýzda bu kavramýn yerine Meclis veya Türkiye Büyük Millet
Meclisinin (TBMM) kullanýldýðýný görmekteyiz. Temsili demokrasilerde, özellikle
de parlamenter rejimlerde parlamento; yasama yetkisini kullanan ve hükümeti
denetleyen organdýr. Geniþ anlamda parlamento, deðiþik adlarla anýlsa bile
bütün temsili rejimlerde var olan ve genel seçimler sonucunda oluþan yasama
organýný ifade eder. Bu baðlamda, örneðin ABD Kongresi ya da Rusyadaki Halk
Temsilcileri Kongresi parlamento kavramýna giren yasama organlarýdýr. Dar
anlamda ise bu kurum daha çok yasama-yürütme ayrýlýðýna ve dengesine dayalý
parlamenter rejimlerdeki yasama organýný ifade eder. Günümüzde parlamento
kavramý ve terimi, uluslararasý ve ulus üstü topluluklarýn merkezi ve temsili
karar organlarý için de kullanýlmaktadýr.2
Parlamentolar belli toplumsal, ekonomik ve siyasal ihtiyaçlara karþýlýk
olarak ortaya çýkmýþ olup ve o yönde iþlev gören birer siyasal kurum ya da
üründürler. Ýdeal olarak bir parlamento, siyasal sistemin bütünlüðünü oluþturmada,
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1 Erdoðan Teziç, (1980), Türk parlamento Hukukunun Kaynaklarý ve Ýlgili Anayasa Mahkemesi Kararlarý,
Ýstanbul, 1980, s. 11.
2 Ana Britannica, Ana Yayýncýlýk, Ýstanbul 2000, S. 17, s. 443.
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rejim politikalarý için halkýn desteðini harekete geçirmede ve rejimi meþrulaþtýrmada, önemli bir rol oynar. Vatandaþ, bu kurumlar vasýtasýyla karar verme
sürecine katýldýðýný ve ortak olduðunu hisseder. Haliyle temsil yoluyla, toplumdaki
bütün unsurlarýn siyasal süreç içerisine katýlýmý ve iþbirliði içerisinde olmasý
suretiyle siyasal rejimin meþruluðunu saðlayacaktýr.3
Parlamentolarýn en baþta gelen yetkisi hiç kuþkusuz yasama yetkisidir. Yani
genel, nesnel, emredici hukuk kurallarý koyarlar. Parlamentolar, hukuk kuralý
koyan iþlemleri içinde en önemlisini, kanunlarý yaparak yerine getirirler.4
Parlamentonun kanun yapma gücüne sahip olmasý, onun, anayasalarýn emri
altýnda olduðunu gösterir. Dolayýsýyla, parlamentolarla ilgili olarak en açýk
bilinen þey, toplumlarda kanunun geçtiði yer olarak bilinmesidir. Kanunlar ise
toplumlarýn amaçlarýna ulaþmada en önemli vasýtalardýr.5
Ancak, parlamentolar sadece kanun yapan organlar deðildir. Parlamentolarýn
kanun yapmaktan baþka karar vermek tekelinin kendisine ait olduðu faaliyetleri
de vardýr.6 Bunlar, meclisin kendi iþlerini ve yürütme organý ile iliþkilerini
düzenleyen iþlemleridir.7 Meclis kendi iç iþlerini Anayasanýn koyduðu esaslara
uygun olarak Ýçtüzük adý verilen bir kararla düzenler. Bunun dýþýnda Anayasada
da yer alan; savaþ hali ilaný, silahlý kuvvetlerin kullanýlmasýna izin verme, Silahlý
Kuvvetlerinin yabancý ülkelere gönderilmesi kararý, Yüce Divana sevk, olaðanüstü
hal ve sýkýyönetim ilaný kararlarýnýn onaylanmasý, deðiþtirilmesi, kaldýrýlmasý,
uzatýlmasý, kalkýnma planýnýn onaylanmasý, Cumhurbaþkanýnýn seçimi, TBMM
seçimlerinin yenilenmesi veya geri býrakýlmasý, Meclis Baþkaný ve Divan üyeleri
seçimi, meclisin tatile girme kararý, milletvekillerinin dokunulmazlýðýnýn
kaldýrýlmasý veya üyeliðin düþmesi, güvenoyu ve güvensizlik, meclisin denetimine
iliþkin iþlemler de birer parlamento kararýdýr. Tatile girme ve güven oyu verme
gibi meclisin hükümetle iliþkisini düzenleyen kararlar kiþileri doðrudan etkiler
nitelikte deðildir. Yine, kalkýnma planý ve sýkýyönetim ilanýnýn onaylanmasý
kararlarý da yürütme iþlemi ile yasama iþlemi karmasý hukuki iþlemler olarak
kabul edilmekte ve bu iþlemlere karþý yargý denetimi yolu kapalýdýr.8 Anayasamýz
parlamento kararlarýný Anayasa Mahkemesinin denetimine üç istisna dýþýnda
3 Þenol Durgun, Batý Demokrasilerinde ve Türkiyede Parlamenter Yapýlar ve Parlamenterlerin Temsil
Gücü, Alter Yayýncýlýk, 2. Baský, Ankara, 2005, s. 19-23.
4 Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriþ, 8. Basý, Çaðdaþ Yayýnlarý, Ýstanbul, 1996,
s. 299.
5 Þenol Durgun, a.g.e., s. 23.
6 Server Tanilli, a.g.e., s. 299.
7 Teziç, parlamento kararlarýnýn çok deðiþik konularý içermeleri nedeniyle, konularýna göre, meclisin içe
dönük ve dýþa dönük kararlarý ayrýmýný yapmaktadýr. Bkz. Erdoðan Teziç, (1988), Parlamento Kararý ve
Kanun, Anayasa Yargýsý Dergisi, C. 5. 1988, s. 123.
8 Yýldýzhan Yayla, Anayasa Hukuku Ders Notlarý, MÜHF Yayýný, Ýstanbul, 1985, s. 160-161.
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tabi tutmamýþtýr. Bu istisnalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðü, dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý kararý ve milletvekilliðinin düþmesi kararýdýr. Bu üç tür parlamento kararýnýn Anayasa Mahkemesi tarafýndan denetlenebileceði Anayasanýn
85 ve 148. maddelerinde düzenlenmiþtir.9
Anayasada, yukarýda da sayýlan diðer parlamento kararlarýnýn denetlenebileceðine iliþkin bir hüküm yoktur. Dolayýsýyla, yukarýda belirtilen üç karar dýþýnda
parlamento kararlarý Anayasa Mahkemesi tarafýndan denetlenemez. Ancak,
Anayasa Mahkemesi bu denetim yasaðýný, parlamento kararlarýný içtüzük
düzenlemesi niteliðinde görerek aþmaktadýr. Gerçekten de uygulamada Anayasa
Mahkemesi sadece Ýçtüzük veya Ýçtüzük deðiþikliði ismini taþýyan iþlemleri deðil,
kendisinin Ýçtüzük düzenlemesi niteliðinde gördüðü diðer parlamento kararlarýný
da denetlemektedir.10 Dolayýsýyla parlamento kararlarýnýn Anayasa sistemi
içinde tabi olacaklarý hukuki rejim oldukça önemli bir sorun olarak karþýmýza
çýkmaktadýr.11 Bilindiði üzere yasama organý iþlemlerini kanun ve kararlar olmak
üzere iki þekilde gerçekleþtirmektedir. Kanunlar Anayasa yargýsýnýn denetimine
tabidirler. Kararlarýn ise Meclis Ýçtüzüðü, yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý
ve milletvekilliðinin düþmesi iþlemleri dýþýnda kalanlarýnýn tabi olacaklarý sistem
tam açýklýða kavuþturulamamýþtýr. Ýþte, bu çalýþmada baþta Anayasadan ve
Anayasa Mahkemesinin deðiþik dönemlerde bu konu ile ilgili vermiþ olduðu
kararlardan hareketle yukarýda belirtilen parlamento kararlarýnýn yargýsal
denetimiyle ilgili sorununa çözüm aranacaktýr. Ayrýca, yukarýda da ifade ettiðimiz
gibi ülkemizde Anayasalarýmýzda parlamento kavramý geçmemektedir. Bu kavramýn yerine Meclis veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin kullanýldýðýný görmekteyiz. Biz çalýþmamýzda Meclis Kararý yada Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararý
yerine daha yaygýn olarak tercih edilen parlamento kararý kavramýný kullanmayý
yeðledik.

2. Genel Olarak Yasama Ýþlemi (Fonksiyonu)
Yasama iþlemi, en geniþ anlamda yasama organýnýn belli bir sonuç doðurmaya
yönelik irade açýklamalarýdýr. Ancak, yasama organýnýn gerek özel hukuk gerekse
kamu hukuku alanýnda da bir takým iþlemler yapabileceði dikkate alýndýðýnda
bu tanýmýn çok daha kapsamlý olduðu görülecektir. Dolayýsýyla, daha dar ve
iþlemi yapan ya da iþlemin kaynaðý olan organýn, yasama organý olduðuna vurgu
9 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa, 2000, s. 384.
10 Kemal Gözler, a.g.e., s. 394.; Ergun Özbudun, (2004), Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayýnevi, Ankara,
2004, s. 217.; Erdoðan Teziç, (1988), s. 129.
11 Teziç, Erdoðan, 1961 Anayasasýna Göre kanun Kavramý, Ýstanbul, 1972, s. 11.
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yapan bir ifade ile yasama organýnýn yasama görev ve yetkileriyle yaptýðý belli
bir hukuki sonuç doðurmaya yönelik irade açýklamalarý olarak tanýmlanabilir.12

3. Yasama Ýþlemlerinin Türleri
Yasama iþlemleri kendi içinde iki gruba ayrýlmaktadýr. Yani yasama organý
belli bir hukuki sonuç doðurmaya yönelik iradesini iki deðiþik biçimde
açýklamaktadýr Bunlar; Kanun ve Parlamento Kararýdýr.13

3.1. Kanun
Kanun kavramý, þekli ve organik anlamda kanun ve maddi anlamda kanun
olmak üzere iki anlamda kullanýlmaktadýr. Þekli anlamda kanun, onu yapan organa göre nitelendirilmek suretiyle, Anayasada belirtilen usul ve biçimde kabul
edilerek yürürlüðe konulan yazýlý hukuk kurallarýný ifade etmektedir. Maddi anlamda kanun ise geniþ ve dar anlamda yorumlanmaktadýr. Geniþ anlamda kanun,
bütün hukuk kurallarýný ifade eder. Dar anlamda maddi kanun ise, yasama
organý tarafýnda, belli usullere göre uyularak çýkarýlan ve yürürlüðe girmesinden
itibaren toplum için uyulmasý zorunlu olan genel, soyut ve sürekli kurallarý
içeren iþlemdir.14
1982 Anayasasýnýn 87. maddesine göre kanun koymak, deðiþtirmek ve
kaldýrmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkisindedir. Anayasa
kanun koymak tan bahsetmekte, kanunlarýn nasýl yapýlacaðýný ve yayýmlanacaðýný belirtmekte, ama kanun kavramýný tanýmlamamaktadýr. Anayasa koyucunun, kanun deyiminden maddi manada kanunu mu, yoksa þekli manada kanunu mu kastettiði konusunda bir açýklýk yoktur.15 Ancak, yukarýdaki tanýmlardan
12 Kemal Gözler, a.g.e., s. 371-372; Ýba/Araç ise, hukuki açýdan yasama iþlemi niteliði taþýdýðý noktasýnda
kuþkuya yer vermeyen bilgiye sunma iþlemlerinin; Anayasanýn 84/2. Maddesi uyarýnca milletvekilliði
sýfatýnýn kesin hüküm giyme veya kýsýtlanma sebebiyle düþmesi ve konuyla ilgili kesinleþmiþ yargý kararýnýn
Genel Kurulun bilgisine sunulmasý ve benzer bir biçimde bazý komisyon raporlarýna iliþkin yürütülen
iþlemlerin tamamlanmasýnýn da Genel Kurulun bilgisine sunulmasý örneklerinde olduðu gibi, uygulamada
da yasama iþlemlerinin, TBMM tarafýndan yapýlan tüm hukuki iþlemlerin bir üst baþlýðý olarak kullanýldýðý
görüþündedirler. Bkz. Ýba Þeref/ Araç Ýbrahim, Türkiyede Yasa Önerisi Hazýrlama ve Norm Koyma
Tekniði ve Yasamacý Mesleðinin Nitelikleri Üzerine, A.Ü.S.B.F. Dergisi, 2003, 58/3, s. 40.
13 Bülent Tanör / Necmi Yüzbaþýoðlu, yasama iþlemlerini Anayasa deðiþikliði, kanun ve Meclis kararlarý
olarak üç grupta toplamýþlardýr. Bkz. Bülent Tanör / Necmi Yüzbaþýoðlu 1982 Anayasasýna Göre Türk
Anayasa Hukuku, Yapý Kredi Yayýný, Ýstanbul, 2002, s. 279; Ýba / Bozkurt ise kanun ve karar olmak üzere
sadece iki tür yasama iþleminin olduðunu söylemenin doðru olamayacaðý görüþündedirler. Bkz. Ýba, Þeref
/ Bozkurt, Rauf, 100 Soruda Parlamento Türk Parlamento Hukukuna Giriþ, Nobel Yayýnevi, 2. Baský
Ankara, 2004, s. 46.
14 Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Yayýnlarý, 4. Baský, Konya, 2007, s. 170.
15 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayýnevi, Ankara, 2004, s. 187.
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yola çýkarak, þekli ve organik kriterlere göre kanunu, Türkiye Büyük Millet
Meclis tarafýndan, Anayasada öngörülen kanun yapma yöntemlerine uyularak
kanun adý altýnda yapýlan ve cumhurbaþkaný tarafýndan yayýmlanan iþlemler
olarak tanýmlayabiliriz.16
Kanun da parlamento kararý gibi bir yasama iþlemidir. Bir yasama iþlemi
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin ürünüdür. Kanunlar da,
parlamento kararlarý gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafýndan
kabul edildiklerine göre, kanunlarý parlamento kararlarýndan organik kritere
göre ayýramayýz. Yukarda hangi yasama iþlemlerinin parlamento kararý olduðunu
belirtmiþtik. Ancak ayný þeyi kanun için yapamayýz. Maddi mahiyetinden, yani
içeriðinden hareketle kanun tanýmlanamaz. Çünkü her konu, kanun konusu
olmaya elveriþlidir. Sýnýrlý sayýda kanun konusu yoktur. Keza, kanunlarýn
düzenlediði konular herhangi bir þekilde gruplandýrmaya tabi de tutulamaz.17
Anayasalarýmýzda, gerek 1961 Anayasasý gerekse 1982 Anayasasýnda yasama
yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduðu ve bu yetkinin devredilemeyeceði açýkça belirtilmiþ, ancak yasama yetkisinin ne olduðunu tanýmlamamýþtýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yetkilerini ya kanun veya karar biçiminde iþlemlerle
kullanacaðýna göre, yasama yetkisini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun
yapma ve parlamento kararlarý alma yetkisi olarak tanýmlayabiliriz.18
Anayasa Mahkemesi ise, 1961 Anayasasý döneminde olduðu gibi 1982
Anayasasý döneminde de kanunu, esas itibariyle kural-iþlem niteliðinde gören
maddi kanun anlayýþýný devam ettirmiþtir. Mesela Mahkemenin bir kararýnda
þöyle denilmektedir:
Yasalar ya da yasalarla eþdeðerdeki pozitif hukuk metinleri nesnel, soyut,
genel ve sürekli nitelikteki hukuk Kurallarýný içeren, etkileri yönünden
de objektif hukuk alanýnda yeni bir durum yaratan ya da var olan bir
durumu düzenleyen veya ortadan kaldýran kural-iþlemler bölümüne
girerler.19

Özbudun, Anayasa Mahkemesinin maddi kanun anlayýþýnýn pratik öneminin,
TBMMnin kanun deðil karar adý altýnda yaptýðý iþlemlerin maddi içerikleri
bakýmýndan kanun sayýlýp sayýlmayacaðý, dolayýsýyla Mahkemenin anayasaya
uygunluk denetiminin kapsamýna girip girmeyeceðinin belirlenmesi açýsýndan
16 Yavuz Atar, s. 171. Gözler ise farklý bir yaklaþýmla kanunu olumsuz bir þekilde; Türkiye Büyük Millet
Meclisinin parlamento kararý dýþýndaki bütün iþlemleri olarak tanýmlamaktadýr. Bkz. Kemal Gözler, a.g.e.,
s. 377.
17 Kemal Gözler, a.g.e., s. 376.
18 Ergun Özbudun, (2004), s. 187.
19 E. 1990/31, K. 1990/24, k.t. 24.09.1990, AMKD, S. 26, s. 403.
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ortaya çýktýðýný belirtmektedir.20 Anayasa Mahkemesi, bir hukuki iþlemin onu
yapan organ tarafýndan nitelendiriliþ þekli ile kendisini baðlý saymamakta, iþlemin
niteliðini bizzat inceleyerek eðer o iþlem, denetime tabi iþlemlerle ayný nitelik
ve etkinlikte ise, onun Anayasaya uygunluðunu denetleme yetkisini kendisinde
görmektedir. Dolayýsýyla eðer TBMMnin karar adý altýnda yaptýðý bir iþlem,
hukuki niteliði bakýmýndan bir kural-iþlem ise, kanun niteliðinde sayýlarak
Anayasa Mahkemesi tarafýndan denetlenebilmektedir.
Anayasa Mahkemesinin maddi kanun anlayýþýna aðýrlýk veren kararlarýna
karþýlýk, 1961 Anayasasý döneminde Türk doktrini, genellikle þekli kanun
anlayýþýný benimsemiþtir. Pozitif anayasa hukukumuzda kanunun, genel, objektif,
kiþilik-dýþý ve geleceði düzenleyici bir iþlem olmasý gerektiðini belirten hiçbir
kural yoktur. Dolayýsýyla bir kanun, pekala, bireysel ve sübjektif bir iþlem de
olabilir. Kanunla idari iþlemi birbirinden ayýran, bunlarýn maddi mahiyetleri
deðil, aralarýndaki hiyerarþi farkýdýr. Türk hukukunda kanun, ancak þekli ve
organik kritere göre tanýmlanabilir. Þu halde kanun, yasama organý tarafýndan
kanun adý altýnda ve belirli yasama usullerine uyularak yapýlan her türlü
iþlemdir.21 Þüphesiz, þekli kanun anlayýþýnýn kabulü, istisnasýz her türlü iþlemin
kanun biçiminde yapýlabileceði anlamýna gelmez.22 Bu noktada yasama yetkisinin
genelliði kavramýný, kanunlarýn genelliði ile karýþtýrmamak gerekir. Bizim
hukukumuzda yasama yetkisinin genelliði, kanunla düzenleme alanýnýn konu
itibariyle sýnýrlandýrýlmamýþ olduðunu, Anayasaya aykýrý olmamak þartýyla her
konunun kanunla düzenlenebileceðini ifade eder.23 Yasama yetkisinin genelliði,
ayný zamanda, yasama organýnýn bir konuyu dilediði ölçüde ayrýntýlý olarak
düzenleyebileceði anlamýna da gelir. Yasama organý, dilediði takdirde, bir konuyu
en ince ayrýntýlarýna kadar düzenleyebilir ve yürütme organýna sadece baðlý
yetkiler vererek, bir idari düzenleme alanýna yer býrakmayabilir.
Yasama organý kanun yaparken daha önce var olan bir hukuk kuralýna
dayanmak zorunda deðildir. Yani, yasama organý bir konuyu doðrudan doðruya,
yani araya herhangi baþka bir iþlem girmeksizin düzenleyebilir ki buna da yasama
yetkisinin asliliði ilkesi denir.24 Türkiyede yasama ve yürütme fonksiyonlarý
arasýndaki en önemli fark da burada görülür. Yürütme organý, yukarýda deðinilen
istisnalarla, doðrudan doðruya hukuki iþlemler yapmak yetkisine sahip deðildir.
Yürütme organýnýn iþlemleri, ister sübjektif ister düzenleyici iþlemler olsun,
daima o alaný önceden düzenlemiþ olan bir kanuna dayanmak zorundadýr. Bu
20
21
22
23
24

Ergun Özbudun, (2004), s. 189.
Yavuz Atar, a.g.e., s. 171.
Ergun Özbudun, (2004), s. 201.
Ergun Özbudun, (2004), s. 191.
Ergun Özbudun, (2004), s. 191.
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anlamda yürütme organýnýn iþlemleri, kanunu izleyen, kanundan kaynaklanan
iþlemlerdir. Diðer bir deyimle kanun, anayasa karþýsýnda deðil, ancak (kural-içi)
olmak zorundadýr. Sadece yasama organý, bir konuyu ilkel, yani özerk ve serbest
olarak düzenleyebilir.25
Kanun da, parlamento kararý gibi bir yasama iþlemidir. Bir yasama iþlemi
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin ürünüdür. Genel olarak
yasama iþlemi idari iþlemden ve yargý iþleminden nasýl ayrýlýyorsa, kanun da
idari iþlem ve yargý iþleminden öyle ayrýlýr. Buradaki asýl problem, kanunu idari
iþlemden ayýrmak deðil, kanunu, kendisi gibi bir yasama iþlemi olan parlamento
kararlarýndan ayýrmaktýr.26

3.2. Parlamento Kararlarý
Parlamento kararlarýnýn konularý ve nitelikleri bakýmýndan çeþitliliði,
karmaþýklýðý, bunlarýn ortak bir tanýmýný ve ayrýmýný yapmayý güçleþtirmektedir.27
Doktrinde genel kabul gören görüþ ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun
dýþýndaki bütün iþlemleri olarak ifade edilen þekli ve genel tanýmdýr.28
Parlamento kararlarý da kanunlar gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulu tarafýndan kabul edilirler. Yine bir parlamento faaliyeti olan TBMM
Baþkanlýðý Kararlarý veya Baþkanlýk Divaný kararlarý ve Komisyon kararlarý ise
birer parlamento kararý olarak nitelendirilemez.29 Dolayýsýyla bu iki tür hukuki
iþlemin birbirinden dikkatlice ayýrt edilmesi gerekir. Zaten bunlarýn nitelikleri
Meclis Ýçtüzüðünde belirtilmiþtir.
Öncelikle kanunlar Resmi Gazetede kanun, parlamento kararlarý ise
TBMM Kararý baþlýðý altýnda yayýmlanýrlar. O halde yayýmlandýktan sonra,
bu iþlemleri, kural olarak, Resmi Gazetedeki isimlerine bakarak ayýrabiliriz.
Parlamento kararlarý yayýmlanmak üzere cumhurbaþkanýna sunulmazlar.
Dolayýsýyla, cumhurbaþkaný bunlarý bir kez daha görüþülmek üzere Türkiye
Büyük Millet Meclisine geri gönderemez. Parlamento kararlarý, doðrudan
25
26
27
28

Ergun Özbudun, (2004), s.191.
Kemal Gözler, a.g.e., s. 375.
Erdoðan Teziç, (1972), s. 11; Bülent Tanör / Necmi Yüzbaþýoðlu,a.g.e., s. 297.
Erdoðan Teziç, (1972), s. 11; Ergun Özbudun, (2004), s. 215; Yavuz Atar, a.g.e., s. 178. Tanör/Yüzbaþýoðlu,
Meclis kararlarýný TBMMnin özerk yetkisin dayanarak kendisinin oluþturduðu ve meclis baþkaný aracýlýðýyla
Resmi Gazetede yayýmlanýp yürürlüðe giren iþlemleri olarak tanýmlamýþtýr. Bkz. Bülent/Necmi Yüzbaþýoðlu,
a.g.e., s. 297.
29 Baþkanlýk divanýnýn aldýðý bir takým kararlar TBMMnin iþleyiþi ile doðrudan ilgili olabilmektedir. Bu
kurallar içtüzük kuralý olmamalarýna raðmen Anayasa Mahkemesi tarafýndan iç tüzük niteliðinde görülerek
denetlenebilmektedir. Bkz. Fahri Bakýrcý, TBMMnin Çalýþma Yöntemi, Ýmge Kitabevi, Ankara, 2000,
s. 27.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý tarafýndan Resmi Gazetede TBMM
Kararý baþlýðý altýnda yayýmlanýrlar.30
Kanunlar ile parlamento kararlarý yargýsal denetimleri açýsýndan
karþýlaþtýrýldýðýnda; Kanunlarýn Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olduðu,
parlamento kararlarýnýn ise kural olarak yargýsal denetime tabi olmadýðý
görülecektir.31
Ancak yukarýdaki farklar, kabul edilmiþ ve yayýmlanmýþ kanunlar ve
parlamento kararlarý için geçerlidir.32 Bilindiði gibi, yasama meclislerinin hukuki
iþlemleri, kanunlar ve parlamento kararlarý olmak üzere ikiye ayrýlýr. Bu iki tür
iþlemi ayýrt etmeye çalýþan yazarlar, genellikle, kanunun iki meclisin iradesinin
ürünü olmasýna karþýlýk, kararýn tek bir meclisin iradesinden kaynaklandýðýna
dikkati çekmektedirler. Ancak bu kriterin, tek meclisli bir sistemde kanunla
parlamento kararýný ayýrt edemeyeceði açýktýr.33
Gözlerin de ifade ettiði gibi kanun, yasama organýnýn düzenleyici iþlemi,
parlamento kararý ise bireysel iþlemi olarak nitelendirilebilir. Ancak istisnai
olarak, bir düzenleyici iþlem olan içtüzük bir kanun olarak nitelendirilemez.
Çünkü içtüzükler parlamento kararý niteliðindedir. Bu da onun doðrudan Türkiye
Büyük Millet Meclisinin iç yapýsýna ve çalýþma düzenine iliþkin olmasýndan ve
bu alanlarda Meclisin yöntemsel baðýmsýzlýðýndan kaynaklanmaktadýr.34
Parlamento kararlarý ile kanunlar bu þekilde kesin olarak ayrýlamadýðýna
göre, konularý itibarýyla tek tek belirlemek gerekir. Ancak, parlamento kararlarýnýn
konu yönünden çok çeþitli oluþlarý, bunlarýn tam bir ayrýmýnýn yapýlmasýný da
güçleþtirmektedir.35 Bu güçlüðe raðmen parlamento kararlarý genel olarak beþ
grup altýnda toplanabilir.36
Birinci grup parlamento kararlarýný yasama organýnýn iç örgütlenmesi ve
çalýþma düzeni ile ilgili kararlar oluþturur.37 Bunlar parlamento kararlarýnýn
önemli bir bölümünü oluþturur. Bu kararlardan bazýlarý doðrudan Anayasa
tarafýndan öngörülmüþken bazýlarý da Ýçtüzük tarafýndan öngörülmüþtür. Mesela
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi Ýçtüzüðünü yapmasý ve deðiþtirmesi
30
31
32
33
34
35
36

Kemal Gözler, a.g.e., s. 375.
Kemal Gözler, a.g.e., s. 376.
Kemal Gözler, a.g.e., s. 376.
Ergun Özbudun, (2004), s. 216.; Erdoðan Teziç, (1988), s. 121-122.
Kemal Gözler, a.g.e., s. 376.
Ergun Özbudun, (2004), s. 216.
Yavuz Atar, a.g.e., s. 178-180; Gözler bu ayrýmý 3 baþlýk altýnda vermektedir. Bkz. Kemal Gözler, a.g.e.,
s. 377.
37 Ergun Özbudun, (2004), s. 216.
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(AY.m.95), kendi Baþkanýný ve Baþkanlýk Divanýný seçmesi (AY.m.94), Yasama
dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý ve milletvekili üyeliðinin düþmesine iliþkin
kararlar (AY.m.83-84.), TBMM seçimlerinin yenilenmesi kararý (AY.m.77/2),
TBMMnin tatile girmesine iliþkin karar (AY.m.93/2), kapalý oturum yapýlmasýna
ve bu oturumdaki görüþmelerin yayýnlanmamasý ile ilgili kararlar (AY.m.97/2),
bir milletvekilinin altý ayý geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafýndan verilecek
geçici bir görevi kabul etmesine iliþkin kararlar (AY.m.82/2), TBMM
komisyonlarýna üye seçilmesi kararý (Ýçtüzük.m.20) ve Mecliste açýk ve gizli
oylama yapýlmasýna iliþkin kararlar (Ýçtüzük.m.143-147) sayýlabilir. Meclisin
yetkisi bu saydýðýmýz kararlarla sýnýrlý deðildir, benzer nitelikli baþka kararlar da
alabilir.
Ýkinci grup parlamento kararlarý ise parlamenter sistemin iþleyiþinden
kaynaklanan ve yasama organýnýn yürütme organý ile iliþkilerini ilgilendiren
kararlardýr.38 Meclisin cumhurbaþkanýný seçmesi ve vatana ihanetle suçlandýrýlmasýyla ilgili karar (AY. m.102-105), Bakanlar Kurulunun göreve baþlamasý
sýrasýnda verilen güvenoyu kararý (AY. m.110), Bakanlar Kurulu veya bir bakan
hakkýnda verilen güven veya güvensizlik kararý (AY. m.99-111), Baþbakan veya
bakanlar hakkýnda Meclis soruþturmasý açýlmasý ve Yüce Divana sevk kararý
(AY. m. 100), gensorunun gündeme alýnýp alýnmamasýna iliþkin karar (AY.
m.99), genel görüþme ve Meclis araþtýrmasý açýlmasý kararlarý (AY. m.98) bunlar
arasýndadýr. Hatta parlamenter rejimin mekanizmasý içinde, yasama meclislerinin
bu tür kararlar almalarý doðal ve zorunlu olarak görülmektedir.39
Yürütme organýnýn bazý iþlemlerinin yasama organýnca onaylanmasý iþlemleri
üçüncü grup parlamento kararlarýný oluþturur.40 Olaðanüstü hal veya sýkýyönetim
ilan edilmesi kararlarýnýn onaylanmasý kararý (AY. m.121/2), olaðanüstü hal
veya sýkýyönetim süresinin uzatýlmasý kararý (AY. m.122/1-4), ve kalkýnma
planlarýnýn onaylanmasý kararý (AY. m.166) bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Bunlar maddi açýdan parlamento kararlarýnýn tipik özelliklerini taþýmamaktadýr.
Teziç, dýþa dönük sonuçlarý itibariyle bu karalarýn dolaylý da olsa kiþi haklarý ile
çok yakýndan ilgili olduðunu ve dolayýsýyla bu tür iþlemlerin kanunla yapýlmasýnýn
ve Anayasa yargýsýnýn denetimine açýlmasý gerektiðini belirtmektedir.41
Dördüncü grup parlamento kararlarýný ise yasama organýn yüksek yargý
organlarýna ve bir takým baðýmsýz idari kurullara üye seçmesine iliþkin kararlar
38 Özbudun, Ergun, Parlamento Kararlarý ve Yasama Meclislerinin Ýçtüzükleri, AÜHFD, Cilt 36, 1979,
s. 6; Kemal Gözler, a.g.e., s. 378 ; Bülent Tanör / Necmi Yüzbaþýoðlu, a.g.e., s. 298.
39 Ergun Özbudun, (1979), s. 6.
40 Kemal Gözler, a.g.e., s. 377; Bülent Tanör / Necmi Yüzbaþýoðlu, a.g.e., s. 298-299.
41 Erdoðan Teziç, Anayasa Hukuku, (2005), Beta Basým Yayýn, Ýstanbul, 2005, s.62.
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oluþturmaktadýr.42 1961 Anayasasýnda Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
Yüksek Hakimler Kuruluna ve Anayasa Mahkemesine üye seçebilmekteydi
(1961 Anayasasý m.143-145). 1982 Anayasasýnýn ilk düzenlenmiþ halinde ise
meclise böyle bir görev verilmemiþtir. Ancak, Anayasada 2005 yýlýnda yapýlan
deðiþiklikle Radyo televizyon Üst Kurulu üyelerinin Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafýndan seçilmesi düzenlenmiþtir (AY. m.133). Buna ek olarak Gözler,
Anayasanýn 87. maddesinde düzenlenen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
mahkemelerce verilip kesinleþen ölüm cezalarýnýn yerine getirilmesine karar
vermek yetkisini kanun ile deðil, parlamento kararý ile kullanmasý gerektiðini
ifade etmektedir.43
Ýstisnai nitelikte olan ve sadece Anayasada öngörülmüþ olan Yasama
organýnýn yürütme iþlemi niteliðindeki kararlarý beþinci grup parlamento
kararlarýný oluþturur.44 Bunlar, savaþ ilaný kararý (AY. m.92/1) ve Türk Silahlý
Kuvvetlerinin yabancý ülkelere gönderilmesi veya yabancý silahlý kuvvetlerin
Türkiyede bulunmasýna izin verilmesi kararlarý (AY. m.92/2) dýr. Anayasada
bu yetkiler doðrudan doðruya Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiþtir. Meclis
bu yetkilerini bir kanun ile deðil, bir parlamento kararý ile kullanabilir.45
Yasama organý kendi iç çalýþmalarýyla ilgili bir alanda yapacaðý düzenlemeleri
kanunla düzenleyemez. Aksi takdirde yasama yetkisinin devri sorunu söz konusu
olacaktýr. Yine, TBMMnin kendi çalýþmalarýný ilgilendiren bütün iþlemleri
kanunla deðil parlamento kararý þeklinde yapmasý gerekir.46 Yani, parlamento
kararý ile vatandaþlar için uyulmasý zorunlu hukuk kurallarý konulamaz.
Vatandaþlarýn temel hak ve özgürlükleri parlamento kararý ile düzenlenemez.
Aksi takdirde bu durum temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla
sýnýrlanabileceðini öngören Anayasanýn 13. maddesine aykýrýlýk teþkil eder.47
Yukarýda da ifade ettiðimiz gibi parlamento kararý ile düzenlenmesi gereken
bir iþlemin kanun þeklinde düzenlenmemesi gerekir. Ancak Anayasa Mahkemesi,
Meclisin 17.10.1987 tarih ve 3404 sayýlý Kanunla seçimlerin yenilenmesine
42
43
44
45

Yavuz Atar, a.g.e., s. 179; Kemal Gözler, a.g.e., s. 379.
Kemal Gözler, a.g.e.,, s. 376-377.
Yavuz Atar, a.g.e., s. 180; Kemal Gözler, a.g.e., s. 380.
Anayasa Mahkemesi, Körfez krizi sebebiyle Türk silahlý kuvvetlerinin yabancý ülkelere gönderilmesine
ve yabancý silahlý kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasýna Anayasanýn 92. maddesi uyarýnca izin verilmesine
dair 107 ve 108 sayýlý TBMM kararlarýnýn iptali istemini reddederken, þu gerekçeye dayanmýþtýr. TBMMnin
107 ve 108 sayýlý kararlarýnýn içerdikleri öðelerin özel, somut, geçici ve sübjektif özellikleri bakýmýndan
ortaya koyduklarý hukuksal yapýyý, birer kural-iþlem olarak kabule olanak yoktur. Bu kararlar, öznel iþlem
yaný aðýr basan, TBMM'nin irade açýklamasý biçimindeki özel kurallarýdýr. Ayrýntýlý karar için Bkz. E.
1990/31, K. 1990/24, k.t. 24. 9.1990, AMKD, S. 26, s. 391-407.
46 Ergun Özbudun, (2004), s. 219; Fahri Bakýrcý, a.g.e., s. 25.
47 Ergun Özbudun, (1979), s. 8.
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karar vermesi üzerine bu iþlemin iptali için açýlan davada iptal istemini reddetmiþtir.
Mahkeme seçimlerin yenilenmesi konusundaki iþlemin parlamento kararý ile
deðil, kanun ile de yapýlabileceðine karar vermiþtir. Dolayýsýyla, TBMMnin
normal olarak parlamento kararý þeklinde düzenlemesi gereken bir iþlemi kanun
þeklinde yapmasýný Anayasaya aykýrý görmemiþtir. Mahkeme, yasama yetkisinin
genelliði ilkesine dayanarak vermiþ olduðu kararýnýn içeriðinde; kanun koyucu,
Anayasaya uygun olmak koþuluyla kanunla her alanda her çeþit düzenlemeyi
yapabilir. Yasamanýn düzenleme alaný sýnýrsýzdýr. Yasama organý, Anayasanýn
kararla düzenleneceðini öngördüðü konularda dahi kanunla düzenlemeler
yapabilir. Buna Anayasa açýsýndan engel yoktur. Karar konusunun kanunla
düzenlenmesi Anayasaya aykýrýlýk veya yasamanýn o konuda yetkisizliði sonucunu
doðurmaz tespitinde bulunmuþtur.48
Mahkemenin, bu konudaki gerekçesi yerinde deðildir. Zira böyle bir konuda
yetkili olan yürütme veya yargý organý deðil, yasama organýdýr. Burada tartýþýlan
þey, yasama organýnýn yetkili olup olmadýðý deðil, yasama organýnýn bu yetkisini
hangi biçimde kullanacaðýdýr. Dolayýsýyla, anayasada parlamento kararý ile
düzenlenmesi öngörülen konularýn, kanunla düzenlenmesi, o kanunun anayasaya
aykýrý olmasý sonucunu doðurur. Tanör/Yüzbaþýoðluna göre, Anayasa
Mahkemesinin denetimi noktasýndan bakýldýðýnda kararla düzenlenmesi gereken
bir konunun kanunla düzenlenmesi ilk bakýþta daha güvenceli ve makul
görünebilir. Ancak burada Meclis, kendisine ait özerk bir yetkisine yürütme
organýný da katmak suretiyle yetki paylaþýmýna gitmekte ve yapacaðý iþlemi yetki
unsuru açýsýndan sakatlamaktadýr.49
Ayný þekilde, içtüzük ile kanun niteliðinde düzenleme yapýlamaz. Yapýlýrsa
bu Anayasaya aykýrý olur. Ýçtüzükler Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi
olduðundan böyle bir içtüzük iptal edilir. Tam tersi düþünüldüðünde, yani yasama
yetkisinin genel bir yetki olduðu ve konu itibarýyla sýnýrlandýrýlmadýðý
düþünüldüðünde kanunla içtüzük alanýna giren bir konu düzenlenebilir.50 Ancak,
bu durum Anayasanýn 95/1 maddesinde öngörülen Türkiye Büyük Millet
Meclisi çalýþmalarýný kendi yapacaðý bir içtüzük ile düzenler hükmüne aykýrýlýk
teþkil ettiðinden Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilebilir.

48 E. 1987/23, K. 1987/27, k.t. 09.10.1987, AMKD, S. 23, s. 387. Mahkeme, 20. Dönem Milletvekili erken
genel seçimleriyle ilgili kararýnda da benzer gerekçelere dayanmýþtýr. Bkz. E. 1995/54, K. 1995/59, k.t.
18.11.1995, AMKD, S. 31/2, s. 860-862.
49 Bülent Tanör / Necmi Yüzbaþýoðlu, a.g.e., s. 300.
50 Karþý görüþ için bkz., Erdoðan Teziç, (1980), s. 25-26.
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4. Parlamento Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi
Yukarýda beþ grup altýnda toplanan parlamento kararlarý yargýsal denetime
tabi olup olamamalarý açýsýndan deðerlendirildiðinde öncelikle iki gruba
ayrýlmaktadýr. Bunlardan ilki denetlenebilecekleri Anayasada açýkça belirtilen;
Meclis Ýçtüzüðü ve Anayasanýn 83 ve 84. maddelerinde düzenlenen yasama
dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna ve üyeliðin düþürülmesine iliþkin yargýsal
nitelikli parlamento kararlarýdýr. Bu üç tür parlamento kararýnýn Anayasa
Mahkemesi tarafýndan denetlenebileceði Anayasanýn 85 ve 148. maddelerinde
açýkça belirtilmiþtir. Anayasamýzýn 85. maddesine göre, yasama dokunulmazlýðýnýn
kaldýrýlmasýna veya üyeliðin düþtüðüne Meclis tarafýndan karar verilmesi
hallerinde, karar tarihinden baþlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararýn, Anayasa veya
Ýçtüzük hükümlerine aykýrýlýðý iddiasýyla iptali için Anayasa Mahkemesine
baþvurulabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini on beþ gün içinde karara
baðlar.
Yine, Anayasamýzýn 148. maddesinin ilk fýkrasýna göre,
Anayasa Mahkemesi ... Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün
Anayasaya þekil ve esas bakýmlarýndan uygunluðunu denetler.

Yukarýda gördüðümüz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðü hukuki niteliði
itibarýyla bir parlamento kararý olmasýna raðmen, 1982 Anayasasý, bu parlamento
kararýnýn taþýdýðý önem dolayýsýyla onu Anayasa Mahkemesinin denetimine
tabi tutmuþtur.
Meclisin çalýþmalarýný düzenleyen bir parlamento kararý türü olan Ýçtüzük
Anayasa Hukukunun yürürlük kaynaklarý arasýndadýr.51 Bunlar parlamentolarýn
iç iþleyiþlerini düzenleyen ve bu iç iþleyiþe dolaylý katkýda bulunan kurallarý
içeren metinlerdir.52 Ýçtüzük iktidar-muhalefet iliþkilerini etkilediði gibi, Meclis
iradesinin gerçeðe uygun yansýmasý konusunda da belirleyici rol oynar. Bu niteliði
nedeniyle en önemli Anayasa metinlerinden biri olarak deðerlendirilmiþ ve bir
tür sessiz Anayasa olarak nitelendirilmiþtir.53 Denetiminin Anayasa tarafýndan
Anayasa Mahkemesine verilmiþ oluþu da, onun büyük siyasal öneminin
göstergesidir.54 Ýçtüzüklerin taþýdýklarý büyük siyasal önem nedeniyle, Anayasa
onlarý Anayasaya uygunluk denetimi bakýmýndan kanunlarla ayný kurallara tabi
51 Erdoðan Teziç, (2005), s. 60; Fahri Bakýrcý, a.g.e., s. 22.
52 Fahri Bakýrcý, a.g.e., s. 23.
53 Erdoðan Teziç, (2005), s. 60; Tunaya, Tarýk Zafer, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, Ýstanbul, 1975,
s. 91-93.
54 Gören, Zafer, Anayasa Hukuku, Seçkin Yayýncýlýk, Ankara, 2006, s. 168.
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tutmuþtur. Bununla beraber yasama meclisi dýþýndaki kiþiler için uyulmasý
zorunlu kurallar içermeyen içtüzüklerden genel mahkemelerin görev alanýna
girecek bir uyuþmazlýk doðmayacaðýndan ve somut norm denetimine iliþkin
152. maddede de Ýçtüzüklerden söz edilmediðinden içtüzüklere karþý somut
norm denetimi yoluna gidilemez.55 Yine, Anayasa Mahkemesinin yerleþik
içtihadýna göre, Mahkemenin Ýçtüzük niteliðinde gördüðü diðer Meclis kararlarý
da, Anayasa Mahkemesinin denetim yetkisi kapsamýna girerler. Meclis,
yürürlükteki içtüzüðe aykýrý bir kararý, içtüzük deðiþikliði olarak nitelendirmemiþ
olsa ve bu kararýn alýnmasýnda içtüzük deðiþikliklerine iliþkin yönteme uyulmamýþ
olsa da, Anayasa Mahkemesi denetimini uygulayabilmektedir.56
Ýkinci grup parlamento kararlarý ise, denetlenip denetlenemeyeceði
belirtilmeyen ve diðer meclis kararlarý olarak ta isimlendirilen bu kararlarýn
dýþýnda kalan parlamento kararlarýdýr.57
Anayasa Mahkemesi, içeriði yönünden kanun veya içtüzük düzenlemesi
niteliði taþýyan bir TBMM kararýný denetim yetkisi içinde görmekle birlikte,
bunun karþýtý olan durumu, yani TBMMnin normal olarak bir parlamento
kararý biçiminde yapmasý gereken bir iþlemi kanun biçiminde yapmýþ olmasýný
yukarýda da belirtildiði gibi Anayasaya aykýrý bulmamaktadýr. Mahkeme, TBMM
kararý ile yenilenmesi gereken seçimlerin, 3403 sayýlý Kanunun 6. maddesi
uyarýnca kanunla yenilenmesini Anayasaya aykýrý bulmadýðý kararýnda, yasama
yetkisinin genelliði ilkesine dayanmýþtýr.58
Parlamento kararlarýnýn büyük bölümünün, nitelikleri itibariyle, kiþi haklarýný
etkilemeyeceði açýktýr. Ýlk bakýþta, kiþi haklarýný etkileyebilecek nitelikte görünen
olaðanüstü hal ve sýkýyönetim ilaný durumlarýna ise, iki hukuki iþlemin birbirine
eklendiði görülmektedir. Bunlardan birincisi organik bakýmdan idari bir iþlem
olan Bakanlar Kurulu kararý, diðeri de bu kararýn onanmasýna dair Türkiye
Büyük Millet Meclisi kararýdýr. Anayasa Mahkemesi bu konuda açýlan bir davada
istemi, Bakanlar Kurulu kararlarýnýn onanmasýna iliþkin Türkiye Büyük Millet
Meclisi kararlarýnýn, Anayasa Mahkemesinin denetimi kapsamýna girmediði
gerekçesiyle yani kendi görev alaný içinde görmeyerek reddetmiþtir.59
55 Ergun Özbudun, (2004), s. 224.
56 Bununla ilgili kararlar için, Bkz., E. 1967/76, K. 1968/9, k.t. 27.02.1968, AMKD, Sayý, 6. s. 126.; E.
1970/57, K. 1971/33, k.t. 23.03.1971, AMKD, Sayý, 9. s. 389-402.;E. 1973/43, K. 1973/39, k.t. 25.12.1973,
AMKD, Sayý, 11. s. 373-399.; Gören, s. 170.
57 Erdoðan , (1972), s. 11; Bülent Tanör / Necmi Yüzbaþýoðlu, a.g.e., s. 298.; Ergun Özbudun, (2004), s.
217.
58 E. 1987/23, K. 1987/27, k.t. 09.10.1987, AMKD, Sayý, 23, s. 387.
59 E. 1970/44, K. 1970/42, k.t. 17.11.1970, AMKD, Sayý, 8. s. 443-451.
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Özbudunun da ifade ettiði gibi Anayasa Mahkemesinin bu yöndeki kararý
isabetlidir. Olaðanüstü hal ve sýkýyönetim ilaný, ya da bunlarýn onanmasý iþlemleri,
doðrudan doðruya vatandaþlar için uyulmasý zorunlu hukuk normlarý yaratan
iþlemler deðildir. Bu iþlemlerde ancak, Anayasanýn ilgili maddelerinde deðinilen
ve anýlan durumlarda özgürlüklerin nasýl sýnýrlanacaðýný veya durdurulacaðýný,
ya da vatandaþlara ne gibi yükümlülükler yüklenebileceðini gösteren kanunlar,
ülkenin tümü veya bir bölümü için belli bir süreyle uygulamaya konur. Baþka
bir ifadeyle, olaðanüstü hal ve sýkýyönetim ilanýna iliþkin iþlemler, maddi bakýmdan
birer þart-iþlemdir. Özgürlükleri sýnýrlandýran, olaðanüstü hal ve sýkýyönetim
ilaný yahut bunlarýn onanmasý iþlemleri deðil, belirtilen durumlarý düzenleyen
kanunlardýr. Söz konusu kanunlarý ise, bütün diðer kanunlar gibi, þekil ve esas
yönünden Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. Dolayýsýyla, kanun niteliðinde bir iþlemin karar yoluyla yapýldýðýndan ve böylece kiþi hak ve özgürlüklerinin
Meclis kararý yoluyla sýnýrlandýrýldýðýndan söz edilmesi yersizdir.60
Yukarýda da vurgulandýðý gibi her türlü meclis kararý anayasal denetim içine
giremez. Meclis kararlarý içerik olarak farklý alanlarla ilgili olabilir. Anayasa
Mahkemesi Meclisin iç örgütleniþi ve çalýþmasý ile ilgili olmayan diðer meclis
kararlarýna iliþkin anayasaya aykýrýlýk itirazlarýný reddetmektedir. Ancak, Anayasa
Mahkemesi bazý kararlarýnda ise tam tersi yönde hareket ederek bu tür itirazlarý
kabul etmektedir.
Özbudunun da belirttiði gibi, parlamento kararlarýnýn yukarýda belirtilen
istisnalarý hariç yargý denetimi dýþýnda býrakýlmýþ olmasý, hukuk devleti açýsýndan
önemli bir sakýnca oluþturmamaktadýr.61 Her þeyden önce, parlamento kararlarýnýn, vatandaþlar için uyulmasý zorunlu genel hukuk kurallarý koyamayacaðý unutulmamalýdýr. Meclisler, bu nitelikte bir iþlemi, belki de yargýsal denetimden kaçýrmak amacýyla kanun deðil, karar adý altýnda yapsalar bile, istedikleri sonucu
saðlayamayacaklardýr. Çünkü Anayasa Mahkemesi, bir metnin Meclisçe þu veya
bu nitelikte sayýlmýþ olmasýyla kendisini baðlý görmediðine göre, böyle bir iþlemi
kanun niteliðinde sayarak denetleyebilmektedir.62
Yukarýda belirtildiði gibi içtüzük, yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý
ve milletvekilliðinin düþmesi kararlarý dýþýndaki parlamento kararlarý Anayasa
Mahkemesi tarafýndan denetlenemez. Ayrýca, parlamento kararlarýnýn idari
60 Ergun Özbudun, (2004), s. 220; Teziç ise karþý görüþtedir. Teziçe göre, olaðanüstü hal ve sýkýyönetim
kararlarýnýn, Meclis tarafýndan onaylanmasý iþlemleri maddi açýdan parlamento karalarýnýn genel özelliklerini
taþýmamasýndan ve kiþi haklarýný ilgilendirmesinden dolayý kanun biçiminde yapýlmalý ve Anayasa
Mahkemesinin denetimine tabi tutulmalýdýr. Bkz. Erdoðan Teziç, (2005), s. 62.
61 Ergun Özbudun, (2004), s. 217. Teziç ise parlamento kararlarýnýn Anayasa Mahkemesinin denetimi
dýþýnda býrakýlmasýný hukuk devleti kavramý ile baðdaþmayan sakýncalý bir durum olarak görmektedir.
Bkz. Erdoðan Teziç, (1972), s. 14-15.
62 Ergun Özbudun, (2004), s. 217.
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yargý organlarý olan Danýþtay ve idare mahkemeleri tarafýndan denetlenmesi
de mümkün deðildir. Ancak, Anayasa Mahkemesi bu denetim yasaðýný, parlamento kararlarýný içtüzük düzenlemesi niteliðinde görerek aþmaktadýr. Uygulamada
Anayasa Mahkemesi sadece içtüzük veya içtüzük deðiþikliði ismini taþýyan iþlemleri deðil, kendisinin içtüzük düzenlemesi niteliðinde gördüðü diðer parlamento
kararlarýný da denetlemektedir. Bu durumu, Mahkemenin deðiþik dönemlerde
vermiþ olduðu kararlarýnda görebilmekteyiz. Ýlk olarak Anayasa Mahkemesi,
Türkiye Büyük millet Meclisinin, Baþkanlýk Divanýnýn kuruluþuna iliþkin
02.11.1966 tarihli kararýný içtüzük hükmü niteliðinde görerek denetlemiþtir.
Mahkeme gerekçesinde,
Baþkanlýk Divanýnýn kuruluþu ve iþleyiþi, Divanýn meclisin çalýþmalarýný
yönetmesi dolayýsýyla, meclis faaliyetlerinin en baþýnda gelir. Böyle olduðu
için de Baþkanlýk Divanýna iliþkin sorunlarýn çözümleme yeri içtüzük ve
Divanýn baðlý olacaðý düzenin tespiti de içtüzük konusudur... Kararýn
dayanaklýk ettiði uygulama ile içtüzüðün Baþkanlýk divanýna iliþkin
hükümlerini deðiþtirdiðinden þüphe yoktur ve bu durum dahi ona içtüzük
hükmü niteliðini kazandýrmaya yeterlidir. Kaldý ki aksine bir görüþün,
çeþitli içtüzük konularýnýn tek tek kararlarla hükme baðlanmasý ve böylece
Anayasa denetiminden kaçýnýlmasý yolunda bir eðilimi teþvik etmesi her
zaman için ihtimal içindedir

tespitinde bulunmuþtur.63 Gözlerin de ifade ettiði gibi Anayasa Mahkemesinin
bu içtihadý Türk doktrininde genellikle yerinde görülen ve devamlý tekrarlanan
bir niteliktedir.64 Mahkeme ayný yöndeki içtihadýný 1982 Anayasasý döneminde
de devam ettirmiþtir.
Anayasa Mahkemesi, dönemin Bakanlar Kuruluna Güven Oylamasý Hakkýndaki 12 Mart 1996 tarih ve 398 sayýlý TBMM Kararý, Olaðanüstü Halin 10
Ýlde Uzatýlmasýna Dair 14 Mart 1996 tarih ve 399 sayýlý TBMM Kararý ve Türkiyenin Güneydoðusunda Konuþlandýrýlan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin
Uzatýlmasýna Ýliþkin 28 Mart 1996 tarih ve 409 sayýlý TBMM Kararýnýn iptali
istemiyle açýlan davalarda, alýnan kararlarý eylemli bir içtüzük düzenlemesi
niteliðinde görerek iptal etmiþtir.65 Ancak, Anayasa Mahkemesi 1977, 1986
63 E.1967/6, K.1968/9, k.t. 27. 2.1968 AMKD, S. 6, s.123-138.
64 Ergun Özbudun, (2004), s. 224-225; Erdoðan Teziç, (1980), s. 30-31.; Ýlgili kararlar için bkz. E.1970/25,
26, K.1970/32, k.t. 18. 06. 1970 AMKD S. 8, s. 356.; E.1970/57, K.1971/3, k.t. 23.03.1971AMKD, S.
9, s. 396; 25 Aralýk 1973 Tarih ve E.1973/43, K.1973/39, k.t. 25.12.1973,AMKD, S. 11, s. 380; 14 Mayýs
1996 Tarih ve E.1996/19 ve K.1996/13, k.t. 14.05.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 686-695; 14 Mayýs 1996
Tarih ve E.1996/20 ve K.1996/14, k.t. 14.05.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 704-712; E.1996/21 ve K.1996/15,
k.t. 14.05.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 715-724; E.1999/14, K.1999/6, k.t. 26.03.1996, AMKD, S. 35,
C. 2, s. 397-407, 406.
65 Kararlar için Bkz. E.1996/19, K.1996/13, k.t. 14.5.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 686-695; E.1996/20,
K.1996/14, 14.5.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 704-712; E.1996/21, K.1996/15, k.t. 14.5.1996, AMKD,
S. 32, C. 2, s. 715-724.
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ve 2001 yýlýnda vermiþ olduðu üç kararýnda ise yukarýdaki kararlarýn aksine
Meclisin iþine karýþmadýðýný belirtmiþtir.66 Mahkeme, 1977/61 sayýlý kararýnda
Milli Selamet Partisinin, seçimlerin yenilenmesi kararýnýn iptali istemini, Parlamentonun denetim dýþý kalan iþlerinde yapýlmýþ tüzük ihlalleri dahi denetimin
dýþýndadýr gerekçesiyle reddetmiþtir. Ayný þekilde TBMMnin 80 üyesinin
Sayýþtay üyelikleri seçimine yönelik alýnan karara yönelik iptal istemini ise
Parlamentonun seçim iþleri Anayasa Mahkemesinin denetiminde deðildir.
gerekçesiyle reddetmiþtir. 2001 tarihinde Türk askerinin Afganistana gönderilmesi
ile ilgili TBMM kararýnýn eylemli içtüzük deðiþikliði dolayýsýyla iptali istemini
de benzer gerekçe ile reddetmiþtir.
Ancak, Anayasa Mahkemesi bu konu ile ilgili 1 Mayýs 2007 tarihinde çok
tartýþýlan bir karar vermiþtir. Mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP),
11. Cumhurbaþkanýnýn seçimine iliþkin 27 Nisan 2007 günlü ilk oylamasýnýn
Anayasanýn 96. ve 102. maddelerine aykýrýlýðý iddiasýyla iptali ve iptal kararý
yürürlüðe girinceye kadar bu uygulama ile oluþan içtüzük hükmünün yürürlüðünün
durdurulmasýna karar verilmesi istemini yerinde görmüþ ve oy çokluðuyla iptal
etmiþtir. Yüksek Mahkeme, yetki için ise TBMM Ýçtüzüðünün 121. maddesine
iþaret ederek söz konusu maddenin Anayasanýn 102. maddesine gönderme
yaptýðý için cumhurbaþkaný seçiminin eylemli (fiili) bir içtüzük ihdasý niteliðinde
olduðunu, bu nedenle CHPnin baþvurusunun Mahkemenin yetkisine girdiði
tespitinde bulunmuþtur. Mahkemenin gerekçeli kararýnda67 ise, Anayasanýn
85. maddesinde sözü edilen yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna veya
milletvekilliðinin düþmesine iliþkin TBMM kararlarý ile Anayasanýn 148.
maddesinde belirtilen TBMM Ýçtüzüðünün, hukuki nitelikleri bakýmýndan birer
parlamento kararý olduklarýnda duraksama bulunmadýðý ifade edildikten sonra
yukarýda daha önce deðinilen benzer gerekçeler tekrarlanmýþtýr.
63 E.1967/6, K.1968/9, k.t. 27. 2.1968 AMKD, S. 6, s.123-138.
64 Ergun Özbudun, (2004), s. 224-225; Erdoðan Teziç, (1980), s. 30-31.; Ýlgili kararlar için bkz. E.1970/25,
26, K.1970/32, k.t. 18. 06. 1970 AMKD S. 8, s. 356.; E.1970/57, K.1971/3, k.t. 23.03.1971AMKD, S.
9, s. 396; 25 Aralýk 1973 Tarih ve E.1973/43, K.1973/39, k.t. 25.12.1973,AMKD, S. 11, s. 380; 14 Mayýs
1996 Tarih ve E.1996/19 ve K.1996/13, k.t. 14.05.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 686-695; 14 Mayýs 1996
Tarih ve E.1996/20 ve K.1996/14, k.t. 14.05.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 704-712; E.1996/21 ve K.1996/15,
k.t. 14.05.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 715-724; E.1999/14, K.1999/6, k.t. 26.03.1996, AMKD, S. 35,
C. 2, s. 397-407, 406.
65 Kararlar için Bkz. E.1996/19, K.1996/13, k.t. 14.5.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 686-695; E.1996/20,
K.1996/14, 14.5.1996, AMKD, S. 32, C. 2, s. 704-712; E.1996/21, K.1996/15, k.t. 14.5.1996, AMKD,
S. 32, C. 2, s. 715-724.
66 E. 1977/61, K. 1977/47, kt. 21.4.1977, RG tarih sayý, :21.5.1977/15943; E. 2001/424, K.2001/354, k.t.
22.11.2001, http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K2001/K2001-354.htm; E.
1986/2, K.19861/1, k.t. 20.1. 1986,
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1986/K1986-01.htm.
67 E.2007/45, K.2007/54, k.t. 1.5.2007. Resmi Gazete, Sayý, 26566, 27 Haziran 2007,
http://rega.basbakanlik.gov.tr.

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 21

Mahkeme, gerekçesinde;
Anayasada sayýlarak gösterilen bu kararlar dýþýnda kalan parlamento
kararlarý kural olarak Anayasaya uygunluk denetimine baðlý
tutulamamakta ise de Anayasa Mahkemesinin bir çok kararýnda belirtildiði
gibi, iptali istenilen bir yasama tasarrufunun Anayasal denetime baðlý
tutulabilecek nitelikte olup olmadýðý saptanýrken sadece, onun bu tasarrufta
bulunan organ tarafýndan nasýl nitelendirildiðine ve hangi ismin verildiðine
veya bu iþlemin nasýl bir yöntem izlenerek yapýldýðýna bakýlmasý yeterli
olmayýp, yapýlýþ yöntemi ve adý ne olursa olsun hukuksal niteliði, etkisi
ve doðurduðu sonuçlar da gözetilmelidir. Yapýlacak deðerlendirme
sonucunda, iptali istenilen tasarrufun, Anayasanýn 148. maddesi uyarýnca
Anayasa Mahkemesinin denetim alanýna giren kanun, KHK veya TBMM
Ýçtüzüðü ile ayný deðer ve etkide bir iþlem olduðu kanýsýna varýlýrsa bu
iþlem Anayasa Mahkemesince denetlenebilir. Aksi halde, hukuksal
nitelikleri, etkileri ve meydana getirdikleri sonuçlar bakýmýndan, Anayasaya
uygunluk denetimine tabi tutulan kanun, KHK ve TBMM Ýçtüzüðü ile
eþdeðerde bulunan ve bu nedenle de belirtilen iþlemlere özgü yöntem ve
isimlerle tesis edilip, hukuki varlýk kazanmasý gereken bazý yasama
tasarruflarý, farklý yöntem ve isimlerle hukuk sistemine dahil edilerek
Anayasaya uygunluk denetiminin kapsamý dýþýna çýkarýlabilir. Bu durumda
adý yeni bir içtüzük düzenlemesi veya deðiþikliði olmadýðý ve içtüzük
yapýlmasý ve deðiþtirilmesindeki yöntem uygulanmadýðý halde deðer ve
etkisi bakýmýndan birer içtüzük kuralý niteliðinde olan TBMM kararlarý
anayasal denetime baðlý tutulabilir. Deðer ve etkileri bakýmýndan aralarýnda
fark bulunmayan yasama tasarruflarýnýn ayný yargýsal denetime baðlý
tutulmalarý hukuk devleti olmanýn da gereðidir.

tespitinde bulunuyor.68
Mahkemenin, yargý denetimine tabi olan bütün yasama tasarruflarýnýn
hukuki deðer ve etkileri bakýmýndan ayný olan iþlemler olduðuna iliþkin tespiti
isabetli deðildir. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu gerekçeyle Meclisin pek çok
kararýný yetkisinde olmadýðý halde kendi denetim alaný içine almaktadýr.
Mahkeme, TBMMnin 27 Nisan 2007 günlü, 96. Birleþiminde Baþkanýn,
184 milletvekilinin Genel Kurulda hazýr bulunmasýnýn gündemin cumhurbaþkaný
seçimi ile ilgili kýsmýna geçilebilmesi için yeterli bulunduðu yolundaki görüþünün
kabulüne iliþkin TBMM Kararýný, Ýçtüzüðün 121. maddesinin eylemli biçimde
deðiþtirilmesi niteliðinde görerek bu kararýn Anayasaya uygunluðunun
denetlenmesini, kendi görev ve yetki alaný içinde görmektedir.69 Ancak
68 E.2007/45, K.2007/54, k.t. 1.5.2007. Resmi Gazete, Sayý, 26566, 27 Haziran 2007,
http://rega.basbakanlik.gov.tr.
69 Mahkeme üyelerinden dördü bu karara muhalif kalmýþlardýr. Bkz. E.2007/45, K.2007/54, k.t. 1.5.2007.
Resmi Gazete, S. 26566, 27 Haziran 2007, http://rega.basbakanlik.gov.tr.
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Mahkemenin bu tespiti de yerinde deðildir. Zira, muhalif dört üyenin de belirttiði
gibi70, Anayasa Mahkemesinin cumhurbaþkaný seçimine iliþkin bu kararý denetleyememesi gerekir. Zira Mahkemenin ne tür yasama tasarruflarýný denetleyebileceði
yukarýdaki gerekçenin aksine ucu açýk þekilde deðil, sýnýrlý sayým yoluyla Anayasamýzda belirtilmiþtir. Mahkeme içtüzük deðiþikliklerini Anayasaya uygunluk
bakýmýndan denetleyebilir; ancak cumhurbaþkaný seçiminde eylemli ya da eylemsiz bir içtüzük deðiþikliði söz konusu deðildir. Esasen Ýçtüzüðün 121. maddesi
bu konuda Anayasanýn 102. maddesine atýf yapmanýn dýþýnda baþkaca bir
prosedür öngörmemektedir. Yani, Meclis Ýçtüzüðü bu konuda ayrý bir kural
koymamýþ, doðrudan doðruya Anayasanýn 102. maddesine atýf yapmakla
yetinmiþtir. Dolayýsýyla, ortada bir içtüzük kuralý yoktur ki Meclis onu eylemli
olarak deðiþtirmiþ olsun. Burada Cumhurbaþkaný seçimi Anayasanýn 102.
maddesine göre yapýlmýþtýr. Bu deðiþiklik de zaten Anayasa Mahkemesinin esas
bakýmýndan denetim alanýna girmemektedir. Diðer bir ihtimal de bu kararýn
Anayasaya ve Ýçtüzüðe aykýrýlýðýdýr. Bu aykýrýlýk bir Ýçtüzük deðiþikliði olarak
kabul edilip, Anayasa Mahkemesi tarafýndan denetlenemez. Anayasanýn bu
nitelikteki kararlarý yasama organýnýn kendi içerisinde denetlemesi gerekir.
Baþkanvekili Haþim Kýlýçýn da karþý oy gerekçesinde71 belirttiði gibi, mevcut
kuralýn aksine bir uygulama yapýlmýþ olmasý ancak içtüzüðe aykýrý bir tasarruf
olarak nitelendirilebilir, içtüzüðe aykýrý bir uygulamanýn denetim yeri ise ne
Anayasa Mahkemesi ne de baþka bir yargý kuruluþudur. Yani, bir TBMM kararýnýn
Ýçtüzüðün bir maddesine aykýrý olarak alýnmýþ olmasý, Ýçtüzüðün o maddesinin
deðiþtirildiði veya yeni bir Ýçtüzük düzenlemesi yapýldýðý anlamýna gelmez. Böyle
bir durumda olsa olsa Ýçtüzüðe bir aykýrýlýk söz konusu olacaktýr. Anayasanýn
85. maddesinde sözü edilen yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý veya
milletvekilliðinin düþmesi ile TBMM Ýçtüzüðünün hukuki yapýlarý birer
parlamento kararý olduðundan bunlar Anayasa Mahkemesinin denetim
alanýndadýr, bunun dýþýnda, ihdasi nitelikte olmamak kaydýyla alýnmýþ parlamento
kararlarýnýn yargýsal denetiminden söz edilemez. Aksi takdirde kaynaðý Anayasada
olmayan bir yetkinin kullanýlmasý söz konusu olacaktýr. Dolayýsýyla Anayasa
Mahkemesi, Meclis Ýçtüzüðüne uygun ya da aykýrý tasarruflarýn denetim mercii
deðildir. Söz konusu karar Ýçtüzüðe uygun da olsa aykýrý da olsa, bunun Anayasa
Mahkemesinin görev alanýna girmediði açýktýr. Belirtilen nedenlerle görevsizlik
kararý verilmesi gerekirken Mahkemenin görev alanýna giren bir yasama tasarrufu
70 E.2007/45, K.2007/54, k.t. 1.5.2007. Resmi Gazete, Sayý, 26566, 27 Haziran 2007,
http://rega.basbakanlik.gov.tr.
71 E.2007/45, K.2007/54, k.t. 1.5.2007. Resmi Gazete, Sayý, 26566, 27 Haziran 2007,
http://rega.basbakanlik.gov.tr.
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olarak deðerlendirilmesinde isabet yoktur. Kaldý ki Anayasanýn 95. maddesinin
birinci fýkrasýna göre TBMM, çalýþmalarýný kendi yaptýðý iç tüzük hükümlerine
göre yürütür ve TBMM Ýçtüzüðünün 181. maddesinde de içtüzük deðiþikliði
yapýlmasýnda izlenecek özel yöntem gösterilmektedir. Bu yöntem dýþýnda ancak
içtüzükte veya Anayasada hüküm bulunmamasý nedeniyle ve hemen çözüm
bekleyen bir sorunun halli amacýyla alýnan ve yeni bir hüküm getiren Meclis
kararlarýnýn, içeriði itibariyle ihdasý bir içtüzük deðiþikliði olarak kabulü mümkünse
de içtüzükte veya Anayasada hüküm bulunmasý ve Meclis kararý ile bu hükme
uyulmamýþ olmasý hali içtüzük deðiþikliði deðil, içtüzüðe ya da Anayasaya aykýrý
Meclis kararý olur ve iç tüzük deðiþikliði anlamýna gelmeyeceði, aksi düþünce,
Anayasaya aykýrý olarak düzenlenen yasalarýn eylemli Anayasa deðiþikliði olarak
nitelendirilmesine de olanak saðlar.
Mahkeme Baþkaný Tuðcunun da karþý oy gerekçesinde ifade ettiði gibi,
içtüzüðe veya Anayasaya aykýrý Meclis kararlarýnýn denetimsiz kalmasý kuþkusuz
istenemez. Ancak Anayasa, içtüzüðe aykýrý durumun denetimini öngörmemiþtir
ve Anayasa Mahkemesini de görevlendirmemiþtir. Böylece Anayasa, yasamanýn
parlamenter rejimin kendi iç iþleyiþi içinde kendini denetlemesini, kuvvetler
ayrýmýna daha uygun görmüþtür. Dolayýsýyla bu tür kararlarýn bir takým isimler
vasýflar yakýþtýrmak suretiyle denetime tabi tutulmasý düþünülemez.72
En son Anayasa Mahkemesi 05.07.2007 tarihinde verdiði ve henüz
gerekçesini açýklamadýðý kararýnda, CHPnin cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan
seçilmesi ve genel seçimlerin 4 yýlda bir yapýlmasýný da içeren Anayasa deðiþikliði
paketinin (5678 sayýlý Anayasa deðiþikliðine iliþkin kanun) ilk maddesinin 367
yerine 366 oyla kabul edilmesinin bir içtüzük ihlali olduðu gerekçesiyle yaptýðý
baþvuruyu kendi yetki alanýnda görmeyerek yetkisizlik kararý vermiþtir.73
Anayasa Mahkemesi, deðiþiklik paketinin 1. maddesinin Anayasada aranan
3te 2 çoðunluk olan 367 yerine 366 oyla geçtiði ve bunun Anayasaya þeklen
aykýrýlýk taþýdýðý yönündeki baþvuruyu ise 5e karþý 6 oyla reddetmiþtir. 6 üye,
paketin bütününe iliþkin yapýlan oylamada 367 oyu yeterli bulurken 1. maddenin
366 ile geçmesinin bütünü sakatlamayacaðý kanaatine varmýþtýr. Ayrýca, bu
konuda dayanak olarak gösterilmeye çalýþýlan Anayasa Mahkemesinin 1970
yýlýnda vermiþ olduðu karara74 göre 1961 Anayasasý Anayasa deðiþikliklerini
üçte iki çoðunlukla kabul ediliyordu. Ama þu anki Anayasamýz beþte üç
72 E.2007/45, K.2007/54, k.t. 1.5.2007. Resmi Gazete, S. 26566, 27 Haziran 2007, http://rega.basbakanlik.gov.tr.
73 Zaten CHP'nin ilk baþvurusu, paket Resmi Gazetede yayýmlanmadan önce yapýlmýþtý.
74 Anayasa Mahkemesinin, 1970'te Ýþçi Partisinin açtýðý bir davada, Celal Bayar ve arkadaþlarý için af
öngören düzenleme ile ilgili kararý için Bkz. E.1970/1, K.1970/31, k.t. 16.6.1970., Resmi Gazete: tarih/sayý:
7.6.1971/13858, http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1970/K1970-31.HTM.
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çoðunlukla üçte iki çoðunluk arasýndaki ölçü içerisindeki herhangi bir oy sayýsýný
yeterli kabul etmektedir. Ayrýca, Meclis içtüzüðünün 94. maddesine göre Anayasada deðiþiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüþmelerinde, maddelerin
kabulü ile ikinci görüþmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayýsýnýn beþte
üç çoðunluðunun gizli oyu ile mümkündür". Burada bir eylemli içtüzük deðiþikliði
deðil de içtüzüðün 94. maddesine uygun bir Anayasa deðiþikliði söz konusudur.
Ne yukarýda sözü edilen bir hüküm yokluðu sebebiyle yeni bir içtüzük uygulamasý
neticesini doðuran bir uygulama ne de içtüzüðün mevcut bir kuralý ile çeliþen
bir uygulama söz konusudur. Dolayýsýyla Anayasaya uygunluðu kesinleþen bir
içtüzük hükmüne uygun bir Anayasa deðiþikliði oylamasý söz konusudur. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken nokta Mahkemenin bu kararý alýrken 5e karþý
6 oyla kritik bir oranla bu kararý almýþ olmasýdýr. Bu karar yerinde bir karar
olmakla birlikte yukarýda belirttiðimiz kararlar deðerlendirildiðinde Mahkemenin
bir çeliþkisi olarak nitelendirilebilir. Zira, Mahkemenin iki ay arayla benzer
konuda farklý iki irade açýklamasý ortaya çýkmýþtýr.
Mahkemenin, yukarýda ifade ettiðimiz deðiþik kararlarýnda eylemli içtüzük
deðiþikliðini nasýl yorumladýðý ve buna ne gibi ölçütler getirdiðine ana hatlarýyla
deðinmiþtik. Bu konuda gerekçeli karar yayýnlanmadýðý için Mahkemenin
görüþünü somut olarak neye dayandýrdýðýný bilememekteyiz.

4. Sonuç
Parlamento kararlarý Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir iþlemidir. Bu
iþlemler yukarýda da belirttiðimiz üç istisnasý (Meclis Ýçtüzüðü, dokunulmazlýðýn
kaldýrýlmasý kararý ve milletvekilliðinin düþmesi kararý) dýþýnda ne Anayasa
Mahkemesi ne de baþka bir yargý organý tarafýndan denetim konusu yapýlamazlar.
Parlamento kararlarý içerik olarak sýnýrlýdýr. Her þey parlamento kararý konusu
yapýlamaz. Vatandaþlar için uyulmasý zorunlu, baðlayýcý, genel hukuk kurallarý
parlamento kararý ile konulamaz. Parlamento kararlarýnýn yargý denetimi dýþýnda
tutulmuþ olmasý olumlu olmakla birlikte, Anayasa Mahkemesi bu denetim
yasaðýný, parlamento kararlarýný yorumla içtüzük düzenlemesi niteliðinde görerek
aþmaktadýr. Uygulamada Anayasa Mahkemesi sadece içtüzük veya içtüzük
deðiþikliði ismini taþýyan iþlemleri deðil, kendisinin içtüzük düzenlemesi niteliðinde
gördüðü diðer parlamento kararlarýný da denetlemektedir.75 Mahkemenin
parlamento kararlarýný içtüzük düzenlemesi niteliðinde sayýp, bunlarý denetleme
yetkisini kendisinde görmesi yanlýþtýr. Kaldý ki, bir parlamento kararýnýn Meclis
75 Ergun Özbudun, (1979), s. 24.
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Ýçtüzüðüne aykýrý olarak alýnmýþ olmasý, Anayasa Mahkemesine onu iptal etme
yetkisini vermez. Zira, Anayasa Mahkemesi üç istisna dýþýnda (içtüzük,
dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý kararý ve üyeliðin düþmesi kararý) TBMM kararlarýný
denetleme yetkisi yoktur. Mahkemenin böyle bir yetkiyi kendisinde görmesi
Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanmak suretiyle (AY. m.6/3) siyasal
alana müdahale etmesi sonucunu doðurur. Bu tür kararlarýn denetlenmemesi
hukuk devleti açýsýndan bir sakýnca oluþturmamaktadýr. Aksine, denetlenmeleri
siyasal içerik oluþturmasý ve yargýnýn yürütme ve yasamaya ait yetkileri üstlenmeye
çalýþmasý nedeniyle demokrasi düþüncesini zedeleyebilecektir.76
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