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1. Giriþ
Onuncu Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezerin görev süresinin dolmasý
nedeniyle Nisan 2007de yapýlmaya baþlanan Cumhurbaþkaný seçiminin ilk
turunun Anayasa Mahkemesince iptali sonrasýnda, Yüksek Mahkeme basýnda,
hukukçular ve siyasetçiler arasýnda 2007 yýlýnýn ikinci üç aylýk diliminin en çok
tartýþýlan kurumu oldu.1 45 yýldan beri anayasa yargýsý ile görevli Yüksek
Mahkemenin, yukarýda deðinilen kararla hemen hemen eþ zamanlý bir baþka
kararý ise, kamu mali yönetimi üzerinde etkili olmasýna raðmen, her hangi bir
tartýþmaya yol açmadý. 26/12/2006 tarihli ve 5565 sayýlý 2007 Yýlý Merkezi
Yönetim Bütçe Yasasýna yönelik yürürlük durdurma yaptýrýmý içeren E. 2007/17,
K. 2007/16 sayýlý karar (Yürürlüðü Durdurma) 08/04/2007 tarihli Resmi Gazetede
* Siyaset Bilimci, Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðünde Devlet Bütçe Uzmaný.
E-posta: nahit@bumko.gov.tr
1 O kadar ki, Mahkeme, zaman zaman yaptýðý açýklamalarla suçlamalara yanýt verme ve kendini savunma
gereksinimi duydu.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, geçmiþte olduðu gibi bundan sonra da, tam bir baðýmsýzlýk
ve tarafsýzlýk içinde, Türk milleti adýna karar veren ve yüksek yargý organýna yakýþýr þekilde vicdani
kanaatine göre davranacak, Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri doðrultusunda çalýþmalarýný sürdürmeye
devam edecektir.
http://www.anayasa.gov.tr/general/icerikler.asp?contID=499&menuID=64&curID=152 [Eriþim:
31/05/2007]
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yayýmlandý ve sessiz sedasýz yürürlüðe girdi. Mahkemenin, Yasanýn bazý
maddelerini, henüz gerekçesi açýklanmamýþ olan 05/04/2007 günlü, E. 2007/17
ve K. 2007/45 sayýlý kararýyla iptal ettiði de, yürürlük durdurmaya iliþkin söz
konusu kararda belirtilmekteydi.2
Bütçe (devlet bütçesi), iþlevinden hareketle,
 siyasal karar organlarýnýn kamu idaresine (bürokrasiye) kamu hizmetleri
konusunda verdiði bir sipariþ listesi 3,  yasama organýnýn kamu maliyesini
kontrolde kullandýðý temel araç 4 ve  belirli bir dönemdeki gelir ve gider
tahminleri ile bunlarýn uygulanmasýna iliþkin hususlarý gösteren ve usulüne
uygun olarak yürürlüðe konulan belge 5, hukuki niteliðinden hareketle de,
özel bir tür yasa olarak adlandýrýlmaktadýr. Devlet harcamalarýnýn yýllýk bütçe
ile yapýlmasýný öngören anayasa hükmü (161/1), bütçelerin yýllýk olma ilkesinin
anayasal ifadesidir. Yasanýn yýllýk olmasý, içerdiði maddelerin yalnýzca ilgili mali
yýl için hüküm ifade etmesi anlamýna gelir: Yasa 1 Ocakta yürürlüðe girer ve
31 Aralýk gecesi yürürlükten kalkar.
Hükümetlerin programlarýný bütçe aracýlýðýyla uyguladýklarý göz önünde
bulundurulduðunda, bütçe yasalarýnýn içerdiði hükümlerin iptal edilmelerinin
ve gerekçeli iptal kararýnýn yayýmlanmasýna kadar geçecek süre için ayný
hükümlerin yürürlüklerinin durdurulmasýnýn, hemen önlem alýnmadýðý takdirde,

2 R.G.: 18/04/2007  26497.
26.12.2006 günlü, 5565 sayýlý 2007 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun;
A. 15. maddesinin (4) numaralý fýkrasý uyarýnca düzenlenen Bazý Ödeneklerin Kullanýmýna ve
Harcamalara Ýliþkin Esaslar baþlýklý (E ) cetvelinin (6) nolu sýrasý, 2- 3. maddesinin;
a. (8) numaralý fýkrasýnýn (b) bendinin son paragrafý,
b. (9) numaralý fýkrasýnýn son paragrafý
c. (10), (14) ve (16) numaralý fýkralarý,
5.4.2007 günlü, E. 2007/17, K. 2007/45 sayýlý Kararý ile iptal edildiðinden, bu kurallarýn, uygulanmalarýndan
doðacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksýz durum ve zararlarýn önlenmesi ve iptal kararýnýn sonuçsuz
kalmamasý için kararýn Resmi Gazetede yayýmlanacaðý güne kadar YÜRÜRLÜKLERÝNÝN
DURDURULMASINA,
5.4.2007 gününde oybirliði ile karar verildi.
3 Kenan BULUTOÐLU, Kamu Ekonomisine Giriþ/Demokraside Devletin Ekonomik Bir Kuramý, Ýstanbul,
Batý Türkeli Yayýncýlýk, 2004, s. 192.
4 Nami ÇAÐAN, Anayasa Çerçevesinde Kamu Maliyesinin Parlamenter Kontrolü, Anayasa YargýsýAnayasa Mahkemesinin 23. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler,
Ankara, Anayasa Mahkemesi yayýný, 1986, s. 201.
5 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasý, md. 3. 5018 sayýlý Yasa, genel yönetim kapsamýndaki
idarelerin bütçelerinin merkezi yönetim bütçesi sosyal güvenlik kurumlarý bütçeleri ve mahalli
idareler bütçeleri olarak hazýrlanmasýný ve uygulanmasýný amirdir. Merkezi yönetim bütçesi genel bütçe,
özel bütçe ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçelerinden ibarettir (md. 12). Anayasanýn 161
inci maddesindeki bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dýþýnda hiçbir hüküm konulamaz hükmündeki
bütçe kanunu ifadesinden, 2006 yýlý ve sonrasý için merkezi yönetim bütçe yasasýný, 2005 ve öncesi
yýllar için ise, genel ve katma bütçe yasalarýný anlamak gerekir.
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bazý sorunlar doðurmasý ve örneðin hükümet programýný sekteye uðratmasý
kuvvetle muhtemeldir.
Bu makalede, öncelikle, bir yargý türü olarak anayasa yargýsýnýn ne olduðu,
nasýl ortaya çýktýðý ve Türk hukuk sistemine girdiði, anayasa yargýsýndaki yaptýrým
türlerinin neler olduðu irdelenecek, daha sonra ise, bütçe yasalarýnýn bu yargý
türü karþýsýndaki konumu, 45 yýllýk uygulamanýn panoramasý da çizilmek suretiyle,
ele alýnacaktýr.

2. Hukuk Devleti ve Anayasa Yargýsý
XX. yüzyýldaki devlet yapýlanmalarýnýn en revaçta ilkelerden biri olan
hukuk devleti, çaðdaþ devlete varan son birkaç yüzyýllýk geliþimin6 en önemli
kilometre taþlarýndan biridir. Kimi anayasa hukukçularýna göre, hukuk devleti
çaðdaþ demokratik uygarlýðýn önemli bir aþamasýdýr.7 Hukuk devleti, en kýsa
anlatýmýyla, hukukun üstünlüðünü ifade eder. Hukuku üstün kýlmak yetmemekte, haklarýn geliþtirilmesi ve hukuk düzeninin adil (hakça) olmasý da
gerekmektedir.
Ülkemizde ilk önce öðretide ve daha sonra yargý kararlarýnda yerini alan
ve son iki anayasamýzýn Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasýnda saydýðý
hukuk devleti, Anayasa Mahkemesince aþaðýdaki biçimde tanýmlamaktadýr.
... Ýnsan haklarýna saygý gösteren ve bu haklarý koruyucu, adil bir
hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve
bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasaya uyan bir devlet olmak gerekir.
Hukuk devletinde, kanun koyucu organ da dahil olmak üzere, devletin
bütün organlarý üstünde hukukun mutlak bir hakimiyeti haiz olmasý,
kanun koyucunun yasama faaliyetlerinde kendisini her zaman anayasa
ve hukukun üstün kurallarý ile baðlý tutmasý lazýmdýr.8
Hukuk devleti, ... hukuku tüm devlet organlarýna egemen kýlan,
Anayasa ve hukukun üstün kurallarý ile kendisini baðlý sayýp, yargý
denetimine açýk olan, yasalarýn üstünde, yasa koyucunun da bozamýyacaðý

6 Toplumbilimsel bir yaklaþýmla çaðdaþ devlete varan süreci çözümleyen bir çalýþma için bkz. Gianfranco
POGGI, Çaðdaþ Devletin Geliþimi-Sosyolojik Bir Yaklaþým, Ýstanbul, Hürriyet Vakfý yayýnlarý, 1991.
Geçen yüzyýlýn derli toplu bir çözümlemesi için, Eric HOBSBAWM, Kýsa 20. Yüzyýl 1914-1991 Aþýrýlýklar
Çaðý, (Çev. Yavuz ALOGAN), Ýstanbul, Sarmal Yayýnevi, 1996.
7 Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, (3. Baský), Ankara, Yetkin yayýnlarý, 1993, s. 89. Polis devleti
aþamasýndan hukuk devleti aþamasýna geçiþ konusunda, Mümtaz SOYSAL, 100 Soruda Anayasanýn
Anlamý, (6. Baský), Ýstanbul, Gerçek Yayýnevi, 1986, s. 243.
8 E. 1963/124, K. 1963/243, Karar Günü: 11/10/1963, R.G.: 04/12/1963-11572.
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temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduðu bilincinden uzaklaþtýðýnda
geçersiz kalacaðýný bilen devlettir.9

Bir devletin hukuk devleti sayýlabilmesinin ön koþullarý arasýnda, temel
haklarýn güvence altýna alýnmýþ olmasý, yasalarýn anayasaya uygunluðunun
saðlanmasý, yönetimin hukuka baðlý kýlýnmasý ve yargý kuruluþlarýnýn baðýmsýzlýðýný
ve güvenilirliðini saðlayacak koþullarýn yerleþtirilmesi sayýlmaktadýr.10
Anayasa yargýsý, hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri, hatta hukuk
devletinin geliþiminde son ve en önemli merhaledir.11 Yasalarýn anayasaya
uygunluðunu saðlayacak bir yargýsal denetim mekanizmasý kurulmasý, alýþýlmýþ
düþünce kalýplarýnýn dýþýna çýkmayý gerektirmiþ, parlamentonun durumu ve
yetkileri bakýmýndan yerleþik inançlarýn deðiþmesi hayli uzun zaman almýþtýr.12
Anayasa kavramýnýn ortaya çýkýþý, ister istemez, kurallar hiyerarþisi
kavramýyla birlikte olmuþtur: Genellikle, anayasalarýn bu hiyerarþide en
yüksek yeri iþgal ettiklerini, oradan baþlayarak aþaðýya doðru bir uygunluk
hiyerarþisi oluþturmasý gerektiðini kabul ederiz. Anayasaya uygunluk
denetimi, bu gerekliliðin baþlangýç aþamasýdýr.13
... II. Dünya Savaþý sonrasýnda, insan haklarýnýn korunmasý
zorunluluðunun bilincine varýlmasý, anayasa yargýlamasýný da gündeme
getirecektir. Bu konuda acý deneyler yaþamýþ Almanya ve Ýtalyanýn,
anayasalarýnda, temel haklarýn yasama organýna karþý korunmasý ile ilgili
olarak, ayrýca anayasa yargýlamasýna yer vermeleri oldukça anlamlýdýr.
Bir baþka etken, kanun kavramýndaki deðiþmedir. XIX. yüzyýl
geleneðinde, yasama organýnýn iþlemi olarak kanun, ulusal iradenin
açýklanmasýdýr. Fakat siyasi partilerin ortaya çýkýþlarý ile, parlamenter
sistemdeki geliþmeler sonucu, çoðunluðu elde eden parti aracýlýðý ile
yasama/ yürütme arasýndaki nisbi kaynaþma sonucu kanun, bundan böyle
hükümet iradesinin, dayanýþma halindeki bir çoðunluk tarafýndan uygun
bulunmasýný ifade etmeye baþlayacaktýr. Öte yandan, devletin giderek
artan görevleri nedeni ile, kanunlar daha teknik konularý içermeye
baþlayacaktýr. Bu durum, parlamentonun etkili bir denetim yapabilmesini
güçleþtirecektir. Daha açýk bir anlatýmla, kanunun içeriðini, ancak o
konunun teknisyenleri belirleyeceklerdir.
XIX. Yüzyýlýn liberal anlayýþýna baðlý olan eski kanun anlayýþýnda,
hürriyetlerin en büyük güvencesi, yasama organýnca düzenlenmeleri, yani
kanunla korunmalarý idi. Yaþanýlan deneylerden sonra, XX. yüzyýlda, yeni
9
10
11
12
13

E. 1985/31, K. 1986/11, Karar Günü: 27/03/1986.
Mümtaz SOYSAL, a.g.e., s. 243-6.
Ergun ÖZBUDUN, a.g.e., s. 341.
Mümtaz SOYSAL, a.g.e., s. 252.
Mümtaz SOYSAL, Anayasaya Uygunluk Denetimi ve Uluslararasý Sözleþmeler, Anayasa Yargýsý-Anayasa
Mahkemesinin 23. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara,
Anayasa Mahkemesi yayýný, 1986, s. 7-8.
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bir döneme girilir ve artýk, hürriyetlerin güvencesi, bu kez kanuna karþý
da korunma olarak ortaya çýkar. Bu geliþme, yasama organýnýn iradesini
denetleyecek, onu anayasaya saygýya zorlayacak yüce bir makamýn
varlýðýnýn kabul edilmesine yol açacaktýr. Böyle bir geliþme, aslýnda hukuk
devletinin mantýðýna uygundur. Çünkü hukuk devletinde, normlar
piramidinin en üstünde anayasa bulunur ve bütün öteki normlar
geçerliliklerini bundan alýrlar. Bugün artýk, bu geliþme tamamlanmýþ olup,
temel haklarýn, kanuna karþý, anayasa mahkemelerince korunmasý konusu,
Batýda, kamu hukukunun ayrýlmaz bir parçasýný oluþturduðunda bir
kuþku kalmamýþtýr...14

Teziç, anayasa yargýlamasýnýn benimsenmesinin hukuk kaynaklarý açýsýndan
da önemli bir yeniliðe yol açtýðýna, yani Anayasa Mahkemesi kararlarý ile
içtihatlarýn asli bir kaynak haline geldiðine iþaret etmektedir.
... anayasa yargýlamasýnýn amacý, anayasaya uygunluðu, anayasaya
saygýyý gerçekleþtirmenin bir güvencesi olunca, bunun kaçýnýlmaz sonucu
Ýçtihattýr. Bu içtihat da baðlayýcý olacaðýna göre, Anayasa yargýlamasý
sonucu verilen karar da, ister istemez, içtihadi bir normatif alanýn
oluþmasýný zorunlu kýlar. Anayasa yargýlamasýnýn hukuku yaratma
fonksiyonunu kabul etmemek, temelde anayasa yargýlamasýna karþý
olmakla eþ anlamlýdýr.15

Bir diðer sorun da, yazara göre, halkýn temsilcilerinden oluþan parlamentonun
üzerinde, belli sayýdaki yargýçlardan kurulu bir mahkemenin yaptýðý denetimin,
yani anayasa yargýlamasýnýn demokratik olup olmadýðýdýr. Bu, cevaplandýrýlmasý
hayli nazik bir konudur.
... Çünkü bu sorun, demokrasinin ve anayasa yargýlamasýnýn geleceði
bakýmýndan bazý endiþeler yaratabilir. Ancak, hemen belirtmek gerekir
ki, her ikisinin baðdaþtýrýlmasýnda bir güçlük yoktur. Aslýnda, anayasaya
uygunluk denetimi, demokrasinin geliþmesinin bir aþamasýdýr. Zira
demokrasi, yalnýzca iktidarýn oyunun kurallarýna göre el deðiþtirmesi ile
ilgili olmayýp, iktidarýn kullanýlmasý ile de ilgilidir. Bu bakýmdan, temel
haklarýn geliþmesini saðlayan, güçlendiren her husus, demokrasinin de
geliþimine uygundur. Zaten anayasa yargýlamasý, ilke olarak, demokratik
teoriye ait olmaktan çok siyasal liberal teoriye aittir.
Ýnsan haklarýna, ancak liberal demokratik bir yönetimde saygý
duyulma imkaný vardýr. Eklemek gerekir ki, demokrasinin yaþama þansý
da insan haklarýnýn etkili bir biçimde korunabileceði toplumlarda mevcut
olabilir. Günümüzde demokrasi, yalnýzca çoðunluk düþüncesine
indirgenemez. Demokrasi ayný zamanda katýlma, tolerans ve hürriyet
14 Erdoðan TEZÝÇ, Kanunlarýn Anayasaya Uygunluðunun Esas Açýsýndan Denetimi, Anayasa Yargýsý Anayasa Mahkemesinin 23. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler,
Ankara, Anayasa Mahkemesi yayýný, 1986, s. 21-22.
15 Erdoðan TEZÝÇ, a.g.m., s. 22.
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demektir. Bu bakýmdan, baðýmsýz bir yargý organý, çoðunluðun kaprislerini
ve hoþgörüden uzak tutumlarýný frenlemede önemli rol oynayabilir.16

Teziçe göre, yasalarýn anayasaya uygunluðunun yargýsal denetiminde,
bugün, geriye dönülemeyecek bir aþamaya gelinmiþtir. Bu aþamada önem taþýyan,
süratli yol almak veya cesur atýlýmlar yapmak deðil, birey haklarýnýn korunmasýnda
daha ileriye gidebilmektir. Yazarýn ikinci saptamasý, II. Dünya Savaþý sonrasýnda
siyasal kurumlarý da kapsamýna alarak siyasallaþan anayasa hukuku, anayasa
yargýlamasý sayesinde giderek hukuksallaþtýðýdýr. Anayasa yargýlamasýnýn,
demokratik bir toplumda, siyasal katýlmanýn bir baþka boyutunu, yani yargý yolu
ile katýlmayý ifade ettiði da, bir diðer saptamadýr.17
Anayasa Mahkemesi üyesi Cuhruk, yönetenlerin keyfi davranýþlarýný önleme
düþünce ve uðraþýsýnýn XVIII. Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþladýðýna, Fransýz
Devrimi ile yayýlýp güçlendiðine, devletin yönetim biçimini vatandaþlarýn temel
hak ve özgürlüklerini belirleyen ilke ve esaslarý yazýlý belgelere dayandýrma
amacýný güden ve öðretide anayasacýlýk hareketleri olarak adlandýrýlan çabalarýn
XIX. Yüzyýldan itibaren semerelerini verdiðine, birkaç istisnai durum dýþýnda,
tüm ülkelerin yazýlý anayasalara sahip olduklarýna iþaret etmektedir.
Büyük Fransýz Ýhtilali sonucu özellikle Batý Avrupada mutlak
hükümdarlarýn yerlerini demokratik halk idarelerine býraktýðý devirlerde,
vatandaþlar kendi hak ve özgürlüklerinin en büyük güvencesini, bizzat
seçip gönderdikleri temsilcilerden oluþan meclislerce çýkarýlan kanunlarda
buluyor, kendilerini temsil eden meclislerin anayasaya aykýrý bir davranýþ
içerisine girebileceklerine pek ihtimal vermiyorlardý.
Anayasanýn üstünlüðü ve kanunlarýn anayasaya uygunluðu ilkesinin
kabul edilmiþ olmasýnýn, kiþi hak ve özgürlüklerinin korunmasýnda yeterli
olamýyacaðý zamanla çabuk anlaþýlmýþ, yasama organýnýn yaptýðý kanunlarýn,
anayasaya aykýrý olmasý hallerinde, onlarý durduracak bir kuvvetin
aranýlmasý zorunluðu ile karþýlaþýlmýþtý.
Pozitif hukuk kurallarý arasýnda, bunlarý çýkaran organlarýn devlet
bünyesi içerisindeki yeri ve önemi bakýmýndan bir hiyerarþinin bulunduðu
düzende, alt kademede yer alan bir kuralýn bir üst kademedekine uygun
olmasý, kanunlarýn da kendinden üst kademede bulunan anayasalara
uygun olmasýný ve bu uygunluðu denetleyecek bir mekanizmanýn
kurulmasýný gerektirmiþ, anayasalarýn üstünlüðü ilkesi de ancak, bu yolla
bir anlam ifade eder hale gelmiþtir.
Kanunlarýn anayasaya uygunluðunun saðlanmasý için önceleri
baþvurulan denetim yollarý hep siyasal nitelikte olmuþtur. Bu görüþü
savunanlar; kanunlarý millet egemenliðini kullanan yasama organý yapar,
16 Erdoðan TEZÝÇ, a.g.m., s. 22-3.
17 Erdoðan TEZÝÇ, a.g.m., s. 36-8.
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böyle bir organýn yaptýðý iþlemin denetimi de olsa olsa siyasal ve temsili
nitelik taþýyan bir organca yapýlmalýdýr. Bu yetkiyi yargý organýna tanýmak
güçler ayrýlýðý ilkesine aykýrý olduðu gibi, yasama organýnýn itibarýný ve
giderek kanunlarýn otoritesini zedeler, diyorlardý.18

Üyeye göre, Amerika Birleþik Devletleri bir yana býrakýlacak olursa, XX.
Yüzyýlýn ilk yarýsýna kadar Batý dünyasýnda bir yasanýn anayasaya uygun ya da
aykýrý olduðu hususunun takdirinin yalnýzca yasakoyucunun saðduyusuna
býrakýlmasý gerektiði düþünülmekteydi. Yasalarýn anayasaya uygunluðunun
saðlanmasýný temin için anayasalarda zamanla bazý önlemler getirildi.
Anayasalarla getirilmiþ denetim önlemlerinden baþlýcalarýný, anayasaya
riayet yemini, çift meclis sistemi, kanunlarýn referanduma sunulmasý, bazý
ülkelerde olduðu gibi yasama meclisi komisyonlarýnýn kendilerine yollanan
kanun tasarýsý ve tekliflerini önce anayasaya uygunluk bakýmýndan
incelemelerini ve anayasaya aykýrý önerilerin meclis baþkanlarý tarafýndan
oya konulmasýný öngören esaslar, devlet baþkanlarýnýn, tekrar görüþülmek
üzere iade veya veto yetkileri gibi hususlar oluþturmaktadýr.19

Anayasaya aykýrý yasalarýn çýkarýlmasýnýn önlenmesinde, bütün esaslarýyla
demokratik bir rejimin varlýðý, hür basýnýn denetimi, halkýn anayasaya ve hukuka
baðlýlýk bilinci ve toplumda örgütlenmiþ güçlerin tepkileri de etkili olmuþ ve
olmaktadýr.
Siyasal nitelikli denetim yapmak üzere kurulmasý düþünülen
parlamento dýþý ilk kuruluþ Fransýz Ýhtilalinden sonra Rahip Siéyesin
kurulmasýný istediði ve fakat Napolyon tarafýndan kabul edilmeyen
Anayasa Jürisidir. Siéyes bu düþüncesini daha sonra yine Napolyon
döneminde hazýrlanmasýna memur edildiði VIII. yýl Anayasasýnda
Koruyucu Senato adý ile realize etme fýrsatýný bulmuþtur. Bu kuruluþ
1946 Anayasasýnda öngörülen Anayasa Komitesi ve 1958 Anayasasýnda
yer alan Anayasa Konseyi gibi kuruluþlara ilham kaynaðý olmuþtur.
Diðer taraftan siyasi hayatýn siyasal partiler eliyle kanalize edilmeye
baþlandýðý devirlerden itibaren, meclis üyeleri parti disiplini mülahazalarý
ile tarafsýz çalýþma olanaklarýný ve anayasalarla getirilmiþ önlemler de
zaten pek az olan etkilerini büsbütün yitirmiþler, bu nedenle de siyasal
denetim yerini, giderek etkisi kesin olan yargýsal denetime býrakmaya
baþlamýþtýr.20

Avrupa dünyasýnda Rahip Siéyesin düþündüðü Koruyucu Senato fikrinin
Fransada realize edildiði tarihlerde, Amerika Birleþik Devletleri Anayasasýnda
18 Mahmut C. CUHRUK, Türk Anayasa Mahkemesi, Anayasa Yargýsý, Anayasa Mahkemesinin 25.
Kuruluþ Yýldönümü Sempozyumu, Avrupa Anayasa Mahkemeleri (Tarihçe, Kuruluþ ve Görevleri),
(Hazýrlayanlar: Yekta Güngör ÖZDEN, Vural Fuat SAVAÞ, Oðuz AKDOÐANLI), Ankara, Anayasa
Mahkemesi yayýný, 1987, s. 5-7.
19 Mahmut C. CUHRUK, a.g.m., s. 6.
20 Mahmut C. CUHRUK, a.g.m., s. 7.
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öngörülmemiþ olmasýna raðmen Federal Yüksek Mahkeme 1803 tarihinde
Marbury Versus-Madison davasý nedeniyle yasalarýn anayasaya uygunluðunun
defi yoluyla denetlenebileceðini içtihat etmiþti.21
Amerika Birleþik Devletlerinde nerede ise iki yüzyýllýk bir uygulamaya
raðmen, Avrupada yargýsal denetim için 20. yüzyýlýn ilk yarýsýna kadar
beklemek gerekti. Birinci Dünya Savaþýnýn ardýndan bu usul 1920lerde
Avusturya ve Çekoslovakyada 1930larda da Ýspanyada Amerika Birleþik
Devletlerinden farklý biçimde yer aldý.
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda, insan hak ve hürriyetlerinin önemle
korunmasý gerektiði bilinciyle, söz konusu denetim Batý Avrupa ülkelerinde
yaygýnlaþmaya baþladý. Günümüzde kanunlarýn anayasaya uygunluðunun
yargý denetimi yoluyla saðlanmasý çok aðýr basan bir eðilim durumundadýr.
Bazý devletler bu yetkiyi bütün mahkemelere tanýdýðý halde, bazýlarý
sadece yüksek yargý organýna tanýmýþlardýr. Bugün Federal Almanya,
Ýtalya, Avusturya, Ýspanya, Portekiz, Yugoslavya, Türkiye sadece bu tür
bir denetimle meþgul müstakil anayasa mahkemelerine sahip
bulunmaktadýrlar.22

Yasalarýn anayasaya uygunluðunun yargýsal denetimi hukuk devleti ilkesinin
gereklerinden biridir. Bu denetim, Avusturyalý hukukçu Hans Kelsenin kurduðu
hukuk sisteminin mantýki sonucudur. Kelsene göre yasa, dayanaðýný hemen
kendisinden üstün olan normda bulduðundan, hukuki olarak Anayasaya aykýrý
deðilse ancak geçerli olabilir.23 Yasalarýn anayasaya uygunluðu denetimini yapan
organ deðiþik adlarla, ama çoðunlukla Anayasa Mahkemesi adý altýnda kurulmakta, yasama organýnýn anayasaya uygun yasalar çýkarmasýný gözetmekte,
bazen de, bu iþlevi yaný sýra Yüce Divan görevini ve anayasanýn verdiði diðer
görevleri yapmaktadýr.
Hukuk devleti ilkesi ve bu ilkenin gereði olarak anayasa yargýsý 1961 Anayasasý ile hukuk düzenimize girmiþtir.24 22.4.1962 gün ve 44 sayýlý Yasa ile de
21 Federal Yüksek Mahkeme Baþkaný John Marshall bu kararýný; a) Her hukuk kuralý kendinden üstün olan
hukuk kuralý karþýsýnda gücünü kaybeder. b) Anayasa, yasalardan üstün bir hukuk kuralýdýr. c) Þu halde,
yasalar anayasa karþýsýnda güçlerini kaybeder, anayasa-yasa çatýþmasýnda hakim, yasaya göre deðil anayasaya
göre davayý karara baðlamalýdýr, þeklinde bir tasýma dayandýrmýþtýr.
22 Mahmut C. CUHRUK, a.g.m., s. 5-7.
23 Ýbrahim Ö. KABOÐLU, Anayasa Yargýsý, Ankara, Ýmge Kitabevi, 1994, s. 9. Anayasa Mahkemeleri
üzerine karþýlaþtýrmalý bir inceleme olan bu kitapta, Anayasa Yargýsý Avrupa Modelinin ortak özellikleri
üzerinde durulmaktadýr. Anayasa yargýsý konusunda daha eski bir çalýþma için bkz. Metin KIRATLI,
Anayasa Yargýsýnda Somut Norm Denetimi (Ýtiraz Yolu), Ankara, A.Ü. SBF Yayýný, 1966. Anayasa yargýsý
konusunda ayrýca bkz. Kemal Gözler, Anayasa Yargýsýnýn Meþruluðu Sorunu, AÜSBF Dergisi, C. 61,
Sayý 3, (Temmuz-Eylül 2006), ss. 131-166. Þeref Ýba, 100 Soruda Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Ankara,
Turhan Kitabevi, 2006.
24 1961 Anayasasý, md. 145- 152. Anayasanýn ilk halinde, 147 nci maddenin ilk fýkrasý þu hükmü içeriyordu:
Anayasa Mahkemesi, kanunlarýn ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüklerinin Anayasaya uygunluðunu
denetler.
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bu ilkenin gereklerinden biri yerine getirilmiþ, yani anayasa yargýsý ile görevli
bir organ (Anayasa Mahkemesi) kurulmuþtur. 1924 Anayasasý döneminde Türk
hukuk sisteminde anayasa yargýsýnýn bulunmayýþýnýn ortaya çýkardýðý sakýncalar
ile bu yargý türünün 1961 Anayasasý ile getiriliþ gerekçesi, 19.1.1962de Millet
Meclisi Baþkanlýðýna sunulan Anayasa Mahkemesi Kanunu Tasarýsýnýn
gerekçesinde þöyle açýklanmaktadýr:25
Bilindiði üzere 1924 Anayasasý rejiminde kanunlarýn Anayasaya
uygunluðu yargý denetimine tabi deðildi. Gerçi amme hukuku doktrinimizin
önemli bir kýsmý Anayasanýn üstünlüðü ve hiçbir kanunun Anayasaya
aykýrý olamýyacaðýný, Anayasa hükümlerinin her hangi sebeple ve bahane
ile ihmal ve tadil olunamýyacaðýný belirten Anayasa maddesi (103)
karþýsýnda bir dava mahkemesinin önüne gelen hadiseye uygulanmasý
bahis konusu bir kanunu, Anayasaya aykýrý görürse incelemesi,
uygulamaktan kaçýnmasý gerektiðini savunmuþlardý. Fakat ayný derecede
önemli diðer bir kýsým ammecilerimiz bu hal tarzýný tasvibetmemekte,
milli hakimiyeti temsil eden Meclisin çýkardýðý bir kanunun Anayasaya
uygunluðunu mahkemenin bu hususta kendilerini yetkilendiren ayrýca
bir hüküm bulunmadýkça, inceliyemiyeceklerini, dolayýsiyle kanunu
uygulamak zorunda olduklarýný öne sürmüþlerdi. Gerek Temyiz
Mahkememiz (Temyiz Kararlarý Hukuk Bölümü 1953 sayfa 45 ve mütaakýp)
gerekse Danýþtayýmýz (Danýþtay Kararlar Dergisi 46-49 sayfa 55 ve
mütaakýp) dava mahkemesine kanunlarýn Anayasaya uygunluðunu
denetleme yetkisini tanýmýyan bu son görüþü benimsemiþlerdi. Bununla
beraber Danýþtayýmýz baþta olmak üzere mahkemelerimiz kanunlarý
Anayasa ile baðdaþtýran daraltýcý bir manalandýrma lüzumu kanaatinde
idiler...
Baþka memleketlerde olduðu gibi bizde de öteden beri Anayasaya
aykýrý kanunlara rastlanmakta olmasý, hususiyle son yýllarda bu türlü
kanunlarýn sayý ve etkilerinin artmasý karþýsýnda kanunlarýn Anayasaya
uygunluðunu denetliyecek bir yargý yoluna duyulan ihtiyaç þiddetlenmiþ,
bunun tesiriyle bir Anayasa Mahkemesi kurulmasý isteði ortaya çýkarak
umumi efkara mal olmuþtu. Yeni Anayasamýz bu umumi isteðe uyarak
bir Anayasa Mahkemesinin kurulmasýný (Madde 145-152) ve bu husustaki
kanunun da Büyük Millet Meclisinin toplanmasýndan baþlýyarak altý ay
içinde çýkarýlmasýný (Geçici M. 7) emretmektedir. Bundan baþka yeni
Anayasamýza göre (Geçici madde 9) kanunlarýn Anayasaya aykýrýlýðýnýn
dava mahkemelerinde öne sürülebilmesi de Anayasa Mahkemesinin
kurulmasýna baðlý bulunmaktadýr...

Gerçekten de, 1950li yýllarda çok partili demokratik yaþamýn düzenli
iþleyememesinin nedenleri arasýnda bir Anayasa Mahkemesinin eksikliðine
25 Millet Meclisi Tutanak Dergisi 4. Cilt Fihristi (1962), D:1, Toplantý 1, S. Sayýsý 54.
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öylesine inanýlmýþtý ki, 1961 Anayasasý yapýlýrken getirilmesi gereken ilk
kurumlardan birinin Anayasa Mahkemesi olmasý lazým geldiðinde hemen herkes
hemfikirdi.26 1961 Anayasasýnda olduðu gibi 1982 Anayasasýnda da, ... hukukun
ne olduðunu son olarak söyleme... yetkisi yargýya tanýnmýþtýr.27 1982 Anayasasý
döneminde Yüksek Mahkemenin kuruluþ yasasý yenilenmiþtir: 10.11.1983 gün
ve 2949 sayýlý Yasa.28
T.C. Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun Temsilciler Meclisine
sunduðu 09/03/1961 tarihli ve 5/7 sayýlý Raporda, Kurucu Meclisin kabulüne,
hürriyetperver Türk halkýnýn tasvibine sunulan bu tasarý, iki yüz yýla yaklaþan
demokratik siyasi geliþmemizin Çaðdaþ Batý demokrasisi esaslarýna uygun
sonucunu ve Anayasa tarihimizde dördüncü yazýlý Anayasamýzý teþkil etmektedir.
denilmekteydi. Raporda, yeni bir Anayasa yapýlmasýný gerektiren sebepler de
irdelenmekteydi. Burada, 1924 Anayasasý döneminde  yasama organýnýn
kazai murakabeden yoksun oluþu ,  1945 yýlýnda çok partili siyasal yaþama
geçilmesinden sonra, özellikle 1950lerin sonuna doðru bir siyasal bunalýmýn
belirmesinin ve demokratik geliþmenin esas yolundan sapmasýnýn temel nedenleri
arasýnda gösterilmekteydi. Raporda, üç erkin ele alýndýðý kýsýmda da, Hukuk
Devletinin temel unsuru bütün Devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarýna uygun
olmasýdýr. denilmekteydi. Hukuk devleti ilkesinin gereði olarak, yasama organýnýn
faaliyetleri yeni kurulan Anayasa Mahkemesinin yargýsal denetimine tabi
kýlýnmaktaydý.
Tasarý, hürriyetlerin tecavüze uðramamasýný saðlama noktasýnda
hassasiyet göstermiþtir. Bu maksatla, bir yandan Devletin her türlü idari
tasarruflarý geliþtirilmiþ bir kazai kontrole tabi tutulmuþtur. Öte yandan
da, bizzat yasama organýnýn Anayasanýn koyduðu sýnýrlarýn dýþýna
çýkmamasýný, Anayasa mahkemesiyle saðlamak istemiþtir. Bu konuda
bilhassa üzerine dayanýlan fikir, hürriyetlerin tanzimcisi olan yasama
organýnýn, bu tanzim iþinde, hürriyetlerin özünü tehlikeye düþüremiyecek
bir sýnýr ile çevrili kalmasý fikridir. Bahis konusu Anayasa Mahkemesi
26 Mahmut C. CUHRUK, a.g.m., s. 8.
27 A. Þeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargý, (8. Basý), Ankara, S Yayýnlarý, 1991, s. 2. Anayasa Mahkemesi,
anayasa yargýsýna yetkili kýlýnmýþ bir yüksek mahkeme olarak, 1962 yýlýndan bu makalenin kaleme alýndýðý
2007 yýlýna dek binlerce karar vermiþtir. Bazý kararlarda iptale, bazýlarýnda iptal isteminin reddine,
diðer bir kýsým kararlarda yetki bakýmýndan baþvurunun reddine veya karar verilmesine yer almadýðýna
ve ayrýca yürürlüðün durdurulmasýna, yürürlüðün durdurulmasý isteminin reddine hükmolunmuþtur.
Mahkemenin 1962 yýlýndaki ilk kararý, Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý Ýçtüzüðünün kabulüne iliþkindir.
Ýkinci karar ise, anayasa yargýsý iþlevine yöneliktir. Ceza Yargýlamalarý Usulü Kanununun 30 uncu maddesi
hükmünün ve 1609 sayýlý Yasanýn 3 üncü maddenin 1961 Anayasasýna aykýrý olduðu savý ve iptalleri
istemiyle açýlan dava, istem sahibinin iptal davasý açmaya yetkili bulunmadýðý gerekçesiyle, reddedilmiþtir.
E. 1962/2, K. 1962/1, Karar tarihi: 05/09/1962, R.G.: 03/10/1962-11222.
28 Mahkemenin örgütlenmesine ve görevlerine iliþkin 44 ve 2949 sayýlý Yasalarýn düzenlemeleri arasýnda
bazý farklýlýklar bulunmakta ise de, bunlar burada irdelenmeyecektir.
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vasýtasiyle yasama organý, onun içinde hakim durumda bulunan
çoðunluklarýn iktidarý, baþka bir deyimle doðrudan doðruya bizzat siyasi
iktidar sýnýrlanmýþ olmaktadýr.29

3. Türk Anayasa Yargýsýnda Yaptýrýmlar
3.1. Ýptal
Yasalarýn, yasa gücünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ýçtüzüðünün Anayasaya þekil ve esas bakýmlarýndan uygunluðunu denetlemekle,
Anayasa deðiþikliklerini ise sadece þekil bakýmýndan incelemek ve denetlemekte
görevli olan Türk anayasa yargýsýnýn elindeki yaptýrýmlardan ilki, iptal iþlemidir.30
Ýptalle sonuçlanabilecek baþvurular iki yolla yapýlabilecektir: 1) Doðrudan
doðruya Mahkemede iptal davasý açýlmasý, 2) Anayasaya aykýrýlýðýn diðer mahkemelerde ileri sürülmesi. Anayasanýn 150 nci maddesi Anayasa Mahkemesinde
doðrudan doðruya iptal davasý açabilme hakkýný Cumhurbaþkanýna, iktidar ve
anamuhalefet partisi Meclis gruplarý ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayýsýnýn en az beþte biri tutarýndaki üyelere tanýmýþtýr.
Anayasanýn 152 nci maddesine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme,
uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini
Anayasaya aykýrý görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüðü aykýrýlýk iddiasýnýn
ciddî olduðu kanýsýna varýrsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceði
karara kadar davayý geri býrakýr. Mahkeme, Anayasaya aykýrýlýk iddiasýný ciddî
görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara baðlanýr.
Anayasa Mahkemesi, iþin kendisine geliþinden baþlamak üzere beþ ay içinde
kararýný verir ve açýklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayý
yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandýrýr. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararý, esas hakkýndaki karar kesinleþinceye kadar gelirse, mahkeme buna
uymak zorundadýr. Anayasa Mahkemesinin iþin esasýna girerek verdiði red
kararýnýn Resmî Gazetede yayýmlanmasýndan sonra on yýl geçmedikçe ayný
kanun hükmünün Anayasaya aykýrýlýðý iddiasýyla tekrar baþvuruda bulunulamaz.
29 Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 2, 1961, (S. Sayýsý: 35).
30 Anayasanýn 150 ve 151 inci maddeleri:
MADDE 150.Kanunlarýn, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ýçtüzüðünün veya bunlarýn belirli madde ve hükümlerinin þekil ve esas bakýmýndan Anayasaya aykýrýlýðý
iddiasýyla Anayasa Mahkemesinde doðrudan doðruya iptal davasý açabilme hakký, Cumhurbaþkanýna,
iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis gruplarý ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayýsýnýn en az
beþte biri tutarýndaki üyelere aittir. Ýktidarda birden fazla siyasî partinin bulunmasý halinde, iktidar
partilerinin dava açma hakkýný en fazla üyeye sahip olan parti kullanýr.
MADDE 151.Anayasa Mahkemesinde doðrudan doðruya iptal davasý açma hakký, iptali istenen
kanun, kanun hükmünde kararname veya Ýçtüzüðün Resmî Gazetede yayýmlanmasýndan baþlayarak altmýþ
gün sonra düþer.
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Anayasa yargýsýnýn elindeki diðer yaptýrýmýn, yani aþaðýda irdelenecek olan
yürürlük durdurma kararýnýn daha iyi anlaþýlabilmesi için, mahkeme kararlarýnýn
niteliklerini düzenleyen Anayasanýn 153 üncü maddesine bakmak gerekir.
Bu madde hükmüne göre, Anayasa Mahkemesinin kararlarý kesindir. Ýptal
kararlarý gerekçesi yazýlmadan açýklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun
veya kanun hükmünde kararnamenin tamamýný veya bir hükmünü iptal ederken,
kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm
tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi Ýçtüzüðü ya da bunlarýn hükümleri, iptal kararlarýnýn Resmî Gazetede
yayýmlandýðý tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi
iptal hükmünün yürürlüðe gireceði tarihi ayrýca kararlaþtýrabilir. Bu tarih, kararýn
Resmî Gazetede yayýmlandýðý günden baþlayarak bir yýlý geçemez. Ýptal kararýnýn
yürürlüðe giriþinin ertelendiði durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal
kararýnýn ortaya çýkardýðý hukukî boþluðu dolduracak kanun tasarý veya teklifini
öncelikle görüþüp karara baðlar. Ýptal kararlarý geriye yürümez. Anayasa
Mahkemesi kararlarý Resmî Gazetede hemen yayýmlanýr ve yasama, yürütme
ve yargý organlarýný, idare makamlarýný, gerçek ve tüzelkiþileri baðlar.

3.2. Yürürlüðün Durdurulmasý
Gerek Anayasada gerekse yasalarýmýzda, anayasa yargýsýnda yürürlüðün
durdurulmasýný düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadýr. 1961 Anayasasýnýn
ilk biçiminde, iptal edilen hükümler karar tarihinde, yani kararýn Resmi
Gazetede yayýmlanmasý beklenmeden yürürlükten kalkmakta idi. Bu durum,
bazý yararlarý yanýnda, gerekçenin henüz yazýlmamýþ olmasý nedeniyle kararýn
ve sonuçlarýnýn tam anlaþýlamamasý ve belirsizlik doðmasý gibi sakýncalar
doðurmaktaydý. Anayasada 1971 yýlýnda yapýlan deðiþiklikle, iptal edilen
hükümlerin gerekçeli kararýn Resmi Gazetede yayýmlandýðý tarihte yürürlükten
kalkacaðý belirtildi. Yürürlüðe iliþkin bu hükme, daha önce de deðinildiði üzere,
1982 Anayasasýnda da yer verildi. Üstelik, 1982 Anayasasýna, Ýptal kararlarý
gerekçesi yazýlmadan açýklanamaz. biçiminde bir hüküm de eklendi ve yürürlükle
ilgili hüküm iyice pekiþtirildi.
Ýptal kararlarý gerekçeli karar yazýlmadan açýklanamasa bile, duyulabilmektedir. Böylesi bir durumda, gerekçeli kararýn yayýmlanmasýna kadar geçecek
sürede, iptal edilen hükümlerle ilgili iþlemlerin, Anayasaya aykýrý olduklarý biline
biline, sürüp gitmesi gibi bir sakýnca doðmasý olasýdýr. Mahkeme kararlarý geriye
yürümediðine göre, iptale konu olan iþlemler, Anayasaya aykýrý olmalarýna
karþýn, yürürlükte kalabilmektedir.
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Yönetsel yargýdaki yürütmenin durdurulmasý kararlarýna benzer biçimde,
Anayasa yargýsýnda da yürürlüðün durdurulmasý kararýnýn yer almasý gerektiðinin
1993 yýlýndan önce öðretide ve yargý organlarýnýn kimi mensuplarýnca
savunulmasýnýn temel nedeni de, iþte bu tür sakýncalarýn varlýðýdýr.
Anayasa Mahkemesi kararlarý yine genellikle gerekçenin
yayýmlanmasýyla birlikte iptal sonucu doðurmalý; fakat mahkeme, gerekli
gördüðü durumlarda, gerekçeyi beklemeden, karar alýnýr alýnmaz, kararla
birlikte iptal sonucunun doðduðunu ilan edebilmelidir. Hatta bazen,
Anayasaya aykýrý olduðu kararlaþtýrýlabilecek satýþlarýn hýzlanmasý
durumunda olduðu gibi, mahkemenin, gerekli gördüðünde, idari
yargýdakine benzer bir biçimde, son kararý beklemeden yürütmeyi
durdurma kararý alabilmesi de mümkün olmalýdýr.
Þimdiki düzenlemeye göre, iptal kararýndan sonra da Anayasaya
aykýrý durumlarýn sürüp gitmemesi için Anayasa Mahkemesinin karar
gerekçelerini mümkün olduðu kadar çabuk yazmasý gerekiyor.
... 1961 ve 1982 Anayasalarý, kurduklarý Anayasal sistemdeki
Anayasal dengede yargý denetimine ve özellikle Anayasa Yargýsýna
verdikleri iþlev ve bunun yerine getirilmesi için öngördükleri dava ve
itiraz mekanizmalarý ile, anafikir ve temel yaklaþým olarak, kanunlarýn
Anayasaya aykýrýlýðýna iliþkin davalarda Ýdari Yargýdan bildiðimiz
yürütmenin durdurulmasý aracýnýn uygulanmasýný tereddütle karþýlayan
veya reddeden deðil, aksine olumlu bakan, benimseyen bir anlayýþa ve
sisteme sahiptir. Anayasa Yargýsýnda yürütmenin durdurulmasý müessesesine
yer verilmesinin, Anayasa ile baðdaþmayacak veya aykýrý düþecek bir yaný
yoktur.31

Güran, Anayasanýn ana fikrinden ve temel yaklaþýmýndan lafzýna geçince,
yürütmenin durdurulmasý hakkýnda yukarýda belirtilen yorumda zayýflama alametleri belirdiðini belirtmektedir. On yýllýk yeniden baþvuru yasaðý ile Anayasaya
aykýrýlýðý saptanan yasanýn azami bir yýl ertelenerek uygulanmasýna izin verilmesi
yetkisi, ona göre, 1982 Anayasasýnýn yasalarýn iptali davalarýnda yürütmenin
durdurulmasý gibi bir aracý benimsemeye pek elveriþli olduðunu söylemeyi
güçleþtirmektedir.32
Bu modele yürütmenin durdurulmasýnýn monte edilmesi, örneklerini
diðer ülkelerin mahkemelerinin kararlarýndan verdiðimiz yorumlarla veya
kanun koyucunun iradesiyle mümkün deðildir. Bunun için, Anayasanýn
deðiþtirilmesi; gerekli metin düzeltmelerinin yapýlmasý; tutarlý bir düzenleme

31 Mümtaz SOYSAL, 100 a.g.e., s. 379- 380.
32 Sait GÜRAN, Anayasa Yargýsýnda Yürütmeyi Durdurma, Anayasa Yargýsý - Anayasa Mahkemesinin
23. Kuruluþ Yýldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara, Anayasa
Mahkemesi yayýný, 1986, s. 157.
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için on yýllýk yasak ve bir yýllýk erteleme hükümlerinin kaldýrýlmasý
gerekmektedir.33

Teziç, koruma önlemlerinin yargýlamanýn niteliðinde esasen mevcut olmasý
gereðinden hareketle ve devletleþtirme yasalarý ile kesinleþen ölüm cezalarýnýn
yerine getirilmesi yasalarý örneklerinde olduðu gibi, uygulanmakla hükmünü
icra eden ya da tükenen yasalar için yürürlüðün durdurulmasý önleminin
alýnmasýnýn gerekebileceðini belirtmektedir.
... Kaldý ki, görülmekte olan bir dava sýrasýnda, itiraz yolu ile
Anayasaya aykýrýlýðýn ileri sürülmesinde, davanýn esasýna bakýlmasý,
Anayasa Mahkemesinin kararýna deðin durdurulmakta, geri býrakýlmaktadýr
(Ay. M. 152/1). Her ne kadar, Anayasa ve Kuruluþ Kanununda, yürürlüðün
durdurulmasý açýkça öngörülmüyorsa da, yasaklanmamýþtýr da; böyle bir
yolun içtihatlarla açýlmasý, sürpriz kanunlar için, Kanun koyucuya karþý
bir koruma oluþturmasý düþünülebilir.34

Anayasa Mahkemesi, yürürlüðün durdurulmasý kararýný, ilk kez, 509 sayýlý
Türk Telekomünikasyon Anonim Þirketinin Kurulmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin bazý maddelerinin iptali ve iptal davasý sonuçlanýncaya
kadar da bu maddelerin yürürlüklerinin durdurulmasý istemi ile kendisine baþvurulmasý üzerine 1993 yýlýnda almýþtýr.35 Dava dilekçesinin yürütmenin durdurulmasý36 istemini içeren kýsmýnda;
.Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda
Kanunda öngörülmemiþ olmakla birlikte, yargý hiyerarþisi içinde bir alt
mahkemeye verilen yetkinin üst mahkemeye tanýnmamýþ olmasý
düþünülemeyeceðine göre, her tür yargý organýnca tedbir, önleme,
yürütmeyi durdurma biçimlerinde ifade edilen yetkinin Mahkemenizce
de kullanýlabileceðinden hareketle ve bu açýdan boþluk durumlarýnda
yargýca tanýnan hukuk yaratma yetkisine dayanýlarak, iptal davasý
sonuçlanana kadar, telafisi mümkün olmayan durumlarý önleme amacýyla
Yüce Mahkemenizce yürütmeyi durdurma kararý alýnmasýný ... arz ve
talep ederiz.

denilmektedir.
Anayasa Mahkemesi, bu istem üzerine, yürürlüðün durdurulmasý kararýný
verip veremeyeceðini uzun uzadýya irdelemiþ ve;
33
34
35
36

Sait GÜRAN, a.g.m., s. 158-159
Erdoðan TEZÝÇ, a.g.m., s. 38
E. 1993/33, K. 1993/40-2, Karar Günü. 21/10/1993, R.G.:06/11/1993-21750.
Metinde zaman zaman yürürlüðün durdurulmasý ve yürütmenin durdurulmasý ibareleri kullanýlmakta
ise de, anayasa yargýsýnda kastedilen, yürürlüðün durdurulmasýdýr. Ýptal istemlerinde ve öðretide ara sýra
yürütmenin durdurulmasý ibaresi de kullanýldýðýndan, bunlara atýfta bulunulurken, hatalý da olsa, aslýna
sadýk kalýnmasý gereði duyuldu.

Türk Anayasa Yargýsýnda Arýndýrma(ma) Sorunu: Bütçe Yasasý ve Anayasa Yargýsý 127

Anayasa yargýsý, yasama organýný anayasal sýnýrlar içerisinde tutarak,
demokrasinin saðlýklý iþleyiþini saðlayacak bir denetim türü olarak
öngörülmüþtür. Demokrasi, insan haklarý, hukukun üstünlüðü ve bunlara
dayanan Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn baðlayýcýlýðý, Mahkemenin
yürürlüðü durdurma yetkisiyle donatýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
Sonuç olarak, yukarýda açýklanan gerekçelerle, Anayasanýn özüne
ve amacýna uygun olarak, hukukun üstünlüðünü, kararlarýnýn etkinliðini
korumak zorunda olan Anayasa Mahkemesinin bir yasa, kanun hükmünde
kararname ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün yürürlüðünü
durdurma kararý verebileceði kanýsýna varýlmýþtýr.

biçiminde bir yorumla, kendisini yürürlüðün durdurulmasý kararý verme yetkisiyle
donatmýþtýr. Mahkeme, 1993 yýlýndan bu yana çok sayýda yürürlük durdurma
kararý vermiþtir.

4. Bütçe Yasalarýnýn Anayasa Yargýsý Karþýsýndaki
Konumu
4.1. Bütçe Yasalarýnýn Anayasa Yargýsýna Tabi Olup Olmadýðý
Sorunu
1961 Anayasasýnýn Türk hukuk sistemine soktuðu anayasa yargýsýna bütçe
yasalarýnýn da tabi olup olmadýðý hususu, ilk yýllarda tereddüt konu olmuþ ve
Mahkeme bu konudaki bir baþvuru üzerine duraksamayý ortadan kaldýran bir
karar vermiþtir. 1965 yýlýnda bütçe yasalarýnýn bazý maddelerinin iptali isteminin
sonuçlandýrýldýðý ilk kararýnda, istemin özünün deðerlendirilmesinden önce,
bütçenin yasa olma durumu ve anayasa yargýsýna tabi olup olmadýðý37 1961
Anayasasý, 1050 sayýlý Genel Muhasebe Yasasý ve doktrindeki görüþlerden
hareketle ele alýnmýþ ve þu yargýya varýlmýþtýr.
Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý üzere, Bütçe Kanunlarýnýn
(Kanun) olma niteliði üzerinde herhangi bir tereddüt söz konusu
olmamasýna göre bunlarýn da diðer kanunlar gibi iptal dâvasýna konu
olabilmeleri tabii olup gerek Bütçe Kanunlarýnýn metnini teþkil eden
maddeler, gerekse bu maddelere baðlý cetveller münderecatý, bütçe
kanunlarýnýn madde ve hükümlerini teþkil etmeleri itibariyle 1965 yýlý
Bütçe Kanununun l inci maddesine baðlý A/1 iþaretli cetvelde yer alan
37 Nahit YÜKSEL, Bütçe Kanunlarýnýn Anayasaya Uygunluðunun Yargýsal Denetimi ve Anayasa Mahkemesi
Kararlarý (1961-1992), Ankara, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü
yayýný, 1993, Nahit YÜKSEL, Anayasa Yargýsýnda Bütçe Yasalarý (1993-1998), Ankara, Maliye Bakanlýðý
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü yayýný, 1999 ve Nahit YÜKSEL, 1990lý Yýllarda Bütçe Yasalarý,
Mülkiye, Sayý 225, (2000).
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bir kýsým ödeneklerle 16 nci maddesine baðlý R iþaretli cetvelde yer alan
bazý hükümlerin iptali istemi ile açýlmýþ olan bu dâvanýn Mahkememizce
incelenmesini önleyici bir hüküm ne Anayasada, ne de diðer kanunlarda
bulunmaktadýr.38

4.2. Geçici Bütçe Yasalarýnýn Anayasa Yargýsýna Tabi Olup
Olmadýðý Sorunu
Bütçe yasasý tasarýsýnýn mali yýlbaþýndan önce yasalaþmasý ve ilgili olduðu
mali yýlýn ilk gününde yürürlüðe girmesi, mevzuatýn amir hükümleri karþýsýnda,
olaðan durum ise de, çeþitli nedenlerden ötürü bütçe mali yýlbaþýna kadar
yasalaþamayabilir: Olaðanüstü koþullar nedeniyle bütçenin Meclise sevk
edilememesi; sevk edilen bütçenin Mecliste reddedilmesi; Meclisin bütçe yasa
tasarýlarýný görüþememesi.
Gelirlerin tahsili ve giderlerin ödenmesi konularýnda izin ve yetki verme
iþlevini gören bütçenin yasalaþamamasý, önlem alýnmadýðý takdirde, devlet
hizmetlerinin devamlýlýðý ilkesini zedeler ve devlet çarkýný durdurur. 2006
yýlýna kadar, bütçe yasa tasarýsýnýn mali yýlbaþýna dek yasalaþtýrýlamadýðý
durumlarda, mevzuatýmýzda yer almamakla beraber, geçici nitelikli bütçe
yasasý çýkarýlmasý39 yoluna gidilmiþtir. Anayasa Mahkemesi, 5018 sayýlý Yasanýn
yürürlüðe girdiði 2006 yýlýna kadar, geçici bütçe yasalarýnýn niteliðine iliþkin
deðerlendirmeyi (bu tür yasalarýn Anayasadaki ikili ayrým çerçevesinde bütçe
yasasý gibi mi yoksa diðer yasalar gibi mi algýlanmasý gerektiðine dair incelemeyi)
1974 yýlýna iliþkin olarak çýkarýlan 1789 sayýlý Yasanýn40 iki maddesinin iptali
istemiyle kendisine baþvurulmasý üzerine yapmýþtýr. Bu iptal istemi, Mahkemenin
38 E. 1965/19, K. 1965/42, Karar tarihi: 12/07/1965, R.G.:04/02/1966-12218.
39 2003 yýlýnda 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasý çýkarýlmadan önce, mevzuatýmýzda geçici
bütçe kurumunu açýk bir biçimde düzenleyen hüküm yer almamaktaydý. Buna karþýn, geçici bütçe yasasý
çýkarýlmaktaydý ve aþaðýda deðinileceði üzere, geçici bütçe yasasýnýn anayasaya aykýrý olmadýðýna anayasa
yargýsýnda hükmedilmiþti. 01/01/2006 günü bütün maddeleriyle birlikte yürürülüðe giren 5018 sayýlý Yasa,
19 uncu maddesiyle, zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe yasasýnýn yürürlüðe konulamamasý halinde,
geçici bütçe yasasý çýkarýlmasýna cevaz vermekte ve bu kurumu mevzuatýmýza açýk bir biçimde dahil
etmektedir. 5018 sayýlý Yasa öncesinde geçici bütçeye yönelinmesini gerektiren durumlardan biri olan
bütçenin reddi konusunda bkz. Mazhar LEVENTOÐLU, Bütçenin Reddi ve Geçici Bütçe, Ankara,
Ulusal Basýmevi, 1970. Ayrýca, geçici bütçe konusundaki iki ayrý çalýþma için bkz. Haldun DARICI,
Geçici Bütçe Kanunlarý (1920-1995), Ankara, Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü
yayýný, 1995. Ayrýca, Mahmut KÖKSAL-Nahit YÜKSEL, 1999 Yýlý Geçici Bütçesi (Geçici Bütçe Olgusu,
TBMMdeki Müzakereler, Basýndaki Deðerlendirmeler), Ankara, Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüðü yayýný, 2002.
40 1789 sayýlý 1974 Mali Yýlý Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaþýncaya Kadar Devlet Harcamalarýnýn
Yapýlmasýna ve Devlet Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsiline Yetki Veren Yasa. LEVENTOÐLU, 1965
yýlýna dek çýkarýlan geçici nitelikli bütçe yasalarýnýn adlarýnda mali yýl belirtildikten sonra  ... Geçici
Bütçe Kanunu ibaresine yer verilmekle yetinildiðine, 1965 yýlý için çýkarýlan geçici nitelikli bütçe yasasýnýn
1965 Mali Yýlý Bütçeleri Kanunlaþýncaya Kadar Devlet Harcamalarýnýn Yapýlmasýna Yetki Veren Kanun
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kurulduðu 1962 yýlýndan beri geçici bütçe yasalarý hakkýnda yapýlan ilk ve tek
iptal istemidir.41

5. Anayasa Mahkemesinin Bütçe Yasalarýna Ýliþkin
Baþvurularý Deðerlendirirken Kullandýðý Ölçütler
Anayasanýn 87 nci ve izleyen maddelerinde düzenlenen, TBMMnin görev
ve yetkileri arasýnda, yasa koymak, deðiþtirmek ve kaldýrmak yaný sýra ve ayrýca
bütçe yasa tasarýlarýný görüþmek ve kabul etmek de sayýlmýþtýr. Ayrýca, Anayasanýn
161 ve izleyen maddeleri, anayasakoyucunun bütçe yasasý ile diðer yasalar arasýnda bir ayrým yaptýðýný göstermektedir. Bu ayrým, konumuz (yani bütçe yasalarýnýn anayasa yargýsýnda ele alýnmasý) bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr.42
Yüksek Mahkeme, bütçe yasalarýnýn bazý maddelerinin Anayasaya aykýrýlýðý
ve 1970 yýlýnda çýkarýlan geçici nitelikli bütçe yasasýnýn da 1970 Mali Yýlý Genel ve Katma Bütçeleri
Kanunlaþýncaya Kadar Devlet Harcamalarýnýn Yapýlmasýna ve Devlet Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk ve
Tahsiline Yetki Veren Kanun biçiminde adlandýrýldýðýna iþaret etmektedir. Ona göre, yalnýzca ... Geçici
Bütçe Kanunu biçimindeki yalýn adlandýrmadan vazgeçilip 1965 ve 1970 yýllarýndaki gibi yeni tür
adlandýrmaya yönelinmesi, geçici nitelikli bütçe yasalarýnýn bir tür bütçe yasasý olmadýðý kanýsýný, yanlýþ
da olsa, pekiþtirmektedir. Geçici bütçeleri bütçenin yýllýk olma ilkesinin istisnasý sayan ve geçici bütçelerin
hazýrlanmasý, görüþülmesi ve kabulü yöntemlerine dikkat çeken LEVENTOÐLU, geçici bütçelerin bütçe
yasasý niteliðinde olmadýðý yollu görüþlere katýlmamaktadýr.
41 Geçici nitelikli bütçe yasalarýnýn Anayasada kendilerine diðer yasalardan ayrý bir yasalaþma yöntemi ve
kurallarý izafe edilen bütçe yasalarý niteliðinde mi sayýlmasý gerektiðini yoksa bir olaðan yasa niteliðinde
mi olduðunu irdelerken, Yüksek Mahkeme, hem geçici bütçe yasasý maddelerinin madde bazýnda bütçe
yasasý ile olan ortak yanlarýna bakmýþ hem de 1789 sayýlý Yasanýn yasalaþma yönteminin bütçe yasa
tasarýlarýnýn yasalaþma yöntemi ile benzerliklerini göz önünde bulundurarak, þu sonuca varmýþtýr:
Görülüyor ki 1789 sayýlý Kanun, düzenlediði ana konular bakýmýndan, gerçek anlamiyle bir bütçe
kanunudur ve esasen Anayasa'nýn bütçelerin görüþülmesine iliþkin olarak koyduðu yöntemlere uyularak
çýkarýlmýþtýr.
Mahkeme, hem bütçelerin yýllýk olmasýnýn maliye yazýnýnda (literatüründe) ilke durumunda olmasý
hem de Anayasa'da bütçenin yýllýk olmasýnýn öngörülmesi karþýsýnda, bu üç ay süreli Yasanýn (1789 sayýlý
Yasanýn) durumunu ele almýþtýr:
[1789 sayýlý Yasanýn] Kanunun 126. Maddesinde öngörüldüðü gibi yýllýk olmamasý ve en çok üç aylýk
bir dönemi kapsamasý onun bu niteliðini deðiþtirmez. Devlet yaþantýsýnýn gereklerinin ve gereksinmelerinin
zorunlu kýldýðý istisnai durumlarda, ana kural yine yýllýk bütçe olmakla birlikte, geçici bütçelerle iþlerin
yürütülmesine gidildiði bir vakýadýr ve olaðan bütçelerin yýllýk yapýlmasý koþulu altýnda, böyle zorunlu,
geçici bir tedbirin Anayasa ile çeliþir sayýlamayacaðý ortadadýr.
Bu deðerlendirme çerçevesinde geçici bütçe yasalarý Yüksek Mahkemece bütçe yasasý niteliðinde
sayýlmýþ ve geçici bütçe yasalarýna iliþkin iptal istemleri bütçe yasasý maddelerinin iptali istemlerinin
deðerlendirilmesinde esas alýnan yönteme tabi kýlýnmýþtýr. E. 1974/9, K. 1974/22, Karar Günü: 22/05/1974,
R.G.: 19/07/1974-14950.
42 Anayasa Mahkemesi bütçe yasalarý konusunda verdiði ilk kararda dahi, 1961 Anayasasýnýn, esasen 1982
Anayasasý hükümlerinden pek farklý olmayan ilgili düzenlemelerinden hareketle, olaðan yasa-bütçe yasasý
ayrýmýný vurgulamýþtýr. 1965 yýlýnda bütçe yasasý konusunda Mahkemede açýlan ilk davanýn konusu,
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile Milletvekillerine Anayasanýn 82 nci maddesinin belli ettiði sýnýrý aþarak,
geçmiþ yýllarý da kapsamak üzere, ödeme yapýlmasýný saðlamak için, Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi 1965 yýlý Bütçelerinin ilgili tertiplerine konulan ödeneklerin ve bütçeye baðlý R iþaretli cetvele,
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile Millet Meclisi üyelerinin geçen yýllara ait ödenek ve yolluklarýnýn da
zamlý olarak ödenmesini öngören hükümlerin Anayasanýn metinler konulmuþ ve böylece 1965 yýlý Bütçe
Kanununun belirli madde ve hükümleri Anayasa'ya aykýrý nitelik kazanmýþ olduðundan, 1965 yýlý Bütçe
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savý ve iptalleri istemiyle açýlan davalardaki deðerlendirmesinde hep bu ayrýmdan
hareket etmiþtir.
1982 Anayasasý döneminde verilen bir karardan alýnan aþaðýdaki metin,
olaðan yasa-bütçe yasasý ayrýmýný, Yüksek Mahkemenin, anayasa hükümleri
karþýsýnda nasýl yorumladýðýný gözler önüne sermektedir.
Anayasanýn 87. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev
ve yetkileri belirtilirken bütçe yasa tasarýsýný görüþmek ve kabul etmek
dýþýnda diðer yasalarý koymak, deðiþtirmek ve kaldýrmak biçiminde bir
ayrým yapýlmýþtýr. Bütçe yasalarýný öteki yasalardan ayrý tutan bu Anayasa
ilkesi karþýsýnda, herhangi bir yasa ile düzenlenmesi gereken bir konunun
bütçe yasasý ile düzenlenmesi veya herhangi bir yasada yer alan hükmün
bütçe yasalarý ile deðiþtirilmesi veya kaldýrýlmasý olanaksýzdýr.
Anayasanýn 88. ve 89. maddelerinde yasalarýn Türkiye Büyük Millet
Meclisinde teklif, görüþme usul ve esaslarý ile yayýmlanmasý düzenlenirken
bütçe yasalarýnýn görüþme usul ve esaslarý 162. maddede ayrýca belirtilmiþtir.
Bu maddeye göre bütçe yasa tasarýlarýnýn görüþülmesinde ayrý bir yöntem
kabul edilmiþ, genel kurulda üyelerin gider artýrýcý veya gelir azaltýcý
tekliflerde bulunmalarý önlenmiþ ve Anayasanýn 89. maddesiyle de
Cumhurbaþkanýna bütçe yasalarýný bir daha görüþülmek üzere TBMMne
geri gönderme yetkisi tanýnmamýþtýr. Öte yandan Anayasanýn 163.
maddesinde bütçelerde deðiþiklik yapýlabilmesi esaslarý ayrýca düzenlenmiþ
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede deðiþiklik
yapma yetkisi verilmemiþtir.

Anayasada düzenlenen bu iki yasalaþtýrma yönteminin doðal sonucu olarak,
Anayasa Mahkemesine göre, birisinin konusuna giren bir iþin öteki yöntemle
düzenlenmesi, deðiþtirilmesi veya kaldýrýlmasý olanaksýzdýr. Nitekim, bir ölçüt
geliþtirme gereksinimi duyan anayasakoyucu, Anayasanýn 161 inci maddesinde
bütçe ile ilgili hüküm ibaresine yer vermiþ ve bütçe yasalarýna hüküm konulmasýný, bunlarýn bütçe ile ilgili olmalarý koþuluna baðlamýþtýr. Bütçe yasalarýna
bütçe ile ilgili hükümler dýþýnda hiçbir hüküm konulamaz. ibaresinin yorumunu
ise, madde hükmünün konuluþ amacýný da göz önünde bulundurarak, yine
Anayasa Mahkemesi yapmýþtýr. Yorumunda, Mahkeme, 1961 Anayasasý
döneminden beri adeta içtihata dönüþmüþ olan aþaðýdaki deðerlendirmesini
kullanmaktadýr.
Kanununun sözü edilen bölüm ve maddelerindeki ödenek fazlalýklarýnýn ve buna iliþkin R cetveli ile diðer
hükümlerin, Anayasanýn, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve yolluklarý kanunla
düzenlenir. Ödeneðin aylýk tutarý birinci derecedeki Devlet memurunun aylýðýný; yolluk ta ödeneðin
yansýný aþamaz. Ödenek ve yolluðun en çok üç aylýðý önceden ödenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin aylýk ve ödeneklerine her ne suretle olursa olsun yapýlacak zam ve ilâveler, ancak bu zam ve
ilâveleri takip eden Milletvekilleri Genel Seçiminden sonra uygulanýr. biçimindeki 82 nci maddesi
hükmüne aykýrýlýðý iddiasý ve iptali istemi idi. E. 1965/19, K. 1965/42, Karar tarihi: 12/07/1965,
R.G.:04/02/1966-12218.
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Anayasanýn 161. maddesinin son fýkrasýnda Bütçe Yasalarýna bütçe
ile ilgili hükümler dýþýnda hiçbir hüküm konulamaz denilmektedir.
Maddenin gerekçesinde de belirtildiði gibi, bütçe yasalarý öteki yasalardan
ayrý olmasý sebebiyle bir yasa kuralý nasýl ayný nitelikte bir yasa kuralýyla
deðiþtirilebilirse, bütçe yasalarý da ayný biçimde hazýrlanmýþ ve kabul
edilmiþ bir bütçe yasasý ile deðiþtirilebilir. Yasa konusu olabilecek bir kuralý
kapsamamasý koþuluyla bütçe ile ilgili hükümler ifadesi de bütçeyi
açýklayýcý, uygulanmasýný kolaylaþtýrýcý nitelikte düzenlemeler olarak
deðerlendirilmelidir.
Bir yasa kuralýnýn bütçeden harcamayý ya da bütçeye gelir saðlamayý
gerektirir nitelikte bulunmasý, mutlak biçimde bütçe ile ilgili hükümlerden
sayýlmasýna yetmez. Her yasada deðiþik türde gidere neden olabilecek
kurallar bulunabilir. Böyle kurallarýn bulunmasýyla örneðin eðitim, savunma,
saðlýk, yargý, tarým, ulaþým ve benzeri kamu hizmeti alanlarýna iliþkin
yasalarýn bütçeyle ilgili hükümler içerdiði kabul edilirse, bu konulardaki
yasalarýn deðiþtirilip kaldýrýlmasý için de bütçe yasalarýna hükümler koymak
yoluna gidilebilir. Oysa, bu tür yasa düzenlemeleri, bütçenin yapýlmasý
ve uygulanmasý yöntemiyle iliþkisi bulunmayan, Yasakoyucunun baþka
amaçla ve bütçeninkinden tümüyle deðiþik yöntemlerle gerçekleþtirilmesi
gereken yasama iþlemleridir. Bütçe ile ilgili hüküm sözcüklerine
dayanýlarak, gider ya da gelirle ilgili bir konuyu olaðan bir yasa yerine
bütçe yasasý ile düzenlemek Anayasanýn 88. ve 89. maddelerini bu tür
yasalar yönünden uygulanamaz duruma düþürür.
Anayasanýn 161. maddesinin getiriliþ amacý, bütçe yasalarýnda, bütçe
kavramý dýþýndaki konulara yer vermemek, böylece bütçe yasalarýný
bütçeyle ilgili olmayan kurallardan uzak tutmak kendi yapýsý içinde
bütünleþtirmektir.43

6. Anayasa Yargýsýnda Bütçe Yasalarýna Yönelik
Yaptýrýmlar
Anayasa yargýsýnda, týpký diðer yasalar için olduðu gibi, öteden beri iptal
yaptýrýmý kullanýlmaktaydý. 1993 yýlýnda yürürlük durdurma yaptýrýmýnýn
anayasa yargýsýnda kullanýlmaya baþlanmasýndan sonra, bütçe yasalarý bakýmýndan
da yürürlük durdurma yaptýrýmý kullanýlýr olmuþtur.

6.1. Bütçe Yasasý Maddelerinin Ýptali
Anayasa Mahkemesi, bütçe yasalarýnýn belirli maddelerinin anayasaya
aykýrýlýðý savý ve bu maddelerin iptali istemini esastan incelerken, anayasaya
43 E. 1995/2, K.1995/12, Karar Günü: 13/06/1995, R.G.: 18/04/1996-22615.
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aykýrýlýk sorununu yukarýdaki alýntýda belirtilen bakýþ açýsý çerçevesinde deðerlendirmektedir. Bu deðerlendirme, esnek yoruma bir ölçüde elveriþli olmakla
birlikte, Anayasa Mahkemesinin kuruluþundan beri deðiþikliðe uðramamýþ,
duraksama, iptal istemine konu madde hükmünün bütçe ile ilgili hüküm
sayýlýp sayýlmayacaðý noktasýnda olmuþtur.44
Bu arada, 1982 Anayasasý döneminde bütçe yasalarýnýn belirli maddelerinin
iptali istemiyle açýlan davalarda, 2 kez ret (birinde, Anayasanýn geçici 15 inci
maddesi uyarýnca Anayasaya aykýrýlýðýn iddia edilemeyeceði gerekçesiyle ve
diðerinde Anayasa Mahkemesine yapýlan iptal baþvurusunun yetkisizlik yönünden
reddi), 12 kez iptal kararý verilmiþtir. 1990 ve izleyen yýllarda iptal istemine ve
kararýna konu olan madde sayýsýnda adeta bir patlama yaþandýðý gözlenmiþtir.
1991 ve 1995 Mali Yýlý Bütçe Yasalarýnýn 20den fazla maddesinin, bazýlarý
tamamen olmak üzere, iptal edilmiþ olmasý, bunun açýk göstergesidir.
1990 ve izleyen yýllarda bu denli yoðun iptal iþlemlerinin varlýðýna karþýn,
iptal iþlemlerinin etkili bir biçimde, en azýndan iptallerdeki yoðunluða koþut
düzeyde hüküm ifade ettiði söylenemez. Ýptal kararlarý, yürürlük için ayrýca süre
saptanmamýþsa, kararýn Resmi Gazetede yayýmlanmasýyla birlikte hüküm ifade
etmeye baþlamaktadýr. Oysa, 1995 yýlýna gelinceye kadar, 1982 Anayasasý
döneminde verilen iptal kararlarýndan yalnýzca birisi, 1990 Mali Yýlý Bütçe
Yasasýnýn 5 maddesinin iptaline iliþkin karar ayný mali yýl içinde Resmi Gazetede
yayýmlanmýþ ve henüz mali yýl içinde olunduðu için karar iþlevsel olabilmiþtir.
1991 Mali Yýlý Bütçe Yasasýnýn 20den fazla maddesinin iptal edildiði Anayasa
Mahkemesi Kararý, ancak 1994 yýlýnda Resmi Gazetede yayýmlanabilmiþtir. Bu
kadar yoðun iptal iþlemi içeren Kararýn, Mahkemenin iptal gerekçelerinin
görülmesinin ötesinde, bir iþlevi olmamýþtýr.
44 Örneðin, 1995 Mali Yýlý Bütçe Yasasýnýn 2108 sayýlý Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasýnýn 2 nci
maddesinin 1995 yýlýnda uygulanmayacaðýna iliþkin 72/j-2 maddesi bütçe ile ilgili hüküm sayýlmadýðýndan,
Anayasanýn 87, 88, 89 ve 161 inci maddelerine aykýrý bulunarak iptal edilmiþtir. Yüksek Mahkemenin
bu maddenin iptal yönündeki çoðunluk kararýna katýlmayan üyelerinden biri, karþýoy yazýsýnda, görüþünü
þu gerekçeye dayandýrmýþtýr:
Yasanýn 72. Maddesinin (j) bendinin 2. alt bendinin içeriði, Bütçeyle ilgilidir. Bu bendle güdülen
amaç, 29.8.1977 günlü, 2108 sayýlý Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasýnýn 2. Maddesinin 1995
yýlýnda uygulanmamasý, böylece 15.4.1944 günlü, 4541 sayýlý Yasaya göre toplanan harçlarýn muhtarlarda
kalmasýdýr. Gelir ve giderin dayanaðý Bütçe Yasasý, bu gelirden geçici bir süre yoksunluðu öngörebilir. Bu
durum 2108 sayýlý Yasada deðiþiklik yapmak deðil, devletin Bütçesiyle bir alacaðýný belli bir süre almaktan
vazgeçmesidir. Bu da yasama organýnýn olaðan özgörü (takdir) hakký kapsamýndaki doðal bir yetkisidir.
1995 Mali Yýlý Bütçe Yasasýnýn 488 sayýlý Damga Vergisi Yasasýnýn kimi durumlarda bir yýllýðýna da olsa
uygulanmayacaðýnýn öngörüldüðü 72/j-3 maddesinin iptal istemi ayný Kararda reddedilmiþtir. Çoðunluk
kararýna katýlmayan üye, sözü edilen bütçe yasasý maddesini Anayasanýn 88 inci, 89 uncu ve 161 inci
maddelerine aykýrý bulmuþ ve madde hükmünün iptalinin gerektiði kanýsýyla iptal isteminin reddi yönündeki
çoðunluk kararýna katýlmadýðýný karþýoy yazýsýnda belirtmiþtir. E. 1995/2, K.1995/12, Karar Günü:
13/06/1995, R.G.: 18/04/1996/ 22615.
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6.2. Bütçe Yasasý Maddelerinin Yürürlüklerinin Durdurulmasý
Anayasa yargýsýnda bütçe yasasý maddelerinin ve bunlarýn iptaline iliþkin
kararlarýn 1989 yýlýndan bu yana gitgide daha yoðun bir biçimde yer aldýðý
gözlenmiþtir. Anayasaya aykýrý olduklarý savý ve bu nedenle iptalleri istemiyle
bazý yýllar bütçe yasalarýnýn, sayýlarý 24e kadar varan maddesi Anayasa Mahkemesi
önüne getirilmiþ, bu maddelerden büyük çoðunluðu da Anayasaya aykýrý
bulunarak iptal edilmiþtir. Ýptal edilen madde hükümleri bazen sonraki yýl bütçe
yasalarýna aynen konulmuþ, bir kez daha iptal edilmeleri isteminde bulunulmasý
üzerine, bütçe ile ilgili olmadýklarý gerekçesiyle ve hatta önceki Kararlardaki
iptal gerekçelerine atýfta bulunularak, yasa koyucunun ýsrarlý tutumunun
yadýrgandýðý belli edilir bir üslupla, Mahkemece bir kez daha iptal edilmiþtir.
ÇAÐANýn da belirttiði gibi, bütçe yasasýna bütçe ile ilgili olmayan hükümler,
genellikle, yasama sürecinin aðýr iþlediði ortamda konulmaktadýr. Ayrýca, hüküm
iptal edilinceye kadar da, (ki, iptal kararý, yýlý içinde yayýmlansa bile, yayýmlanma
ancak yýlsonuna doðru gerçekleþebilmektedir) elde edilmek istenen pratik
sonuçlar saðlanmaktadýr.
... Mevcut kanunlarý mali açýdan uygulamak durumunda olan bütçe ile
bu kanunlarýn deðiþtirilmesi ortaya çeliþik ve ters bir durum çýkarmaktadýr.45

1995 Mali Yýlý Bütçe Yasasýnýn 20den fazla maddesinin (bazýlarýnýn tamamen) iptali istemiyle Yüksek Mahkemede açýlan davada, iptal istemi yaný sýra,
dava sonuna kadar da yürürlüðün durdurulmasý isteminde bulunulmuþtur. Bütçe
yasasý maddelerinin yürürlüklerinin durdurulmasýna iliþkin bu ilk baþvuruda;
4061 sayýlý 1995 Mali Yýlý Bütçe Kanununun mezkur maddelerinin;
düzenledikleri konu ve alanlarla ilgili olarak meri mevzuatýmýzda gerekli
ve yeterli hükümlerin bulunmasý sebebiyle iptal edilmeleri halinde hukuki
bir boþluk doðmayacaðý gibi kanun koyucunun gerçek iradesiyle tedvin
edilmiþ asli kanun hükümlerine dönülmüþ olacaðýndan yürütmenin
durdurulmasý...

istenilmekteydi.
Anayasa Mahkemesi, dava konusu 4061 sayýlý Yasa kurallarýndan da
anlaþýlacaðý üzere, Yasaya iliþkin verilen iptal kararýnýn yürürlüðe girmesine
kadar, Yasa kurallarýnýn uygulanmasý durumunda daha sonra giderilmesi güç ya
da olanaksýz durum ve zararlarýn doðabileceðine hükmetmiþ,
Uygulanmalarýndan doðacak ve sonradan giderilmesi güç ya da
olanaksýz durum ve zararlarýn önlenmesi ve iptal kararýnýn sonuçsuz
kalmamasý için, kararýn Resmi Gazetede yayýmlanacaðý güne kadar
45 Nami ÇAÐAN, a.g.m., s. 38
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durdurulmasýna karar vermiþ46 ve böylece bütçe yasalarý bakýmýndan da yürürlüðün durdurulmasý iþlemi ilk kez tesis edilmiþtir. Bu kararýn iliþkin olduðu mali
yýlý izleyen yýlýn (1996) bütçe yasasýnýn bazý maddeleri için de yine yürürlüðün
durdurulmasý isteminde bulunulmuþ, Mahkeme, isteme konu maddelerden
bazýlarýnýn yürürlüklerini durdurmuþtur.47

7. Bütçe Yasasý Maddelerine Yönelik Yürürlük
Durdurma ve Ýptal Kararlarýnýn Sayýsal Dökümü
1989-2006 devresinde, 1992, 2000 ve 2001 yýllarý hariç olmak üzere, her
yýlýn bütçe yasasýnda iptal edilen hususlar olmuþtur. Ýptal edilen madde sayýsý,
aþaðýdaki tablodan da gözlemleneceði üzere, 1989, 1993 ve 1997 yýllarýnda 1
ile sýnýrlý kalmýþken, 1991de 18e ve 1995 yýlýnda da 19a ulaþmýþtýr. Cetvel ve
katma bütçe yasasý maddesini de dikkate aldýðýmýzda, bu devrede her yýl ortalama
7,3 maddenin iptal edildiði anlaþýlmaktadýr. Bununla birlikte, yargýlama baþvuru
ile baðlý olduðundan, belirli yýl veya olgularla iptal sayýlarý arasýnda doðrusal
iliþki saptanamamýþtýr.

8. Anayasa Mahkemesinin Yorumundan ve Ýptal Edilme/
Yürürlükleri Durdurulma Olasýlýklarýndan Hareketle
Bütçe Yasasý Maddeleri Nasýl Sýnýflandýrýlabilir?
Anayasanýn Kanunlarýn teklif edilmesi ve görüþülmesi baþlýklý 88 inci
maddesinde, yasa teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkili kýlýnmýþ,
hangi konularda yasa teklif edilebileceði (yasa teklif etmenin sýnýrý) konusunda
her hangi bir anayasal düzenlemeye gidilmemiþtir. Ayný maddede, yasa tasarý
ve tekliflerinin TBMMde görüþülmesi usul ve esaslarýnýn Ýçtüzükle düzenleneceði
belirtilmiþtir. Buna karþýlýk, Anayasanýn 87 nci maddesinde farklý bir yasa türü
olarak sayýlan bütçe yasalarý hakkýnda 161 ve müteakip maddelerde önemli
sýnýrlamalar söz konusudur. 161/2de mali yýl baþlangýcý ile merkezi yönetim
bütçesinin hazýrlanmasý, uygulanmasý ve kontrolünün yasayla düzenleneceði
hükme baðlanmýþtýr. Bu hususlar, bilindiði üzere, 5018 sayýlý Yasa tarafýndan
düzenlenmiþtir. Dolayýsýyla, bütçe yasalarýnýn neleri içerebileceði konusunda
ilgili çerçeve yasada (5018 sayýlý Yasa) yasama organýnýn düzenleme yapabileceðini
anayasakoyucu belirlemiþtir. Anayasa madde 161/4te ise, bütçe yasalarýnýn

46 E.1995/2, K. Yürürlüðü Durdurma 1995/1, Karar Günü: 13/06/1995, R.G.: 17/06/1995-22316).
47 E.1996/23, K. Yürürlüðü Durdurma 1996/5-1, Karar Günü: 17/07/1996, R.G.: 19/07/1996-22701.
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Tablo 1. 1982 Anayasasý Döneminde Ýptal Edilen Bütçe Yasasý Madde Sayýlarý
Genel Bütçe
(Metin)
1989

1

1990

4

1991

18

Genel Bütçe
(Cetveller)

Katma Bütçe
(Metin)

Katma Bütçe
(Cetveller)

1992
1993

1

1994

3

1195

19

1996

11

1997

1

1998

5

1999

2

1

1

2000
2001
2002

4

2003

12

2004

11

2005

8
Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim
Bütçe Y. (Metin) Bütçe Y. (Cetveller)

2006

8

2007

1

1

içeriði hakkýndaki en önemli sýnýrlamaya yer verilmiþtir: bütçe yasalarýna, bütçe
ile ilgili hükümler dýþýnda hiçbir hüküm konulamayacaktýr.
Anayasa Mahkemesi adeta içtihat haline gelen kararlarýnda, iptal / yürürlük
durdurma istemlerini deðerlendirirken, bütçe yasalarýnýn olaðan yasalardan
farkýný ve ne türden düzenlemelerin bütçe yasasýna konulmasýnýn anayasaya
aykýrýlýk teþkil edeceðini vurgulamaktadýr. Ayrýca, gerek mülga 1050 sayýlý
Muhasebe-i Umumiye Yasasýnda gerekse 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Yasasýnda (madde 15) bütçe yasalarýnýn þekli özelliklerine (içereceði
hükümlere ve cetvellere) dair düzenlemeler mevcuttur.
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Tablo 2. 1982 Anayasasý Döneminde Yürürlüðü Durdurulan Bütçe Yasasý Madde Sayýlarý.
Genel Bütçe
(Metin)

Genel Bütçe
(Cetveller)

1195

12

1

1996

5

Katma Bütçe
(Metin)

Katma Bütçe
(Cetveller)

1989
1990
1991
1992
1993
1994

1997
1998
1999

2

1

2000
2001

1

2002
2003

4

2004
2005
Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim
Bütçe Y. (Metin) Bütçe Y. (Cetveller)
2006

3

1

2007

1

1

2003 yýlýna kadar bütçe yasalarý 60-70 maddeden ve katma bütçe yasalarý
da 10-15 maddeden ibaretti. Bütçe yasalarýný bütçe ile ilgili olmayan hükümlerden
arýndýrmak üzere, bazý hususlar ilgili yasalarda düzenlenmiþ ve bu suretle bütçe
yasasý maddelerinin sayýsý 2003te 53e, 2004te 51e ve 2005te 39a düþürülmüþtür.
2006 ve 2007 yýllarý Merkezi Yönetim Bütçe Yasasýnda yer verilen madde sayýlarý
da, sýrasýyla, 34 ve 32dir.
1982 Anayasasý döneminde bütçe yasalarýnda yer verilen hükümleri üçlü
bir sýnýflandýrmaya tabi tutmak mümkündür.
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Birinci grubu 5018 ve mülga 1050 sayýlý Yasalarýn bütçe yasalarýnda yer
verileceðine açýkça iþaret ettiði hususlarý düzenleyen maddeler oluþturmaktadýr.
Mülga 1050 sayýlý Yasa, bütçe yasalarýnýn bir metinden ve ekli cetvellerden
oluþmasýný, eklenmesi öngörülen cetvellerin ilgili bütçe yasalarýnýn metinlerinde
gösterilmesini (madde 29), yasa metnine gider ve gelir tahminleri ile bütçe açýðý
varsa bunun ne suretle kapatýlacaðý ve ayrýca bütçe yýlýna özgü olan ve o yýl
gelir ve giderlerini ilgilendiren hükümlerin (madde 30) konulmasýný hükme
baðlamaktaydý.
5018 sayýlý Yasanýn 15 inci maddesi, Merkezi yönetim bütçe kanununun
kapsamý baþlýðýný taþýmaktadýr. Merkezi yönetim bütçe kanununu merkezi
yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren,
bunlarýn uygulanmasýna ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanun biçiminde
tanýmlayan madde, bu yasada;
 Yýlý ve izleyen iki yýlýn gelir ve gider tahminlerine,
 Varsa bütçe açýðýnýn veya fazlasýnýn tutarý, açýðýn nasýl kapatýlacaðý
veya fazlanýn nasýl kullanýlacaðýna,
 Vergi muafiyeti, istisnasý ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle
vazgeçilen vergi gelirlerine,
 Borçlanma ve garanti sýnýrlarýna,
 Bütçelerin uygulanmasýnda tanýnacak yetkilere,
 Baðlý cetvellere,
 Mali yýl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kýsmen
veya tamamen uygulanmayacak hükümlere,
yer verileceðini hükme baðlamýþtýr.
Ýçerikleri itibariyle Anayasa Mahkemesinin;
Anayasada birbirinden tamamen ayrý ve deðiþik olarak düzenlenen
bu iki yasalaþtýrma yönteminin doðal sonucu olarak, birisinin konusuna
giren bir iþin, öteki yöntemle düzenlenmesi, deðiþtirilmesi veya kaldýrýlmasý
olanaksýzdýr.
Anayasanýn 161. maddesinin son fýkrasýnda, Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dýþýnda hiçbir hüküm konulamaz. denilmektedir.
Maddenin gerekçesinde de belirtildiði gibi, bütçe yasalarý öteki yasalardan
ayrý olmasý sebebiyle bir yasa kuralý nasýl ayný nitelikte bir yasa kuralýyla
deðiþtirilebilirse bütçe yasalarý da ayný biçimde hazýrlanmýþ ve kabul
edilmiþ bir bütçe yasasý ile deðiþtirilebilir. Yasa konusu olabilecek bir kuralý
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kapsamamasý koþuluyla bütçe ile ilgili hükümler ifadesi de bütçeyi
açýklayýcý, uygulanmasýný kolaylaþtýrýcý nitelikte düzenlemeler olarak
deðerlendirilmelidir.

Biçimindeki deðerlendirmesine ters düþmedikleri (örneðin, olaðan yasa
konusu iþ bütçe yasasý ile düzenlenmediði) sürece, 5018 sayýlý Yasanýn 15 inci
maddesi uyarýnca bütçe yasalarýnda yer verilen hususlarýn iptal edilmeleri riski
bulunmamaktadýr. Kýsmen veya tamamen uygulanmayacak hükümlerin bütçe
yasalarýnda yer alabilmesini ve Yüksek Mahkemenin bu tür hükümleri iptal
etmemesini temine yönelik olarak 15 inci maddede yer verilen Mali yýl içinde
gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kýsmen veya tamamen
uygulanmayacak hükümler ifadesi, Anayasa Mahkemesini, bütçe yasalarýnýn
Kýsmen veya tamamen uygulanmayacak hükümlerini iptalden alýkoymamýþtýr.
Baþka bir anlatýmla, Anayasa Mahkemesi, kendi yorumunu geçersiz kýlmaya
yönelik bu Yasa hükmünü dikkate almamýþtýr. Anayasa Mahkemesine
baþvurulmasý halinde, 5018 sayýlý Yasanýn 15 inci maddesinin bu hükmünün
(mali yýl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kýsmen veya
tamamen uygulanmayacak hükümler) iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir.
Bu grupta yer alan düzenlemelerden iptale konu olmuþ olanlar aþaðýda
listelenmiþtir.
 (K) Cetveli [1995]
 Aktarma [2005] [2004]
 Bütçe Politikasý ve Mali Kontrol [1991] [1995]
 (E) Cetveli [2007]
Bütçe yasasý hükümlerinin sýnýflandýrýlmasýnda ikinci grubu, Uygulanmayacak Hükümler veya Kýsmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
baþlýklý maddeler oluþturmaktadýr.
Önceki yýllarda Uygulanmayacak hükümler baþlýðý altýnda, son birkaç
yýlda ise Kýsmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler baþlýðý altýnda
bütçe yasalarýnda yer verilen bu maddeye, çok sayýda fýkra ve bent serpiþtirilmekte,
o mali yýlda tamamen uygulanmayacak hususlar ile farklý bir biçimde uygulanacak
hususlar bu madde bünyesinde düzenlenmektedir. Tamamen veya kýsmen
uygulanmayacaðý belirtilen hususlar çoðunlukla olaðan yasalarýn hükümleri
olduðundan, Anayasaya aykýrýlýk iddialarýnda en çok iptallere maruz kalan
madde, bu maddedir. Anayasa Mahkemesi, ilgili Anayasa hükümlerinden, iki
yasa türünün farklý yasalaþma yöntemi dolayýsýyla, olaðan yasaya konu hususlarda
deðiþikliðin yine olaðan yasalarla yapýlmasý talimatýný çýkarmaktadýr.
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Nitekim, kýsmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler baþlýklý maddede
yer verilen hususlardan iptal edilmesi istenenlerin tamamý iptal edilmiþ, baþka
bir anlatýmla, iptal isteminin reddedildiði müþahede edilmemiþtir.
Bu baþlýðý taþýyan bütçe yasasý maddesi, içerdiði hususlarýn nitelikleri ve
Yüksek Mahkemenin deðerlendirme biçimi dolayýsýyla, iptal edilme olasýlýðý en
yüksek olan maddedir.
Bu grupta yer alan düzenlemelerden iptale konu olmuþ olanlar aþaðýda
listelenmiþtir.
 Uygulanmayacak Hükümler [1991] [1994] [1995] [1996]
 Kýsmen veya Tamamen Uygulanmayacak Hükümler [1998] [2003]
[2004] [2005] [2006] [2007]
Bütçe yasasý hükümlerinin sýnýflandýrýlmasýnda üçüncü grubu, yukarýda
sayýlan iki gruba dahil olmayan maddeler (diðer maddeler) oluþturur.
Bütçe yasalarýnda yer alan ve yukarýda deðerlendirilen iki grup dýþýnda
kalan düzenlemeler çok deðiþik konularý ve dolayýsýyla en geniþ alaný
kaplamaktadýr. Bu tür maddelere yönelik iptal istemlerinde de, Yüksek Mahkeme,
bütçe yasasý düzenlemesinin olaðan yasalarda yer alan her hangi bir düzenlemeyi
deðiþtirip deðiþtirmediðine, kaldýrýp kaldýrmadýðýna ve düzenlemenin bütçenin
uygulanmasýný kolaylaþtýrýcý nitelikte olup olmadýðýna bakmakta ve buna göre
istemi sonuçlandýrmaktadýr. Bütçe yasasýna yönelik iptal istemlerinde en çok
karþýoy yazýsýnýn bu grupta yer alan maddeler için yazýlmasý, üyelerin dahi çoðu
kez duraksamaya düþtüklerinin ve düzenlemenin bütçenin uygulanmasýný
kolaylaþtýrýcýlýðýna hükmetmekte zorlandýklarýnýn bir kanýtýdýr.
Bütçe yasasýna iliþkin anayasa yargýsý bakýmýndan bir diðer gözlem, bütçe
yasasýna ekli cetvel hükümlerinin pek fazla iptal istemine konu olmadýðýdýr.
Oysa, Cetvellerde de çok önemli düzenlemelere yer verilmekte, buradaki
düzenlemelerle olaðan yasa hükümleri ilgili mali yýlda uygulanamaz hale
gelmektedir. Baþvuru yapýlacak olsa, kuvvetle muhtemeldir ki, bütçe yasalarýna
ekli cetvellerdeki çok sayýda hüküm iptal edilebilir.
Bu grupta yer alan düzenlemelerden iptale konu olmuþ olanlar aþaðýda
listelenmiþtir.
 Bazý KÝTlerin Gayrisafi Hasýlat Tahakkuklarýndan Bütçeye Gelir Kaydý
[1996]
 1318 Sayýlý Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulama Süresi [1998]

140

 Sayý: 6  Temmuz-Aðustos-Eylül 2007

 3065 Sayýlý Kanun Uyarýnca Çalýþtýrýlan Sözleþmeli Personel [1995]
 Amir-i Ýtalýk Yetkisinin Devri [1995]
 Amme Alacaðýna Karþýlýk Kabul Edilebilecek Gayrimenkuller [2003]
[2004]
 Belediye Paylarýnýn Bütçeye Gelir Kaydý Ve Daðýtýmý [1990]
 Borç Verme Ve Hibe Anlaþmalarý [1991]
 Kamu Kuruluþlarýnýn Gelir Ve Giderlerinin Ýzlenmesi, Bütçelerinin
Onaylanmasý [1996]
 Dýþ Borçlanma [1991] [1996]
 Döner Sermaye Gelirleri [1991] [1994] [1995] [1996]
 Ek Görevlerin Sýnýrý [1991]
 Fonlara Ýliþkin Hükümler [2002] [2005] [2006]
 Fonlarýn Ödenek Ve Gelirleri [1995] [1996]
 Gayrimenkul Satýþ Ve Kira Bedelleri [1996]
 Geçici Görevlendirme [2005]
 Geçici Görevlendirme Ve Atanýlan Kadro Haklarýndan Faydalanma
[1998]
 Görev Zararlarý Ve Gayrimenkul Satýþlarý [2004]
 Hastane Ücretleri [1996]
 Hastane ve Tedavi Ücretleri [1999] [2003]
 Hazine Bonolarý ve Avans Ýþlemleri [1991] [1995]
 Hazine Garanti Limiti, Dýþ Proje Kredileri ve Borçlanmaya Ýliþkin
Hükümler [2003] [2004]
 Hazine Taþýnmaz Mallarýnýn Deðerlendirilmesi ve Hazine Adýna Tescil
[2003]
 Ýç Borçlanma [1991]
 Ýkramiye ve Diðer Ödemeler [1991] [1995]
 Ýl Özel Ýdare ve Belediye Paylarýnýn Borçlarýna Mahsubu [1989] [1990]
 Ýlaç Katýlým Paylarý [1995]
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 Kadrolarýn Kullanýmý [1991] [1995] [1996] [1997] [2003] [2004]
[2005] [2006]
 Kamu Haznedarlýðýnýn Yürütülmesi [1998] [2003]
 Kamu Ýktisadî Teþebbüslerinin Kârlarý [2003]
 Kamu Konutlarý [1993] [1994]
 Kamu Kuruluþlarýnýn Gelir ve Giderlerinin Ýzlenmesi [1995]
 Kamu Ortaklýklarý ve Ýþtiraklerinde Sermaye Deðiþiklikleri [2002]
[2003] [2004]
 Kamulaþtýrma Bedellerinin Sertifika Ýle Ödenmesi [2004]
 Katsayýlar, Yurt Dýþý Aylýklar, Ücret ve Sözleþme Ücreti [2002] [2004]
 Katsayýlar, Yurtdýþý Aylýklar ve KÝTlerde Sözleþmeli Personel Ücret
Tavaný [1991] [1995]
 Kýlavuzluk ve Römorkaj Gelirleri [2002]
 Kira ve Ýdare Gelirleri [2002]
 Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi [1995] [1996]
 Milletlerarasý Tahkime Ýliþkin Uyuþmazlýklarda Hizmet Satýn Alýnmasý
[2003]
 Muhtelif Gelirler [2003] [2004] [2005]
 NATO Hesabý ve Afif Gelir Fazlalarý Ýle Fonlardan Bütçeye Gelir Kaydý
[1991]
 Ödenek Devir ve Ýptal Ýþlemleri [2003] [2006]
 Öðretim Üyesi Yetiþtirme Projesi (Katma Bütçe Kanunu) [1999]
 PTT ve Hastane Ücretleri [1990]
 Remo ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu [1991]
 Resmi Taþýtlar, Demirbaþ Eþya ve Levazým [2006]
 Resmi Taþýtlara Ait Hükümler [1991] [1995]
 Saymanlýk Görev ve Sorumluluklarýnýn Devri [1995] [2005]
 Su ve Doðalgaz Tarife Bedelleri [1999]
 Taþýnmaz Devri [2006]
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 Tayýn Bedeli [1991] [1995]
 Tedavi Hizmetlerinin Temini [2006]
 Týbbi Cihaz ve Sarf Malzemelerinin Bedelleri [1995]
 TRT Kurumunun Payý [1991]
 Uluslararasý Kuruluþlara Üyelik [2006]
 Vergi Baðýþýklýðý [1991]
 Vergi, Fon ve Paylarýn Zamanýnda Yatýrýlmasý [2005]
 Vergilerle Ýlgili Hükümler [1990]
 Yatýrým Harcamalarý [1991]
 Yeni Teþkilat Kurulmasý [1995]
 Yurt Dýþý Eðitimi [1995]
 Yurtdýþý Teþkilatlarýnýn Yeniden Düzenlenmesi [1998]

9. Bütçe Yasalarýný Bütçe ile Ýlgili Olmayan
Hükümlerden Arýndýrma Çabalarý
1996 Mali Yýlý Bütçe Yasasý maddelerinden bir çoðunun yürürlüðünün
Anayasa Mahkemesinin 17/07/1996 gün ve Yürürlüðü Durdurma 1996/5-1
sayýlý Kararý (R.G.: 19/07/1996/ 22701) ile durdurulmasýndan sonra, Hükümetçe
hazýrlanan Bütçe Kanunlarýnda Yer Alan Bazý Hükümlerin Ýlgili Kanunlarýnda
Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý 29.7.1996 günü Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Baþkanlýðýna sunulmuþtur.
Tasarýnýn Genel Gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin iptal istemlerini
deðerlendirirken kullandýðý argümanlara dikkat çekildikten sonra,
Bununla birlikte, bütçe kanunlarýna çoðu kez uzun süreli hizmet
kanunlarý ve vergi kanunlarýný ilgilendiren hükümler konulmasý Fransa
baþta olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülen hallerdendir. Kanunlarýmýzda
bütçeden harcamayý ya da bütçeye gelir saðlamayý gerektirir çok sayýda
hüküm bulunmasý, özellikle gidere neden olabilecek hükümler (eðitim,
savunma, saðlýk, yargý, tarým ulaþým ve benzeri kamu hizmeti alanlarýna
iliþkin) ile vergi kanunlarýnda Devlet hizmetlerine veya bir vergi yüküne
iliþkin yeni düzenlemeler yapma ihtiyacý duyulmakta ve bütçe kanunlarýna
hükümler koyma yoluna gidilebilmektedir.
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denilerek durum saptamasý yapýlmakta, sonra da, Tasarýdan neler beklendiðine
deðinilmektedir.
Bu hükümler, Anayasanýn yukarýda belirtilen hükümleri karþýsýnda,
zaman zaman Anayasa Mahkemesine götürülmekte ve iptal davasýna
konu olmaktadýr. Verilen iptal kararlarý, hiç þüphesiz, mali ve ekonomik
hedefleri etkilemekte ve süratle doldurulmasý gereken hukuki boþluklar
yaratmaktadýr. Oysa, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümler, yeni
düzenlemeler olmayýp, yýllarca bütçe kanunlarýnda yer alan ve uygulanan
hükümlerdir.
Hazýrlanan Bütçe Kanunlarýnda Yer Alan Bazý Hükümlerin Ýlgili
Kanunlarýnda Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý bütçe kanunu
yerine ilgili kanunlarýnda düzenlenmesi gereken hükümlerin bu metinlerde
yer almasýna imkan saðlamaktadýr. Böylece, bütçe kanunlarý Anayasanýn
161 inci maddesine uygun bir yapýya kavuþturulmuþ, Anayasanýn amacýna
aykýrý bir geniþlik ve genellik getirilmemiþ olacaktýr.48

Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.7.1996 günlü Raporundan,
... þimdilik sadece yürütmenin durdurulmasý ile ilgili maddeleri
kapsayan bir tasarýnýn getirilmiþ olduðu, daha kapsamlý bir tasarýnýn yeni
yasama yýlýnda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaðý ...49

öðrenilmektedir. Ayrýca, Komisyon Tasarýnýn adýný deðiþtirmiþtir. Acele ile
hazýrlanmýþ olduðu eleþtirisi dýþýnda Komisyonun çoðunluðunca benimsenen
Tasarýya olumlu oy vermeyen 4 üyenin karþýoy yazýsýnda, Tasarýnýn, Anayasa
Mahkemesince 1996 yýlý Bütçe Yasasýnýn iptal edilen maddelerinin yol açtýðý
gelir kaybýný gidermeyi amaçladýðý belirtilmekte ve;
Ýlgili kanunlarda yapýlan deðiþiklikler, Anayasa Mahkemesinin iptal
gerekçesinde ileri sürülen aykýrýlýklarý ortadan kaldýrmadýðý gibi, bütçe
kanunundaki düzenlemelerden öte de Anayasayý ihlal eder niteliktedir.

denilmektedir.
Hükümet ortaðý partilerden birine mensup bir milletvekili de, Tasarýnýn
bir hukuki boþluðu doldurmayý amaçladýðýný belirterek;
Benim, bütün maliyecilik hayatýmda gördüðüm pek çok hüküm
vardýr ki, bu hüküm, yýl içerisinde Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal
edilmiþ veya yürürlüðü durdurulmuþ; ama, gelecek yýl, bütçe kanununda
da, yine aynen tekrar edilmiþtir.; yani, bunlar bir ihtiyaçtýr; bir ihtiyaçtan
doðmuþtur ve bugün bu ihtiyacý gidermek için, Hükümet, böyle bir
tasarýyla karþýmýza gelmiþtir.
48 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:20, Yasama Yýlý: 1, Cilt: 9 (31/07/1996), S. Sayýsý 86, s. 2
49 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:20, Yasama Yýlý: 1, Cilt: 9 (31/07/1996), S. Sayýsý 86, s.7
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... bu, bir finansman kanunu deðildir, bir finansman arayýþý deðildir;
bir taraftan bir tarafa aktarma kanunudur ve bunu da Hükümet, yasayla
yapmaktadýr.50

diyerek, hem Tasarýnýn iþlevini belirtmiþ, hem de Tasarýnýn bir finansman
arayýþý olduðu yollu eleþtirileri yanýtlamýþtýr.
Anayasa Mahkemesince önceki yýllarda iptal edilen madde hükümlerinden
sonraki yýl bütçelerinde ýsrarla yer verilen, belki de yer verilmek durumunda
kalýnan bazýlarýnýn yürürlüklerinin 19.07.1996da durdurulmasýnýn hemen
sonrasýnda 01/08/1996 gün ve 4160 sayýlý Yasa51 çýkarýlmýþtýr. Yasa, yürürlüðün
durdurulmasýna konu olan maddelerin birkaçýný ilgili yasalara (657, 1050 ve
2547 sayýlý yasalar) eklemiþ, diðerlerini (asýl yasalarýnda yer alýp da bütçe yasalarý
ile her yýl uygulanmayacak hükümler arasýnda sayýlanlarý) ise yürürlükten
kaldýrmýþtýr.

10. Sonuç
Bütçe yasalarý bir metin ile ekli cetvellerden oluþur. 2006 yýlýna kadar, hem
bütçe yasasý hem de ayrýca katma bütçeli idareler bütçe yasasý çýkarýlmakta, her
ikisinin ekinde cetveller yer almaktaydý. Ancak, bütçe yasasýnýn hem metni
hem de eki cetvelleri katma bütçeli idarelere de teþmil edilmekte olduðu için,
katma bütçe yasasýnýn metni ve eki cetveller bütçe yasasýnýn ek ve cetvellerine
kýyasla, daha kýsaydý. 2006 yýlýndan bu yana ise tek bir Merkezi Yönetim Bütçe
Yasasý çýkarýlmakta, bu yasanýn ekinde cetvellere yer verilmektedir.
Anayasa Mahkemesi, kurulduðu günden bugüne kadar geçen 45 yýllýk
sürede (1962-2007), Anayasanýn ilgili maddeleri hükümleri ve kendi teþkilat
yasasý hükümleri çerçevesinde, diðer yasalar (olaðan yasalar) yaný sýra bütçe
yasalarý için de Anayasaya uygunluk denetimi yapmýþtýr. Mahkemenin bütçe
yasalarýna yönelik kararlarýnýn sayýsý, Tablo 3 ve Tablo 4ten izlenebileceði üzere,
100ü geçmiþtir.
Anayasa Mahkemesi, bütçe yasalarý hakkýnda kendisine yapýlan baþvurularda,
1961 Anayasasý döneminden beri istikrar kazanmýþ olan ve aþaðýdaki karara da
içkin olan deðerlendirmede bulunmaktadýr.
Anayasanýn 87. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev
ve yetkileri belirtilirken bütçe yasa tasarýsýný görüþmek ve kabul etmek
dýþýnda diðer yasalarý koymak, deðiþtirmek ve kaldýrmak biçiminde bir
50 Abdullah Aykon DOÐANýn konuþmasý, T.B.M.M. Tutanak Dergisi, B: 85, O: 3, 31/07/1996, s. 350.
51 R.G.: 05/08/1996-22718 (Mükerrer).
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Tablo 3. 1961 Anayasasý Döneminde Bütçe Yasalarýna Dair Anayasa Mahkemesi Kararlarý
ANAYASA MAHKEMESÝ KARARININ

RESMÝ GAZETENÝN

YIL

YASA

ESAS

KARAR

K. GÜNÜ

TARÝHÝ

SAYISI

1965

619

1965/19

1965/42

12.07.1965

04.02.1966

12218

1965

619

1965/20

1965/43

12.07.1965

04.02.1966

12218

1965

619

1965/21

1965/44

12.07.1965

04.02.1966

12218

1968

1029

1968/24

1969/4

07.01.1969

21.02.1969

13133

1971

1376

1971/16

1971/62

06.07.1971

31.12.1971

14059

1971

1376

1971/21

1971/63

06.07.1971

14.01.1972

14072

1971

1376

1972/26

1972/38

27.06.1972

07.01.1973

14414

1972

1567

1972/25

1972/36

27.06.1972

27.10.1972

14349

1972

1567

1972/27

1972/37

27.06.1972

27.10.1972

14349

1974

1805

1978/38

1978/49

02.11.1978

12.02.1979

16548

1974

1823

1974/26

1974/48

21.11.1974

29.01.1975

15133

1974

1823

1976/35

1976/49

21.10.1976

23.12.1976

15798

1974

1823

1977/127

1977/132

01.12.1977

02.02.1978

16187

1975

1849

1975/146

1975/162

10.06.1975

24.07.1975

15305

1975

1849

1979/15

1979/32

28.06.1979

09.07.1979

16691

1975

1868

1976/53

1977/15

08.03.1977

17.05.1977

15940

1975

1868

1977/127

1977/132

01.12.1977

02.02.1978

16187

1975

1868

1978/39

1978/53

07.11.1978

12.02.1979

16548

1975

1868

1978/42

1978/56

07.11.1978

12.02.1979

16548

1975

1868

1978/45

1978/55

07.11.1978

12.02.1979

16548

1976

1940

1977/119

1977/146

22.12.1977

02.02.1978

16187

1976

1940

1976/32

1976/56

23.12.1976

22.03.1977

15886

1976

1940

1977/120

1977/147

22.12.1977

02.02.1978

16187

1976

1970

1976/23

1976/33

10.06.1976

15.09.1976

15708

1976

1970

1976/34

1976/52

09.12.1976

15.03.1977

15879

1976

1970

1978/46

1978/54

07.11.1978

12.02.1979

16548

1977

2035

1978/58

1978/65

21.12.1978

12.02.1979

16548

1977

2035

1979/15

1979/32

28.06.1979

09.07.1979

16691
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Tablo 3. (devam)
ANAYASA MAHKEMESÝ KARARININ

RESMÝ GAZETENÝN

YIL

YASA

ESAS

KARAR

K. GÜNÜ

TARÝHÝ

SAYISI

1977

2035

1979/29

1979/41

23.10.1979

16.01.1980

16871

1977

2067

1977/80

1977/123

13.10.1977

21.12.1977

16146

1977

2067

1979/16

1979/28

19.06.1979

09.07.1979

16691

1978

2116

1978/70

1979/7

08.02.1979

18.04.1979

16613

1978

2116

1978/75

1979/8

08.02.1979

18.04.1979

16613

1978

2116

1979/11

1979/17

12.04.1979

10.06.1979

16662

1978

2116

1979/14

1979/33

28.06.1979

09.07.1979

16691

1978

2116

1979/41

1979/47

25.12.1979

21.02.1980

16907

1978

2143

1978/43

1978/61

23.11.1978

30.03.1979

16594

1978

2143

1978/40

1978/66

21.12.1978

03.04.1979

16598

1979

2186

1979/12

1979/25

05.06.1979

19.07.1979

16701

1979

2186

1979/39

1980/3

24.01.1980

21.02.1980

16907

1979

2215

1983/9

1984/1

26.01.1984

13.12.1984

18604

1980

2269

1984/11

1984/11

15.11.1984

22.02.1985

18674

Tablo 4. 1982 Anayasasý Döneminde Bütçe Yasalarýna Dair Anayasa Mahkemesi Kararlarý
ANAYASA MAHKEMESÝ KARARININ

RESMÝ GAZETENÝN

YIL

YASA

ESAS

KARAR

K. GÜNÜ

TARÝHÝ

SAYISI

1982

2597

1991/60

1992/16

03.03.1992

03.06.1992

21247

1983

2722

1991/60

1992/16

03.03.1992

03.06.1992

21247

1989

3512

1991/16

1991/19

02.07.1991

28.09.1991

21005

1991

3690

1991/37

1991/44

27.11.1991

10.01.1992

21107

1991

3690

1991/8

1992/5

30.01.1992

16.06.1994

21962

1993

3859

1994/3

1994/69

20.09.1994

16.10.1994

22083

1994

3941

1994/60

1994/54

13.07.1994

17.01.1996

22526

1994

3941

1996/30

1996/27

26.06.1996

28.12.1996

22861

1994

3941

1995/23

1995/25

04.07.1995

29.12.1995

22508

1994

3941

1994/69

1995/8

15.02.1995

16.08.1996

22729

1994

3941

1996/31

1996/28

26.06.1996

28.12.1996

22861
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Tablo 4. (devam)
ANAYASA MAHKEMESÝ KARARININ

RESMÝ GAZETENÝN

YIL

YASA

ESAS

KARAR

K. GÜNÜ

TARÝHÝ

SAYISI

1995

4061

1995/2

YD 1995/1

13.06.1995

17.06.1995

22316

1995

4061

1995/2

1995/12

13.06.1995

18.04.1996

22615

1996

4139

1996/23

YD 1996/5-1

07.10.1996

08.06.2002

24779

1996

4139

1996/23

1996/36

17.07.1996

19.07.1996

22701

1997

4219

1997/44

1998/16

13.05.1998

10.07.1998

23398

1998

4316

1999/28

1999/38

21.09.1999

08.04.2000

24014

1998

4316

1998/29

1998/60

07.10.1998

27.11.1998

23536

1998

4316

1998/56

1998/89

28.12.1998

19.03.1999

23644

1998

4316

1999/22

1999/32

20.07.1999

04.02.2000

23954

1998

4316

1999/44

1999/48

28.12.1999

11.03.2000

23990

1998

4316

1999/36

1999/43

24.11.1999

06.02.2001

24310

1999

4393

2000/76

2001/9

25.01.2001

07.02.2002

24664

1999

4393

1999/29

YD 1999/2

21.09.1999

24.09.1999

23826

1999

4395

1999/30

1999/37

21.09.1999

08.04.2000

24014

1999

4395

1999/30

YD 1999/3

21.09.1999

24.09.1999

23826

1999

4393

1999/29

1999/36

21.09.1999

06.02.2001

24310

2000

4494

2000/13

2000/4

03.03.2000

10.05.2000

24045

2001

4611

2001/144

YD 2001/2

15.03.2001

16.03.2001

24344

2001

4611

2001/144

2002/20

22.01.2002

31.05.2002

24771

2001

4611

2002/52

2002/84

17.09.2002

01.11.2002

24923

2001

4611

2001/412

2002/95

22.10.2002

27.03.2003

25061

2001

4682

2001/385

2002/40

27.03.2002

03.08.2002

24835

2002

4726

2003/24

2003/35

16.04.2003

21.05.2003

25114

2002

4726

2003/25

2003/36

16.04.2003

2002

4726

2003/26

2003/37

16.04.2003

2002

4726

2004/59

2006/7

19.01.2006

09.11.2006

26341

2002

4726

2003/8

2003/9

11.03.2003

28.03.2003

25062

2002

4726

2003/9

2004/47

01.04.2004

05.11.2004

25634
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Tablo 4. (devam)
ANAYASA MAHKEMESÝ KARARININ

RESMÝ GAZETENÝN

YIL

YASA

ESAS

KARAR

K. GÜNÜ

TARÝHÝ

SAYISI

2002

4726

2003/11

2004/49

07.04.2004

05.11.2004

25634

2002

4726

2003/19

2003/12

01.04.2003

04.10.2003

25249

2002

4726

2003/24

2003/35

16.04.2003

21.05.2003

25114

2002

4726

2002/138

2002/96

22.10.2002

28.03.2003

25062

2003

4833

2003/41

2004/4

22.01.2004

08.12.2004

25664

2003

4833

2003/41

YD 2003/8

17.07.2003

22.07.2003

25176

2003

4833

2005/9

2005/95

29.11.2005

08.12.2006

26370

2004

5027

2004/115

2005/92

29.11.2005

07.02.2006

26073

2004

5027

2004/102

2005/96

29.11.2005

07.09.2006

26282

2004

5027

2004/125

2005/74

10.11.2005

07.02.2006

26073

2004

5027

2004/12

2005/35

07.06.2005

19.07.2006

26233

2005

5277

2006/48

2006/45

04.04.2006

2005

5277

2005/6

2005/93

29.11.2005

28.10.2006

26330

2005

5277

2005/96

2005/94

29.11.2005

2005

5277

2005/146

2005/105

28.12.2005

14.11.2005

26346

2005

5277

2005/6

YD 2005/21

29.11.2005

10.12.2005

26019

2006

5437

2006/22

YD 2006/14

22.03.2006

29.03.2006

26123

2006

5437

2006/28

YD 2006/35

23.11.2006

2007

5565

2007/17

YD 2007/16

05.04.2007

18.04.2007

26497

ayýrým yapýlmýþtýr. Bütçe yasalarýný öteki yasalardan ayrý tutan bu kural
karþýsýnda, herhangi bir yasa ile düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe
yasasý ile düzenlenmesi veya herhangi bir yasada yer alan hükmün bütçe
yasalarý ile deðiþtirilmesi ve kaldýrýlmasý olanaksýzdýr.
Anayasanýn 88. ve 89. maddelerinde yasalarýn Türkiye Büyük Millet
Meclisinde teklif, görüþme usul ve esaslarý ile yayýmlanmasý düzenlenirken
bütçe yasalarýnýn görüþme usul ve esaslarý 162. maddede ayrýca belirtilmiþtir.
Bu maddeyle bütçe yasa tasarýlarýnýn görüþülmesinde ayrý bir yöntem
kabul edilmiþ, genel kurulda üyelerin gider arttýrýcý veya gelir azaltýcý
tekliflerde bulunmalarý önlenmiþ ve Anayasanýn 89. maddesiyle de
Cumhurbaþkanýna bütçe yasalarýný bir daha görüþülmek üzere TBMMne
geri gönderme yetkisi tanýnmamýþtýr. Öte yandan, Anayasanýn 163.
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maddesinde bütçede deðiþiklik yapýlabilmesi esaslarý ayrýca düzenlenmiþ
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede deðiþiklik
yapma yetkisi verilmemiþtir.
Anayasada birbirinden tamamen ayrý ve deðiþik olarak düzenlenen
bu iki yasalaþtýrma yönteminin doðal sonucu olarak, birisinin konusuna
giren bir iþin, öteki yöntemle düzenlenmesi, deðiþtirilmesi veya kaldýrýlmasý
olanaksýzdýr.
Anayasanýn 161. maddesinin son fýkrasýnda, Bütçe kanununa,
bütçe ile ilgili hükümler dýþýnda hiçbir hüküm konulamaz. denilmektedir.
Maddenin gerekçesinde de belirtildiði gibi, bütçe yasalarý öteki yasalardan
ayrý olmasý sebebiyle bir yasa kuralý nasýl ayný nitelikte bir yasa kuralýyla
deðiþtirilebilirse bütçe yasalarý da ayný biçimde hazýrlanmýþ ve kabul
edilmiþ bir bütçe yasasý ile deðiþtirilebilir. Yasa konusu olabilecek bir kuralý
kapsamamasý koþuluyla bütçe ile ilgili hükümler ifadesi de bütçeyi
açýklayýcý, uygulanmasýný kolaylaþtýrýcý nitelikte düzenlemeler olarak
deðerlendirilmelidir.
Bir yasa kuralýnýn bütçeden harcamayý ya da bütçeye gelir saðlamayý
gerektirir nitelikte bulunmasý, mutlak biçimde bütçe ile ilgili hükümlerden
sayýlmasýna yetmez. Her yasada deðiþik türde gidere neden olabilecek
kurallar bulunabilir. Böyle kurallarýn bulunmasýyla örneðin eðitim, savunma,
saðlýk, yargý, tarým, ulaþým ve benzeri kamu hizmeti alanlarýna iliþkin
yasalarýn bütçeyle ilgili hükümler içerdiði kabul edilirse, bu konulardaki
yasalarýn deðiþtirilip kaldýrýlmasý için de bütçe yasalarýna hükümler koymak
yoluna gidilebilir. Oysa, bu tür yasa düzenlemeleri, bütçenin yapýlmasý
ve uygulanmasý yöntemiyle iliþkisi bulunmayan, Yasakoyucunun baþka
amaçla ve bütçeninkinden tümüyle deðiþik yöntemlerle gerçekleþtirmesi
gereken yasama iþlemleridir. Bütçe ile ilgili hüküm sözcüklerine
dayanýlarak, gider ya da gelirle ilgili bir konuyu olaðan bir yasa yerine
bütçe yasasý ile düzenlemek Anayasanýn 88. ve 89. maddelerini bu tür
yasalar yönünden uygulanamaz duruma düþürür.
Anayasanýn 161. maddesinin getiriliþ amacý, bütçe yasalarýnda,
bütçe kavramý dýþýndaki konulara yer vermemek, böylece bütçe yasalarýný
bütçeyle ilgili olmayan kurallardan uzak tutmak kendi yapýsý içinde
bütünleþtirmektir.52

Bu Kararda özetle iki hususun altý çizilmektedir:
 Bütçe yasalarý, ilgili Anayasa maddelerinden de anlaþýlacaðý üzere, diðer
yasalardan farklýdýr (olaðan yasa-bütçe yasasý ayrýmý).
 Bu farklýlýklardan hareketle, bütçe yasalarýna, yalnýzca bütçe ile ilgili
hükümler konulmalý, baþka bir anlatýmla, olaðan yasalarla düzenlenmesi
gereken hususlara bütçe yasalarýnda yer verilmemelidir.
52 E. 2006/22, K. 2006/40, K.G.: 22/03/2006, R.G.: 14/12/2006-26376.
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Hukuk devleti ilkesinin gerekleri ve anayasa hükümleri ile Yüksek Mahkemenin bütçe yasalarýný yargýlarken esas aldýðý bakýþ açýsý bu denli belirgin iken,
bütçe yasalarýna neden bütçe ile ilgili olmayan hükümler konulmakta, neden
Anayasaya aykýrý52 bütçe yasalarý çýkarýlmaktadýr? sorusuna yanýt aranmasý
gerekmektedir.
Bütçe yasalarýndaki anayasaya aykýrýlýklarýn yürürlüðü durdurulan ve/veya
iptal edilen maddelerle sýnýrlý olduðu söylenemez. Çünkü Anayasa Mahkemesi
istem ile baðlýdýr. Ýstemde bulunulacak olsa iptal edilmesi kuvvetle muhtemel
maddeler, istemde bulunulmadýðý için hukuk aleminde hüküm ifade etmeye
devam ediyor olabilir.
Bütçe yasalarýna anayasaya aykýrý hükümlerin konulmasý, az ve iyimser bir
olasýlýk da olsa, ilgili hükmün bütçe ile ilgili olmadýðýnýn saptanamamýþ olmasýna
baðlanabilir. Yasa koyucu, çok hassas nitelik gösteren bu özellikleri, (ki, belli
bir hükmün bütçe ile ilgili olup olmadýðý hususunun, Anayasa Mahkemesi
üyeleri arasýnda da zaman zaman farklý biçimde deðerlendirildiði olmuþtur)
bütçe yasasýna konulmasý olasý hükümde mevcut sanmýþ veya yeterince
araþtýramamýþ olabilir.
Anayasa Mahkemesinin istikrar kazanmýþ kararlarýna bakýlacak olursa,
anayasa yargýsýna baþvurulmasý halinde bir hükme iptal ve/veya yürürlük durdurma yaptýrýmýnýn uygulanýp uygulanmayacaðýný kestirmek, çoðunlukla kolaydýr.
Bütçe yasalarýnda yer verilen ve yukarýdaki bölümlerde birinci grupta zikredilen
ifadeler, olaðan yasalarda deðiþiklik öngörmedikleri sürece (ki, bu durum pek
ihtimal dahilinde deðildir) iptal iþlemine konu olmazlar. Ýkinci gruba sokulabilecek
ifadeler ise, madde baþlýðýndan da anlaþýlacaðý üzere, iptal istemine konu olmalarý
halinde, kesinlikle iptal edileceklerdir. Nitekim, bugüne kadar Uygulanmayacak
53 Anayasaya aykýrýlýk kavramý ile Anayasayý ihlal kavramlarýný birbirine karýþtýrmamak gerekmektedir.
Anayasaya aykýrýlýk, artýk bir hukuk kuralýnýn konulmasý dolayýsýyla ortaya çýkan ve Anayasa Mahkemesinin
iptal kararýyla düzeltilen bir durum olmaktadýr. Burada, Anayasaya aykýrýlýðý yaratan organdaki kiþilerin,
daha doðrusu Anayasaya aykýrý yasaya oy vermiþ parlamento üyelerinin cezalandýrýlmasý söz konusu
deðil.(...) Anayasayý ihlalde ise, cezalandýrýlmasý gereken bir suç var. Türk Ceza Kanununun bu suça
iliþkin 146. Maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Teþkilat-ý Esasiye Kanununun tamamýný veya bir kýsmýný
taðyir ve tebdil veya ilgadan sözediyor. ... Bütün bunlarýn suç sayýlabilmesi için cebren, yani zor kullanarak
yapýlmýþ olmasý gerekli. Aykýrýlýkla ihlal arasýndaki baþlýca fark da burada. Mümtaz SOYSAL, a.g.e., s.
383-384. Soysal, ceza hukukçularýnýn Anayasa dýþý yollarla yapýlan hareketleri cebir saydýklarýna iþaret
etmektedir. Hatta, demektedir, bir yasa görünürde Anayasaya uygun yollardan çýkarýlmýþ da olsa, eðer
bu yasanýn çýkmasý parlamento üzerinde yapýlan Anayasa dýþý baskýlar sonucunda olmuþsa yine bir ihlal
var demektir. Bu Anayasa dýþý baskýlarýn ordu ve polis gibi devlet güçleri kullanýlarak yapýlmýþ olmasý da
Anayasayý ihlal suçunu ortadan kaldýrmaz; çünkü devlet gücünün belirli görevler dýþýnda belirli yetkileri
aþarak kullanýlmasý o gücü meþru olmaktan çýkarýr. Yoksa, diyor SOYSAL, TBMM Baþkanlýðý ya da Genel
Kurulu kararýyla bir üyenin söz hakký elinden alýnmýþsa ve bu, içtüzüðe ve dolayýsýyla Anayasaya uymayan
bir durum yaratmýþsa, ortada Anayasa Mahkemesinin iptal kararýyla düzelebilecek olan bir Anayasaya
aykýrýlýk var demektir.
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Hükümler veya Kýsmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler baþlýklý
madde bünyesindeki ifadelerden iptali istenenlerin tamamý iptal edilmiþtir. Zira,
bu gruba dahil edilen maddelerde, olaðan yasalardaki düzenlemelerin ilgili mali
yýlda kýsmen ya da tamamen uygulanmayacaðý hususu düzenlenmektedir.
Anayasa Mahkemesinin iptallerdeki/ yürürlük durdurmadaki temel dayanaðý
da, yukarýda da belirtildiði üzere, olaðan yasa hükümlerinin bütçe yasasý hükmü
ile kýsmen ya da tamamen uygulanmayacak hale getirilmesidir. Önceki yýllarda
iptal edilen maddelerin sonraki yýl veya yýllarda, Yüksek Mahkemenin tutumu
belirgin olmasýna raðmen, bütçe yasalarýna konulmuþ olmasý, anayasa yargýsý
kararlarýnýn dikkate alýnmasýnda ne kadar az titizlik gösterildiðinin kanýtýdýr.54
Yürütme ve yasama organlarýnýn bu tür hükümleri bütçe yasalarýna koymakta
ýsrar etmelerinin temel nedeni, olaðan yasa yapým sürecinde tartýþmalara konu
olan bazý hususlarýn, bütçe yasa tasarýsýnda bir ölçüde gizlenebilmesi ve daha
da önemlisi, bütçe yasa tasarýsýnda yer almasý halinde, ilgili hükmün en geç mali
yýlbaþýnda yürürlüðe girecek biçimde yasa hükmü haline geleceði garantisidir.
Hükümet programlarýnýn yaþama geçirilmesinin en önemli aracý, bilindiði
üzere, bütçe yasalarýdýr. Gerek anayasa hükümleri gerekse siyasal kültürümüz,
hükümetlerin Parlamentoya getirdikleri bütçelere mani olmamayý ve hükümetlerin
elini kolunu baðlamamayý salýk vermektedir. Bu hoþgörü, hükümetleri ve yürütme
organýný zaman zaman bütçe yasalarýný bütçe ile ilgili olmayan hükümlerle
doldurmaya sevkedebilmektedir. Hele hele, koalisyon hükümetleri döneminde
olaðan yasalarýn çýkarýlmasý bazen o kadar güçleþmektedir ki, hükümetler, mali
yýlla birlikte uygulamaya koymayý tasarladýklarý bir önlem içeren hususlarý ancak
bütçe yasalarýna koyarak, sorunu çözme yoluna gitmektedirler.
Bütçe yasalarý, özellikle 1990lý yýllarda, anayasa yargýsýnda gitgide daha
fazla yer almýþtýr. 1982 Anayasasý döneminin koalisyon hükümetlerine tanýk
olunan 1992 ve sonrasý yýllarýnda, iptal kararlarý yoðunlaþmýþ, bu arada yürürlüðün
durdurulmasý yoluna dahi gidilmiþtir. 1992-2002 dönemini kapsayan on yýlda,
54 Anayasamýzýn 153 üncü maddesinin son fýkrasýna göre, Anayasa Mahkemesi kararlarý yasama, yürütme
ve yargý organlarýný, gerçek ve tüzel kiþileri baðlar. Kararlarýn yasama organý için baðlayýcý olmasýnýn ne
anlama geldiði, Mahkemenin muhtelif kararlarýnda izah edilmiþtir. ... Bu kural gereðince, Yasama organý,
yapacaðý yeni düzenlemelerde daha önce ayný konuda verilen Anayasa Mahkemesi kararlarýný gözönünde
bulundurmak, bu kararlarý etkisiz kýlacak biçimde yeni yasa çýkarmamak, Anayasaya aykýrý bulunarak
iptal edilen kurallarý tekrar yasalaþtýrmamak yükümlülüðündedir. Yasama organý, kararlarýn yalnýz sonuçlarý
ile deðil, bir bütünlük içinde gerekçeleri ile de baðlýdýr. Çünkü kararlar, gerekçeleriyle, genel olarak yasama
iþlemlerini deðerlendirme ölçütlerini içerirler ve Yasama etkinliklerini yönlendirme iþlevi de görürler. Bu
nedenle Yasama organý, düzenlemelerde bulunurken iptal edilen yasalara iliþkin kararlarýn sonuçlarý ile
birlikte gerekçelerini de gözönünde bulundurmak zorundadýr. Ýptal edilen yasalarla sözcükleri ayrý da olsa
ayný doðrultu, içerik ya da nitelikte yeni yasa çýkarýlmasý Anayasanýn 153. maddesine aykýrý olur. E.
1995/11, K. 1995/63, Karar Günü: 12/12/1995, R.G.:09/10/1996-22782).
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her biri koalisyon olan, en kýsa ömürlüsü 25 günlük, en uzun ömürlüsü de 2 yýl
dört aylýk olan dokuz hükümet55 kurulmuþtur. Baþka bir anlatýmla, her bir
hükümet, ortalama olarak, birer bütçe hazýrlamýþtýr. Hükümetlerin kýsa ömürlü
oluþu, hükümet programlarýný olabildiðince en kýsa sürede, yani izleyen mali
yýlda yaþama geçirmek isteklerini kuvvetlendirmiþtir. Hükümetlerin elindeki en
önemli araç olan bütçe konusunda dinamizm sergilenememesi de yeni hükümetin
önceki hükümet uygulamalarýnýn tekrarý ile yetinmesine yol açmaktadýr.
Yýllardan beri gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse TBMM Genel
Kurulunda, hükümetlere, bütçe yasalarýnýn Anayasanýn 161 inci maddesine
uygun içerikte hazýrlanmadýðý eleþtirisi yöneltilmekte, buna karþýlýk, hükümetler
de, bütçe yasalarýnýn bütçe ile ilgili olmayan hususlardan arýndýrýlacaðý konusunda
TBMMye taahhütte bulunmaktadýrlar.
Bütçe yasalarýný bütçe ile ilgili olmayan hükümlerden arýndýrmak üzere
1992 yýlýnda TBMMye sunulan bir tasarý, 24 maddesi kabul edilmesine raðmen,
görüþülmeye devam edilemediði için kadük olmuþtur. 1996 yýlýnda ise, mali yýlýn
ortasýnda bütçe yasasýndaki bazý önemli hususlarýn yürürlüklerinin durdurulmasý
üzerine, çok kýsa bir süre içinde bu hususlarýn olaðan yasalarda düzenlenmesi
yoluna gidilmiþtir. Buna raðmen, 2003 yýlýna kadar bütçe yasasý maddelerinin
sayýsýnda pek azalma olmamýþtýr. Bu yýldan sonra ise, önceki yýllarda bütçe
yasalarýnda düzenlenmiþ hususlarýn ilgili yasalara taþýnmasýna yönelinmiþ ve
bütçe yasasý maddesi sayýsý son beþ yýlda 70lerden 32ye düþürülmüþtür.
01/07/2006 tarihli ve 5538 sayýlý Yasa (Bütçe Kanunlarýnda Yer Alan Bazý
Hükümlerin Ýlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Kanun) bütçe yasalarýndaki hükümlerin ilgili yasalarda düzenlenmesi çabasýna
örnek olarak gösterilebilir.
Anayasa hükümlerini, Anayasa Mahkemesinin bütçe yasalarýna dair anayasa
yargýsý iþlevini ve Mahkemenin bu konudaki yorum tarzýný veri kabul ettiðimizde,
sorunun çözümü için ilk yapýlmasý gereken þey, tasarýyý yasama organý önüne
55 1991, 1995 ve 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra kurulan hükümetler ve bu hükümetlerin
iþbaþýnda kaldýðý süreler aþaðýda gösterilmiþtir.
 VII. Demirel Hükümeti : 21.11.1991-25.06.1993
 I. Çiller Hükümeti
: 25.06.1993-05.10.1995
 II. Çiller Hükümeti
: 05.10.1995-30.10.1995
 III. Çiller Hükümeti
: 30.10.1995-06.03.1996
 II. Yýlmaz Hükümeti
: 06.03.1996-28.06.1996
 Erbakan Hükümeti
: 28.06.1996-30.06.1997
 III. Yýlmaz Hükümeti : 30.06.1997-11.01.1999
 IV. Ecevit Hükümeti
: 11.01.1999-28.05.1999
 V. Ecevit Hükümeti
: 28.5.1999-18.11.2002
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getiren hükümetlerin ve yasama organýnýn bütçe yasalarýna olaðan yasa konusu
hususlarý koymaktan özenle kaçýnmalarý, bu konuda kararlý ve ýsrarlý olmalarýdýr.
Son yýllarda bütçe yasasý madde sayýsýnýn 70lerden 30lara düþürülmesi, baþka
bir anlatýmla, bütçe yasalarýnýn bütçe ile ilgili olmayan hükümlerden arýndýrýlmasý
olumlu bir adým olmakla birlikte, hem yeterli deðildir, hem de sonraki yýllarda
madde sayýsýnýn artmayacaðýnýn garantisi yoktur. Yürürlüðün durdurulmasý,
bütçe hukukunun disipline edilmesi açýsýndan anlamlý ve etkili bir kurumdur.
Bütçe yasalarýnýn ideal madde sayýsý, mevcut anayasa hükümleri ve anayasa
yargýsýndaki yorum tarzý dikkate alýndýðýnda, 15i geçmemelidir.
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