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Anayasa Yargısı 

I. Dışişleri Bakanlığında bilgisayar işletmeni olarak görev yapan A, yaptığı izin başvurusunun sonucunu 
beklemeden evlenmiş; izinsiz olarak evlendiğinin saptanması üzerine, bakanlıktaki görevinden istifa 
etmiş sayıldığı kendisine bildirilmiştir. Görevine geri dönmek isteyen A, Ankara 1. İdare 
Mahkemesi’nde işlemin iptali istemiyle dava açmıştır. Ayrıca A, evlenebilmesi için izin alması 
gerektiğini öngören “Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun” 24. 
maddesinin, Anayasaya aykırı olduğunu düşünmektedir. (AYM, E: 2013/158, K: 2014/68, T: 
27.03.2014, R.G: 09.04.2014-28967) 

İlgili Mevzuat:  

Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, m. 20/4 (eski): “Bakanlık, kendi 
yapacağı yarışma sınavları ile alacağı memurlar başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı teşkilatında 
istihdam edeceği personel ve eşleri için güvenlik soruşturması yaptırabilir. Güvenlikle bağlantılı 
gerekçelerle, Bakanlık memurları evlenmeden önce Bakanlığın iznini almakla yükümlüdür. İzin 
almadan evlenen memurlar istifa etmiş sayılır.” 

Soru: Bay A’nın anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulan Ankara 1. İdare Mahkemesinin 
başvurabileceği bir yol var mıdır? Anayasa Mahkemesi, Ankara 1. İdare Mahkemesinin itirazı üzerine 
yapacağı ilk incelemede, genel olarak hangi konuları incelemektedir. Bunları sıralayarak kısaca 
açıklayınız. 

 

II. Aşağıdaki Anayasa Mahkemesi kararlarını tartışınız. 

“… Başvurucunun ihlal iddialarını kanıtlayamadığı, iddialarının salt kanun yolunda gözetilmesi 
gereken hususlara ilişkin olduğu, karmaşık veya zorlama şikâyetlerden ibaret olan ya da temel haklara 
yönelik bir müdahalenin olmadığı veya müdahalenin meşru olduğu açık olan başvurular açıkça 
dayanaktan yoksun kabul edilebilecektir… AYİM kararında, uygulanan disiplin işleminin hukuka uygun 
olduğu sonucuna ulaşılırken, ceza davasının sonucundan bağımsız olarak ve diğer nedenlerle birlikte 
ortaya çıkan disiplin durumu dikkate alınarak işlem tesis edildiğine vurgu yapılmaktadır. AYİM 
kararında yer alan 'yargılanmasına, mahkumiyetine neden olan suçun vasıf ve mahiyeti dikkate 
alındığında' ifadesi Mahkemenin ceza davasının sonucuna değil, sadece yargılanmasına neden olan 
suçun vasıf ve mahiyeti ile davacının disiplin durumuna atıf yaptığını göstermektedir. Bu çerçevede 
gerekçenin bütünü dikkate alındığında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar, AYİM 
kararının dayanağı olmadığından, Mahkemenin ulaştığı sonuç bakımından masumiyet karinesine 
yönelik bir müdahale olmadığı açıktır. Açıklanan nedenlerle, başvurucunun iddiaları çerçevesinde 
masumiyet karinesinin ihlal edilmediğinin açık olduğu anlaşılan başvurunun, diğer kabul edilebilirlik 
şartları yönünden incelenmeksizin 'açıkça dayanaktan yoksun olması' nedeniyle kabul edilemez 
olduğuna karar verilmesi gerekir.” (Başvuru Numarası: 2012/665, Karar Tarihi: 13/6/2013) 

“… AİHS’e Ek 4 No.lu Protokol’e ülkemiz taraf değildir. Bu nedenle, anılan Protokol kapsamında kalan 
ve Anayasa’nın 23. maddesinde yer alan seyahat özgürlüğüne yönelik şikâyetle ilgili olarak bireysel 
başvuruda bulunulamaz… Açıklanan nedenlerle başvurunun Anayasa’nın 23. maddesinde yer alan 
seyahat özgürlüğüne yönelik şikâyetle ilgili kısmının, diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden 
incelenmeksizin “konu bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemezliğine karar verilmesi gerekir.” 
(Başvuru Numarası: 2012/1051, Karar Tarihi: 20/2/2014) 



 

“… Mahkemeyi yanıltmak amacıyla kasten gerçek olmayan maddi vakıalara dayanılması veya bu 
nitelikte bilgi ve belge sunulması, başvurunun değerlendirilmesi noktasında esaslı olan bir unsur 
hakkında bilgi verilmemesi, başvurunun değerlendirilmesi sürecinde vuku bulan ve söz konusu 
değerlendirmeyi etkileyecek nitelikte yeni ve önemli gelişmeler hakkında Mahkemenin 
bilgilendirilmemesi suretiyle başvuru hakkında doğru bir kanaat oluşturulmasının engellenmesi, medeni 
ve meşru eleştiri sınırları saklı kalmak kaydıyla bireysel başvuru amacıyla bağdaşmayacak surette 
hakaret, tehdit veya tahrik edici bir üslup kullanılması ile söz konusu başvuru yolu kapsamında ihlalin 
tespiti ile ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin amaçla bağdaşmayacak surette içeriksiz 
bir başvuruda bulunulması durumunda, başvuru hakkının kötüye kullanıldığı kabul edilebilecektir… 
Somut başvuru açısından, avukat tarafından 18/11/2011 tarihinde vefat eden kişi adına başvuru 
yapıldığı, ancak 6/8/2013 tarihinde yapılan başvuruya ait formda kişinin vefatına ilişkin bir bilgiye yer 
verilmediği gibi başvuru sonuçlanana kadar da bir bildirimde bulunulmayarak Mahkemeyi yanıltıcı bir 
davranışın ortaya konulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Avukat Halil İbrahim Özdemir'in, 
Mahkemeyi yanıltıcı nitelikte başvuru yapması nedeniyle, 6216 sayılı Kanun'un 51. maddesi uyarınca 
takdiren net 2.000,00 TL disiplin para cezasıyla tecziyesine karar verilmesi gerekmiştir.” (Başvuru 
Numarası: 2013/6140, Karar Tarihi: 5/11/2014) 

 

 “Başvuru konusu olayda, başvurucular 2839 sayılı Kanun'un 33. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların % 
10'unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar." şeklindeki hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu ve 
iptali gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bireysel başvuru yoluyla doğrudan yasama işlemine değil ancak 
yasama işleminin uygulanması mahiyetindeki işlem, eylem ve ihmallere karşı başvuru yapılabilecektir. 
Diğer bir deyişle bir yasama işleminin doğrudan ve soyut olarak Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvuru yapılamaz. Açıklanan nedenlerle, bir yasama işlemi aleyhine doğrudan 
bireysel başvuru yapıldığı anlaşıldığından, başvuruların diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden 
incelenmeksizin 'konu bakımından yetkisizlik' nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi 
gerekir.” (Başvuru Numarası: 2014/8842, Karar Tarihi: 6/1/2015) 

 

“Başvurucular başvuruya konu kamu gücü işleminin kendilerini kişisel olarak ve doğrudan etkilediğini 
somut olarak gösteremedikleri gibi, ilgili kanun ve İçtüzük hükümleri gereği gizli olan soruşturma 
işlemlerinden bilgi sahibi olmalarında meşru menfaatlerinin bulunduğunu da gösterebilmiş değillerdir. 
Somut olayda başvurucuların soruşturmanın gizliliği kapsamındaki bilgi ve belgelere ulaşmada meşru 
menfaatlerinin bulunduğu, dolayısıyla mağdur oldukları yönündeki kabul, yürütülmekte olan herhangi 
bir soruşturmayla ilgili bilgi almak ve vermek isteyen ancak bu talebi kamu gücü tarafından 
karşılanmayan herkese mağdur statüsü kazandırabilecektir. Böyle bir sonuç ise sadece mağdur 
statüsünü öngörülemez biçimde genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda ceza yargılaması hukukunun 
temel ilkelerinden biri olan soruşturmanın gizliliği ilkesini de uygulanamaz hale getirebilecektir. 
Açıklanan nedenlerle, başvurucuların, ihlale neden olduğunu ileri sürdükleri kamu gücü işleminden 
kişisel olarak ve doğrudan etkilenmedikleri anlaşıldığından, başvuruların diğer kabul edilebilirlik 
şartları yönünden incelenmeksizin "kişi yönünden yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar 
verilmesi gerekir.” (Başvuru Numarası: 2014/18803, Karar Tarihi: 10/12/2014) 


