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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
2014-2015 Akademik Yılı  

Anayasa Hukuku Bütünleme Sınavı 
(Çift Numaralı Öğrenciler – 4.9.2015, 16.30) 

 
Açıklamalar: Sınav süresi, 120 dakikadır. Olaylar içinde soruların sırasını değiştirmeyiniz. Cevaplarınız 
gerekçeli; yazınız okunaklı olmalıdır. Başarılar dileriz.  
 
Soru 1: Kanunların anayasaya uygunluk denetiminde mukayeseli hukukta geçerli olan sistem ve 
modelleri, denetimi yapan organın niteliği, denetimin zamanı ve denetimin yolları bakımından anlatınız. 
(15 Puan) 
 
Örnek Cevap: 
 
Denetimi yapan organın niteliğine göre: Amerikan ve Kıta Avrupası modelleri söz konusudur. 
Amerikan sisteminde, tüm mahkemeler, önlerindeki davalarda uygulayacakları yasaların anayasaya 
aykırı olup olmadığını denetleyebilir ve aykırı ise uygulamaktan kaçınabilir. Burada bu işi yapması için 
özel bir mahkeme veya kurum yoktur; o yüzden genel mahkeme sistemi veya yaygın denetim modeli de 
denir. Avrupa sisteminde ise, yasaların anayasaya uygunluğunu denetlesin diye özel bir mahkeme veya 
kurum kurulmuştur veya bu iş, münhasıran ülkenin yüksek mahkemesine bırakılmıştır. Burada bu 
mahkeme dışındaki mahkemelerin (diğer yüksek mahkemeler de dahil olmak üzere) böyle bir denetim 
yetkisi yoktur. O yüzden bu sisteme özel mahkeme/kurum sistemi de denmektedir. Örneğin ülkemizde 
Avrupa modeli anayasa yargısı söz konusudur. Bu bağlamda ülkemizde anayasa yargısı alanında bir 
ihtisas mahkemesi olarak Anayasa Mahkemesi görevlendirilmiştir. (5 p.) 
 
Denetimin zamanına göre: Önceden ve sonradan denetim söz konusudur. Kanun veya diğer normlar, 
kabul edilmeden (veya yürürlüğe girmeden) önce anayasal denetime tabi tutuluyorsa, önceden denetim; 
kabul edildikten (veya yürürlüğe girdikten) sonra denetleniyorsa, sonradan denetim söz konusudur. 
Önceden denetime önleyici veya a priori denetim; sonradan denetime ise, giderici veya a posteriori 
denetim de denmektedir. Örneğin bizim ülkemizde sadece sonradan denetim mümkündür. (5 p.) 
 
Denetim yollarına göre: Somut ve soyut norm denetimi söz konusudur. Bir kanunun uygulanması 
beklenmeden, belli makamlarca belli süreler içinde salt soyut olarak talep edilebilen denetime, soyut 
norm denetimi; kanunun yürürlüğe girmesinden sonra somut davalarda uygulanması esnasında 
genellikle davaya bakan mahkeme (veya davanın tarafları) tarafından talep edilebilen denetime ise, 
somut norm denetimi denir. Ülkemizde, hem soyut (iptal davası) hem de somut (itiraz yolu) norm 
denetimi geçerlidir. (5 p.) 
 
Soru 2: Yarı doğrudan demokrasi kurumlarını açıklayınız. Bunlardan hangileri ülkemizde 
uygulanmaktadır? (10 Puan) 
 
Örnek Cevap: 
 
Demokrasi türlerinden biri olarak yarı doğrudan demokrasi, halkın yönetimin bir kısmını temsilcileri 
vasıtasıyla yürüttüğü; diğer bir kısmını ise temsilcilere bırakmaksızın bizzat kendisinin yürüttüğü yönetim 
şeklidir. Halkın doğrudan yönetmesine ilişkin çeşitli kurum, araç ve mekanizmalar geliştirilmiştir.  
 
Bu araçların önemlilerini, referandum (halk oylaması), halk teşebbüsü, halk vetosu, azil (geri 
çağırma) olarak sayabiliriz. Türkiye’de bunlardan sadece referandum uygulanmaktadır (ki o da, sadece 
anayasa değişiklikleri için bazı hallerde mümkündür).(2 p.) 
 
Referandum: Devletin yetkili organları tarafından kabul edilen (veya edilemeyen) kanun, anayasa ve 
karar gibi hukuki işlemlerin halkın onayına sunulmasıdır. Yapılma zamanı bakımından, ön-referandum 
ve sonraki-referandum; hukuki bağlayıcılığı bakımından, istişari (bağlayıcı olmayan) referandum ve 
tasdiki (bağlayıcı olan) referandum; yapılma sebebi bakımından, ihtiyari (isteğe bağlı) referandum ve 
zorunlu referandum; konusu bakımından da, kurucu (anayasaya ilişkin) referandum ve teşrii (kanun vs. 
için yapılan) referandum olarak sınıflandırılmaktadır. (2 p.) 
 
Halk Teşebbüsü: Halkın yasal düzenleme yapılmasını istediği bir konuda, belli bir sayıda seçmenin, 
devletin yetkili organından (örneğin parlamentodan) belli bir hukuki işlemin (örneğin bir kanunun) 
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yapılmasını istemesidir. Buna, ‘’halkın kanun teklifi’’ de denebilir. Bu talep, kimi zaman yasal düzenleme 
yapılması istenen konunun genel olarak belirtilmesi suretiyle; kimi zaman da çıkarılması istenen kanun 
metninin de talebe eklenmesi suretiyle yapılabilir. Kimi zamanda halk bu işi Parlamentoya bırakmaz 
doğrudan halkoylamasına sunabilir.(2 p.) 
 
Halk Vetosu: Devletin yetkili birimleri (örneğin parlamento) tarafından kabul edilen bir kararın (örneğin bir 
kanun metninin), belirli sayıda seçmenin talebi üzerine referanduma sunulması ve orada reddedildiği 
takdirde yürürlüğe girememesidir. (2 p.) 
 
Azil: Belli sayıda seçmenin, çalışmalarından memnun kalmadığı (daha önceden seçmiş olduğu) bir 
temsilcisinin (hatta bazen temsilci dışında kamu görevlileri ve yargıçların) görevine son verilmesini 
istemesidir. Bu istem üzerine yapılan halkoylaması ile bir kamu görevlisinin işine son verilebilir. (2 p.) 
 

Farazi Olay I 
 

“... Ancak, belirtmek yerinde olur ki, parlamenter sistemin geçirdiği değişiklikler sonucunda bu gün 
artık gerçek güç kaynağı seçimle oluşan parlamento olup, onun içindeki çoğunluğa dayalı hükümet ön 
plana geçmiştir. Bugünün parlamenter sisteminde yürütme sorumluluğu hükümettedir. Bunun sonucu 
olarak da günümüzde Devlet Başkanı'nın bir kararının Başbakan ve ilgili Bakan tarafından 
imzalanmasından çok, aslında Başbakan ve ilgili Bakanlar tarafından alınan bir kararın Devlet 
Başkanı'nca imzalanarak biçimsel olarak tamamlanması söz konusudur. Bu nedenle de sorumluluğunu 
hükümetin taşıdığı kararnameler hakkında Cumhurbaşkanı'nın uyarı ve tavsiyede bulunmaktan öte 
direnmesi, sistemin özelliğine ters düşer. O halde, Anayasa'nın ilgili kurallarının parlamenter sistemin 
temel ilkelerinin ışığında değerlendirilmesi sonucu, Cumhurbaşkanı'na tanınan bütün bu yetkilere karşın 
sistem özde parlamenter demokrasi olduğundan ve sorumluluk da hükümette bulunduğundan, Anayasa'ya 
ve yasalara aykırı olmadıkça, Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu işlemlerini siyasal yerindelik yönünden 
denetleyemeyip, imzalamak zorunda olduğu açıktır. Esasen öğretide de Cumhurbaşkanı'nın rolünün, uyarı 
ve tavsiyeden öteye geçmemesi gerektiğine işaret edilmektedir” (Anayasa Mahkemesi’nin E. 1992/39, K. 
1993/19 ve 29.4.1993 tarihli kararı). 

 
‘’… Beyler, Türkiye 10 Ağustos 2014 tarihinde, milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçmesiyle 

yeni bir döneme girmiştir. Artık ülkede sembolik değil, fiili gücü olan bir cumhurbaşkanı var. 
Cumhurbaşkanı, elbette yetkiler çerçevesinde, ama doğrudan millete karşı sorumlu olarak görevini 
yürütmek durumundadır. İster kabul edilsin ister edilmesin; Türkiye'nin yönetim sistemi bu anlamda 
değişmiştir. Şimdi yapılması gereken, bu fiili durumun hukuki çerçevenin anayasal olarak 
kesinleştirilmesidir…" (Cumhurbaşkanı’mızın 14.8.2015 tarihli konuşmasından bir bölüm). 

 
Soru 3: Cumhurbaşkanı’mızın 14.8.2015’te yaptığı açıklamayı, yukarıdaki Anayasa Mahkemesi kararında 
Cumhurbaşkanı’na biçilen rol ile Anayasamızın “Cumhuriyetin Niteliklerini” düzenleyen 2. maddesi, 
“Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü”nü düzenleyen 11. maddesi, Cumhurbaşkanı’nın yeminini 
düzenleyen 103. maddesi ve “Anayasanın Değiştirilmesini” düzenleyen 175. maddesi bağlamında 
değerlendiriniz. (15 Puan) 
 
Örnek Cevap: 
 
Olayda Cumhurbaşkanı’nın bir açıklaması verilmekte ve burada söylenenlerin bir Anayasa Mahkemesi 
kararı ile bazı anayasal normlar bağlamında irdelenmesi istenmektedir. Bu tarz sorular, kesin ve net bir 
doğru cevabı olmayan; öğrencinin olayda kullanılacak verileri doğru tespit edip etmediğini, bu verilere 
ilişkin mantıklı, makul ve tutarlı bir çözümleme yapıp yapmadığını ölçen sorulardır.  
 
Bu tarz sorularda önemli olan bir husus da, değerlendirmeniz istenilen mahkeme kararı alıntısı veya 
yasal/anayasal düzenlemeyi aynen tekrar etmemektir. Size açıkça verilen bir karar alıntısının yahut 
madde metninin farklı cümlelerle tekrarı, bu anlamda bir değerlendirme olmayacaktır.  
 
Somut olayımızda yapılması gereken, önce Cumhurbaşkanı’nın hukuksal olarak ne dediğini kısaca ortaya 
koymaktır. Dediğimiz gibi, burada önemli olan, Cumhurbaşkanı’nın dediklerini aynen tekrar etmek değil; 
özünü ve hukuksal çözümlemesini ortaya çıkarmaktır. Cumhurbaşkanı, somut olaydaki açıklamasında, 
sembolik değil, gücü olan bir cumhurbaşkanının olduğunu; Türkiye’nin yönetim sisteminin fiilen değiştiğini 
ve artık bunun hukuksal altyapısının oluşturulması gerektiğini söylemektedir. Burada, şimdiye kadar 
olduğu gibi, siyaset üstü, tarafsız bir cumhurbaşkanının olduğu klasik parlamenter sistemden tam veya 
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yarı-başkanlık sistemine doğru bir geçişin kastedildiğinin çıkarılması gerekmektedir. Ancak 
Cumhurbaşkanı’na göre, bu geçiş, anayasal değişiklikle değil; fiili bir şekilde gerçekleşmiştir ve o yüzden 
de şimdi bunun hukuki/anayasal çerçeve içine alınması gerekmektedir. (5 p.) 
 
Sonrasında ise, bu ortaya koyduklarınızı, 5 şeye göre değerlendirmeniz istenmektedir: (1) Olayda verilen 
Anayasa Mahkemesi kararında Cumhurbaşkanı’na biçilen rol, (2) Anayasa’nın ‘’Cumhuriyetin Niteliklerini’’ 
düzenleyen 2.; (3) ‘’Anayasa’nın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğünü’’ düzenleyen 11; (4) ‘’Cumhurbaşkanı’nın 
yeminini’’ düzenleyen 103.; (5) ‘’Anayasanın Değiştirilmesini’’ düzenleyen 175. maddeleri. (5 ✕ 2 =10 p.) 
 
Bu bağlamda özellikle Anayasa Mahkemesi’nin, Türkiye’nin sisteminin parlamenter sistem olduğunu 
söylemesi ve bunu söylediği tarihten bu yana da Cumhurbaşkanı’nın yetkileri ve statüsünde bu yönde 
Anayasa’da açıkça bir değişiklik yapılmamış olması; Cumhurbaşkanı’nın yemininde yer alan ‘’Anayasa’ya 
sadakat’’ borcu; Cumhurbaşkanı’nın yönetim sisteminin ‘’fiilen’’ değişmiş olduğu iddiası karşısında, 
Anayasa’yla tayin edilen ve Anayasa Mahkemesi’nce de ortaya konan Türkiye’nin yönetim sisteminin 
‘’fiilen’’ değişmiş olmasının, 2. maddedeki demokratik hukuk devleti, 11. maddedeki Anayasa’nın 
bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile 175. maddedeki değiştiriliş usulü bağlamında isabetli olup olmadığı 
yönünden değerlendirmeler yapılmalıdır. Bunlar dikkate alınarak makul ve tutarlı değerlendirmeler, 
muteber kabul edilecektir.  

 
Farazi Olay II 

 
Birleşik Krallık’ta 7 Mayıs 2015 tarihinde yapılan seçimlerde, Muhafazakar Parti, %36.9 oyla 330; 

İşçi Partisi, %30.4 oyla 232; İskoç Ulusal Partisi, %4.7 oyla 56 ve Liberal Demokrat Parti, %7.9 oyla 8 
milletvekili çıkarmıştır.  

 
Türkiye’de 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde, Adalet ve Kalkınma Partisi, %40.87 oyla 

258; Cumhuriyet Halk Partisi, %24.95 oyla 132; Milliyetçi Hareket Partisi, %16.29 oyla 80 ve Halkların 
Demokratik Partisi, %13.12 oyla 80 milletvekili çıkarmıştır.  

 
Soru 4: 650 milletvekilinden oluşan Birleşik Krallık Parlamentosu’nda (Avam Kamarası), %37 civarı oy 
alan Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidarı elde edebilecek sayıda milletvekili çıkarması, nasıl mümkün 
olabilmiştir? (5 Puan) 

 
Soru 5: Liberal Demokrat Parti’nin %7.9 oyla sadece 8 milletvekili çıkarması karşısında, İskoç Ulusal 
Partisi’nin %4.7 oyla 56 milletvekili çıkarmasını, seçim sistemleri bağlamında nasıl izah edebiliriz? (5 
Puan) 

 
Soru 6: Türkiye’de 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
%40.87 oyla 550 üyeli Parlamento’da 258 milletvekili çıkarıp tek başına iktidarı kuramamasına karşılık; 
Birleşik Krallık’ta Muhafazakar Parti’nin yüzde %37 oyla 650 üyeli Parlamento’da 330 milletvekili çıkararak 
tek başına hükümeti kurabilmesini, seçim sistemleri bağlamında nasıl izah edebiliriz? (5 Puan) 

 
Soru 7: Türkiye’de 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
yaklaşık %16 (7.5 milyon) oyla ve Halkların Demokratik Partisi’nin ise, yaklaşık %13 (6 milyon) oyla aynı 
sayıda (80) milletvekili çıkarmasını, Türkiye’de uygulanan seçim sistemleri bağlamında nasıl izah 
edebiliriz? (5 Puan) 

 
Soru 8: Size göre ülkemizde uygulanması gereken en demokratik ve ideal seçim sistemi nasıl olmalıdır? 
Değerlendiriniz. (5 Puan) 
 
Örnek Cevap:  
 
Olay, seçim sistemlerine ilişkin olup; belirli istatistik ve seçim sonuçlarını seçim sistemleri bağlamında 
irdelememiz istenmektedir. O halde böyle bir sorunun cevabına, önce dünyada var olan seçim sistemlerini 
kısaca izahla başlamak gerekmektedir. Bu noktada çoğunluk ve nispi temsil sisteminden bahsedilmeli 
ve bunların temel özellikleri/mantığı kısaca açıklanmalıdır. Başta böyle bir izahatın yapılması, soruların 
çözümünü de kolaylaştıracaktır. Bu konuda herhangi bir Anayasa Hukuku kitabından yararlanılabilir.   
 



 4 

Vereceğimiz bu bilgiler ışığında sorulara geçtiğimizde; 4. soru bakımından; %37 civarı oy alan 
Muhafazakar Parti’nin 650 üyeli Parlamento’da, nasıl çoğunluk olan 326’nın üzerinde sandalye kazanarak 
tek başına iktidarı elde edebildiği sorulmuştur. Bunun cevabı, bu ülkede tek turlu çoğunluk seçim 
sisteminin uygulanıyor olmasıdır. Yukarıda yapmamız önerilen açıklayıcı izahatlarda belirtileceği üzere, 
bu ülkede, her partinin aldığı oy oranında milletvekili çıkardığı nispi temsil sistemi değil; bir seçim 
çevresinde çoğunluğu alan partinin oradaki tüm milletvekilliklerini aldığı basit çoğunluk sistemi 
uygulanmaktadır. Bu sistemde bir partinin genel oylar içindeki oranı çok fazla olmasa da, belirli sayıda 
seçim çevresinde az bir farkla kazanması, buralardaki tüm milletvekilliklerini toplamasını sağlamaktadır. 
Zaten Duverger’in yasalarına göre de, bilindiği gibi, tek turlu çoğunluk sistemi, uygulandığı ülkede iki partili 
sistemi teşvik etmekte ve bu da, tek parti iktidarlarının gerçekleşme ihtimalini artırmaktadır. (5 p.) 
 
5. soruda, bir partinin %7.9 oyla sadece 8 milletvekili çıkarması karşısında, diğer bir partinin %4.7 oyla 56 
milletvekili çıkarmasını, seçim sistemleri bağlamında nasıl izah edebileceğimiz sorulmaktadır. Burada da 
cevabımız, yukarıdakiyle benzer olacaktır: Yani yine bu ülkede çoğunluk sisteminin uygulanıyor 
olması. %7.9 oy alan parti, çok az sayıdaki seçim çevresinde (hatta hiçbir seçim çevresinde bile 
olmayabilirdi), birinci parti olabilmiş; böylece ülkenin genelinde %7.9 oy almasına rağmen çok az seçim 
çevresinde birinci parti olabildiği için çok az sayıda milletvekili çıkarmıştır. %4.7 oy alan parti ise, diğer 
partiden daha çok seçim çevresinde birinci parti olmuş ve daha çok milletvekili çıkarabilmiştir. (Örneğin, A 
Partisi, ülkedeki tüm seçim çevrelerinde çok az bir farkla hep ikinci parti olmuş ve böylece ülke genelinde 
çok yüksek bir oy almasına rağmen hiç milletvekili çıkaramamış; buna karşılık B Partisi, ülkenin sadece 
birkaç seçim çevresinde kıl payı farkla birinci parti olmuş ve böylece ülke genelindeki oyu çok az olmasına 
rağmen rakibine göre çok daha fazla sayıda milletvekili çıkarmış olabilir.) (5 p.) 
 
6. soruda, Türkiye’deki seçimlerin birinci partisi olan Parti’nin İngiltere’deki seçimlerin birinci partisi olan 
Parti’den daha fazla oy almasına rağmen, İngiltere’deki Parti, tek başına iktidarı kurabiliyorken neden 
Türkiye’dekinin iktidarı kuramadığı sorulmaktadır. 4. soruda, İngiltere’de bunun sebebinin çoğunluk 
sisteminin uygulanması olduğunu söylemiştik. Türkiye’de de gerçekleşen aksi durumun sebebi, her 
partinin aldığı oy oranında milletvekili çıkardığı nispi temsil sisteminin bir türünün uygulanıyor olmasıdır. (5 
p.) 
 
7. soruda ise, Türkiye’deki seçimlerde, bir partinin diğerinden önemli sayılabilecek sayıda fazla oy 
almasına rağmen, ikisinin de aynı sayıda milletvekili çıkarmasının sebebi sorulmaktadır. Bu soru, 5. 
sorudaki duruma benzemektedir; fakat sebepleri aynı değildir. Eğer Türkiye’de de, İngiltere’deki gibi 
çoğunluk sistemini uygulanıyor olsaydı, bu soruya da, 5. soruya verdiğimiz cevabın aynısını vermek 
(demek ki az oyu alan partinin birinci parti olduğu seçim çevresi sayısıyla çok oyu alan partinin birinci parti 
geldiği seçim çevresi sayısının aynıymış demek) gerekirdi. Fakat Türkiye’de nispi temsil uygulanmasına 
rağmen, benzer bir sonuç doğabilmiştir. Bunun sebebi ise, ülkenin seçim çevrelerine ayrılması ve % 13 oy 
alan partinin belirli seçim çevrelerinde rakiplerine yüksek farklar atarak, nispi temsil olmasına rağmen 
oradaki milletvekilliklerinin çoğunu almış olması; buna karşılık, ülke genelinde daha fazla (%16) oy alan 
diğer partinin ise, başarı sağladığı bölgelerde bile diğer partilere yakın düzeyde bir oy almış olmasıyla izah 
edilebilir. (5 p.)  
 
8. soruda ise, ülkemizde uygulanması gereken en demokratik ve ideal seçim sistemi konusundaki 
fikirleriniz sorulmaktadır. Burada sizin yeni bir seçim sistemi tasarlamanız veya neden mevcut 
sistemlerden birini idealize ettiğinizi izah etmeniz gerekir. Bu konuda makul ve tutarlı tüm fikirler, muteber 
kabul edilecektir. (5 p.) 

Farazi Olay III 
 

I. Türkiye’de bir üniversitede misafir öğretim üyesi olarak uzun süredir çalışmakta olan Alman vatandaşı 
A’nın, hükümet aleyhine protestolara katıldığı gerekçesiyle, 1 Eylül 2015 tarihinde üniversiteyle ilişiği 
kesilmiş ve A, 15 Eylül 2015 tarihinde sınırdışı edilmiştir. Bunun üzerine, 15 Ekim 2015’te  idare 
mahkemesinde dava açan A, davayı kaybetmiş ve Danıştay’daki temyiz başvurusu da reddedilince, 30 



 5 

Eylül 2016’da kararın kendisine tebliği üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmayı 
düşünmüştür.  

 
II. Yeni kampüs inşası için özelleştirmeye dair aldığı kararlar idare mahkemesince iptal edilen B Vakıf 
Üniversitesi, Danıştay’daki temyiz başvurusunun da reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru yapmıştır.  

 
III. Avukat C, terör örgütüne üyelikten yargılanan müvekkilinden aldığı mektupları, ilgili birimlere teslim 
etmediği gerekçesiyle cezai takibata uğramış ve yapılan yargılama sonucunda mahkum edilmiş ve kanun 
yolları aşaması da geçildikten sonra hüküm kesinleşmiştir. Bunun adil yargılanma ve haberleşmenin 
gizliliği gibi temel haklara aykırı olduğunu düşünen Türkiye Barolar Birliği ve Türk Avukatlar Derneği, 
bunun avukatlık mesleğini ilgilendiren temel bir mesele olduğu düşüncesiyle, mahkum olan avukat adına 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmıştır.  

 
Soru 9: Yukarıdaki olaylarda, sırasıyla A, B, C, Türkiye Barolar Birliği ve Türk Avukatlar Derneği’nin 
bireysel başvuru yapıp yapamayacağını; yapabildikleri hallerde hangi haklar için yapabileceklerini 
açıklayınız. (15 Puan) 
 
Örnek Cevap: 
 
I. Olayda; bir yabancının bireysel başvuru yapıp yapamayacağı söz konusudur. Yabancılar, yalnızca Türk 
vatandaşlarına tanınmış haklarla ilgili olarak bireysel başvuru yapamazlar. O halde, bir yabancı, 
Anayasa’nın yabancılara da tanıdığı haklarla ilgili olarak (bilindiği gibi, Anayasa’daki bazı haklar sadece 
Türk vatandaşlarına; bazı haklar ise, vatandaş olsun olması herkese tanınmaktadır) bireysel başvuru 
yapabilir. (3 p.) O halde somut olayda A’nın hangi hak veya özgürlükler için bireysel başvuru 
yapabileceğini (yani hangi hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmiş olabileceğini) tespit etmek gerekir. A, 
çalıştığı üniversiteyle ilişkisi kesilmesi yönüyle ‘’çalışma hakkı’’ ve ‘’mülkiyet hakkı’’; sınırdışı edilmesi 
yönüyle de ‘’sınırdışı edilememe/yurda girme’’ hakkı bakımından ihlal iddiası öne sürebilir. (Sınav 
kapsamında bunlardan en az birini ortaya koymak ve buna ilişkin olarak, A’nın bir yabancı olarak bireysel 
başvuru yapıp yapamayacağını söylemek yeterli sayılacaktır.) (2 p.) 
 
II. Olayda, kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuru yapamayacağı ve üniversitelerin de birer kamu tüzel 
kişisi olmaları hasebiyle bireysel başvuru yapamayacakları söylenmelidir. (5 p.) 
 
III. Olayda, avukat A’nın bireysel başvuru yapması mümkündür. A, adil yargılanma ve haberleşmenin 
gizliliği hakkı ile kişi hürriyetine dayalı olarak bireysel başvuru yapabilir. (Zaten bunlar, olayın içinde de 
söylenmektedir.) (1 p.) Türkiye Barolar Birliği, bir kamu tüzel kişisi olduğu için bireysel başvuru yapamaz. 
(2 p.) Türk Avukatlar Derneği ise, bir özel hukuk tüzel kişisidir. Burada söylenmesi gereken, özel hukuk 
tüzel kişilerinin, sadece kendi tüzel kişilikleriyle ilgili olarak bireysel başvuru yapabilecekleri; mensup ve 
üyeleri adına bireysel başvuru yapamayacaklarıdır. (2 p.) 
 

Farazi Olay IV 
 

TBMM’nin çıkardığı 5555 sayılı Kanun’la, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları kapatılmış ve öğrencilerinin 
Türkiye’deki herhangi bir devlet üniversitesinin ilgili bölümlerine kayıt yaptırabilmesi öngörülmüştür. 
Cumhurbaşkanı, bu düzenlemenin mevcut öğrencileri de kapsaması yönüyle hukuk güvenliği bağlamında 
hukuk devleti ilkesine ve eğitim hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası 
açmış ve mahkeme de, benzer gerekçelerle davayı kabul ederek söz konusu hükmü iptal etmiştir. 
 
Soru 10: Bu iptal hükmünün öğrencilerin okula dönüşlerine etkisi olur mu? Değerlendiriniz. (5 Puan) 
 
Örnek Cevap: 
 
Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları, geçmişe etkili değildir (geriye yürümez); yani iptal 
edilen kanun, iptal edildiği tarihe kadar geçerli olarak uygulanmış, o tarihte yürürlükten kalmış olur. O halde 
olayda, Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunu iptal etse bile, kanunun çıkmasıyla birlikte bu okullar 
kapatılmış ve öğrencilerin de ilişiği kesilmiş olacağından, iptal kararıyla birlikte otomatik olarak okulların 
tekrar açılması ve öğrencilerin de geri dönmesi mümkün değildir. (5 p.) (Ancak Devletin yetkili birimleri, 
hukuka aykırılığı Anayasa Mahkemesi kararıyla saptanmış bu durumu telafi etmek adına, derhal gerekli 
yasal ve idari düzenlemeleri yapmalıdırlar.) 
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Soru 11: Cevabınız hayırsa, Anayasa Mahkemesi’nin hangi kararı vermesi halinde, cevabınız evete 
dönüşebilir? (5 Puan) 
 
Örnek Cevap: 
 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları geriye yürümez. Ancak Mahkeme, eğer 
yokluk kararı vermiş olsaydı, o halde olaydaki 5555 sayılı Kanun hiç çıkmamış gibi olacak ve eski 
düzenleme aynen devam edecekti. (5 p.) (Anayasa Mahkemesi, kararlarında, çok sınırlı hallerde yokluk 
kararı verebileceğini söylemiştir. Olayda yokluk kararı verip veremeyeceği sorulmamıştır; sadece hangi 
kararı vermesi halinde yukarıdaki soruya vereceğiniz cevabın ‘’evete’’ dönüşebileceği sorulmuştur.) 
 
Soru 12: Aşağıda belirtilen işlemlerden hangileri, Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir?  (15 Puan) 
 

• TBMM İçtüzüğü’nün 2, 5 ve 16. maddelerini değiştiren TBMM kararı, 
• Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen olağanüstü halin 

TBMM tarafından onaylanması kararı, 
• Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin TBMM kararı 
• Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında Vize Kolaylaştırma ve Geri Kabul Anlaşması ve bu 

Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun 
• Bütçe kanunu 
• TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararı 
• Seçimlerin savaş nedeniyle bir yıl ertelenmesine ilişkin TBMM kararı 
• 1882 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi 
• Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimine ilişkin TBMM kararı 

 
Örnek Cevap: 
 
Böyle bir soruda, önce Anayasa Mahkemesi’nin hangi normları denetleyebildiği ve denetleyemediği kısaca 
belirtilmelidir. Anayasa Mahkemesi; kanunları, olağan KHK’ları, anayasa değişikliklerini ve 3 tür 
parlamento kararını denetleyebilir. Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK’larını, uluslararası antlaşmaları, 
İnkılap Kanunlarını (Anayasa m.174) ve 3 istisnası dışında parlamento kararlarını denetleyemez. (Bu 3 
istisna, TBMM İç Tüzüğü, TBMM’nin verdiği milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararı ve 
TBMM’nin verdiği milletvekilliğini düşürme kararıdır.) 

 
Olayımızdaki hukuki işlemlere baktığımızda; 

• TBMM İçtüzüğü’nün 2, 5 ve 16. maddelerini değiştiren TBMM kararı, bir içtüzük değişikliğidir ve 
Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir. (1.5 p.) 

• Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen olağanüstü halin 
TBMM tarafından onaylanması kararı, bir TBMM (parlamento) kararıdır ve  3 istisnadan biri 
olmadığı için de, denetime tabi değildir. (1.5 p.)  

• Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin TBMM kararı, aynı şekilde bir 
TBMM (parlamento) kararıdır ve  3 istisnadan biri olmadığı için de, denetime tabi değildir. (1.5 p.) 

• Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında Vize Kolaylaştırma ve Geri Kabul Anlaşması ve bu 
Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun bakımından, Anlaşma’nın kendisi 
bir uluslararası anlaşma olduğu için denetime tabi değildir (1.5 p.); fakat onun onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun, denetime tabidir (çünkü normal kanun). (1.5 p.) 

• Bütçe kanunu, İnkılap Kanunları dışındaki tüm kanunlar denetime tabi olduğu için, diğer tüm 
kanunlar gibi denetime tabidir. (1.5 p.) 

• TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararı, bir parlamento kararıdır; fakat denetime tabi 3 
istisnadan biridir; dolayısıyla denetlenir. (1.5 p.) 

• Seçimlerin savaş nedeniyle bir yıl ertelenmesine ilişkin TBMM kararı, bir TBMM (parlamento) 
kararıdır ve  3 istisnadan biri olmadığı için de, denetime tabi değildir. (1.5 p.) 

• 1882 tarihli Zabıta-i Saydiye Nizamnamesi, adı nizamname (yani tüzük) olsa da, Anayasa 
Mahkemesi içtihatları doğrultusunda maddi anlamda kanun sayıldığı için denetime tabidir. (1.5 p.) 

• Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimine ilişkin TBMM kararı, bir TBMM (parlamento) kararıdır ve  3 
istisnadan biri olmadığı için de, denetime tabi değildir. (1.5 p.) 

 


