
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Anayasa Hukuku Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 

Tek Numaralı Öğrenciler- 31.08.2016 

 

I. Olay: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) hükümete, Türkiye’nin ulusal güvenliğine 

yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli 

her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek 

saldırıları bertaraf etmek için gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 

gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve bu kuvvetlerin hükümetin 

belirleyeceği esaslara göre kullanılması için izin vermiştir. 432 milletvekilinin katıldığı 

oylamada 229 kabul, 101 red ve 102 çekimser oy çıkmıştır. Bir milletvekili yapılan oylamadan 

sonra, yeterli kabul sayısının sağlanmadığını ve TBMM’nin bir yasayla izin vermesi gerektiğini 

ileri sürmüştür.  

Soru: Milletvekilinin iddiasını, olayda hükümete izin veren işlemin unsurlarını da açıklayarak 

değerlendiriniz. (15 puan)  

Cevap: 1982 Anayasasının 92. maddesi uyarınca, “Milletlerarası hukukun meşrû saydığı 

hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya 

milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin 

verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara 

vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet 

kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.” Görüldüğü üzere olayda olduğu gibi 

Türk silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi TBMM’ye aittir.  

Parlamento iradesini yasa ya da parlamento kararı olarak açıklar. Yasalar genel geçer ve soyut 

kurallar getirirken, parlamento kararları kişilerin temel hak ve özgürlüklerinden ziyade özel 

konulara ilişkin olur. Olayda olduğu gibi silahlı kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesine 

ilişkin karar parlamento kararı ile olur. Nitekim 92. maddede söz konusu iznin yasa ile 

verileceği de düzenlenmemiştir. Konuya ilgili TBMM İçtüzüğü hükmüne (m. 130) de 

bakıldığında Anayasanın 92. maddesinin birinci fıkrası gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına belli 

bir süre için, Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisince izin 

verileceği ve bu kararı Cumhurbaşkanı’nın uygulayacağı düzenlenmektedir. Görüldüğü üzere 

milletvekilinin TBMM’nin bir yasayla izin vermesi gerektiğine ilişkin iddiası yersizdir. (5 puan) 

Anayasanın toplantı ve karar yeter sayısını düzenleyen 96. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az 

üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa 

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde 

üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.” Dolayısıyla anayasada TBMM’nin 

toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin özel bir düzenleme olmadıkça 96. maddedeki genel kural 

geçerli olacaktır. (5 puan) 

Yukarıda yer verilen 92. maddede silahlı kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesi için özel 

bir toplantı ya da karar yeter sayısı öngörülmediğinden 96. maddedeki genel kural uygulanır. 



Olaya bakıldığında oylamaya 432 milletvekili katılmış olup bu sayı TBMM üye tamsayısının 

üçte birinden fazladır. Haliyle toplantı yeter sayısı bakımından bir sorun yoktur. Karar yeter 

sayısına bakılacak olursa olayda 229 kabul oyu bulunmakta ve bu sayı toplantıya katılanların 

salt çoğunluğunu sağlamaktadır. Ayrıca 229 kabul oyu 96. maddenin aradığı eşik olan üye 

tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından (139) da az değildir. Sonuç olarak toplantı ve karar 

yeter sayısı bakımından bir sorun bulunmamaktadır. Haliyle milletvekilinin bu husustaki 

iddiası da yersizdir. (5 puan) 

II. Olay: Ülke çapında gerçekleşen terör kalkışması ve şiddet hareketlerinin ardından, Milli 

Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararı göz önünde bulundurulmak suretiyle Cumhurbaşkanı 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından yurdun bütününde doksan gün süreyle 

olağanüstü hal ilan edilmiştir. Söz konusu ilana ilişkin kararın TBMM tarafından 

onaylanmasının ardından olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması amacıyla 

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hal kanun hükmünde 

kararnamesi çıkartmıştır. Ertesi gün TBMM’de basın toplantısı yapan ana muhalefet partisi 

milletvekili A, yetki kanunu olmadan kanun hükmünde kararname çıkarılamayacağını ve 

çıkarılan kanun hükmünde kararname ile gözaltı süresinin otuz gün uygulanabilmesine imkan 

tanındığını ancak bu durumun anayasada düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına aykırı 

olduğunu ileri sürerek parti olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söylemiştir.  

Sorular 

1. Olaydaki olağanüstü hal ilanını 1982 Anayasasının ilgili hükümleri çerçevesinde 

değerlendiriniz. (10 puan) 

Cevap: Anayasamızda olağanüstü hal ilanını gerektiren iki farklı durum öngörülmüş olup söz 

konusu durumlar Anayasamızın 119 ve 120. maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlardan ilkinde 

tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı söz konusu iken (m. 119) 

diğerinde ise şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması 

sebepleriyle olağanüstü hal ilânı (m. 120) söz konusudur. (2 puan) 

Olayımızda ülke çapında gerçekleşen terör kalkışması ve şiddet hareketleri bulunduğundan 

1982 Anayasasının 120. maddesinde öngörülen durum gerçekleşmiştir. İlgili madde uyarınca, 

“Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 

kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet 

olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan 

sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere 

olağanüstü hal ilân edebilir.” (2 puan) 

120. Maddeye bakıldığında yaygın şiddet hareketlerine dair belirtilerin ortaya çıkması veya 

şiddet olaylarının meydana gelmesi, olağanüstü hal ilanının Cumhurbaşkanı başkanlığında 

toplanan Bakanlar Kurulu tarafından Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra 

gerçekleştirilmesi, olağanüstü halin yurdun bir veya birden fazla bölgesinde yahut bütününde 

en fazla altı ay süre ile ilan edilmesi gerekmektedir. Olaya bakıldığında bütün bu koşullar 

gerçekleşmiş olup olağanüstü hal ilanında bir sorun bulunmamaktadır. (6 puan)     

2. Milletvekili A’nın yetki kanunu ve gözaltı süresine ilişkin ileri sürdüğü görüşler yerinde 

midir? Açıklayınız. (10 puan) 

Cevap: Her ne kadar kanun hükmünde kararnamelere ilişkin genel hüküm niteliğinde olan 1982 

Anayasasının 91. maddesinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun 



hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı 

kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci  ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, 

kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun 

hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.” denilse de aynı maddenin 5. fıkrasında 

“Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar 

Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.” denmektedir. 

(2 puan) 

Olayımızda olağanüstü hal sırasında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname (KHK) söz 

konusudur. Konuyu düzenleyen 1982 Anayasasının 121. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 

“Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 

olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu 

kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.” 

Dikkat edilirse olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerini düzenleyen Anayasamızın 91. 

maddesinin aksine burada herhangi bir yetki kanunundan bahsedilmemektedir. Dolayısıyla, 

olağanüstü hal süresince KHK çıkarma yetkisi yetki kanunundan değil, doğrudan 

Anayasamızın 121. maddesinden kaynaklanır ve bir yetki kanununa ihtiyaç duyulmaz. Haliyle 

milletvekili A’nın yetki kanununa ilişkin ileri sürdüğü görüş yerinde değildir. (3 puan) 

Milletvekili A’nın gözaltı süresine ilişkin iddiasına bakılacak olursa, Anayasamızın kişi 

hürriyeti ve güvenliği başlıklı 19. maddesi uyarınca “Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma 

yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu 

olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler 

geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz.” Dikkat edilirse 

ilgili düzenleme uyarınca olağan dönemlerde gözaltı süresi en fazla 4 gün olabilir. Ancak yine 

aynı maddede bu sürelerin olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabileceği 

düzenlenmektedir. Ayrıca Anayasamızın 15. maddesi de “Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya 

olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, 

durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen 

durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.” 

hükmünü taşımaktadır. (2 puan) 

Haliyle Anayasada olağan dönemler için geçerli olan güvenceler olağanüstü dönemlerde 

geçerliliğini yitirebilmektedir. Sonuç olarak olayda gözaltı süresinin otuz gün 

uygulanabilmesine imkan tanınması anayasada düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına 

aykırı olmaktan ziyade Anayasamızın 15 ve 19. maddelerinin müsaade ettiği bir durumdur. Bu 

durumda milletvekili A’nın gözaltı süresine ilişkin ileri sürdüğü görüş de yerinde değildir. (3 

puan)  

 

3. Milletvekili A’nın mensubu olduğu ana muhalefet partisinin olaydaki kanun hükmünde 

kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurması mümkün müdür? 

Tartışınız. (15 puan) 

Cevap: 1982 Anayasasının Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca, “Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde 

kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas 

bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa 

değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, 



sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas 

bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.” (2 puan) 

Dikkat edilirse Anayasamız olağan dönemde çıkartılan KHK’ların Anayasa Mahkemesi 

tarafından denetimine iziz verirken olağanüstü hallerde çıkarılan KHK’ların anayasaya aykırı 

olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne dava açılamayacağını düzenlemektedir. Olayda 

olağanüstü dönemde çıkartılan bir KHK söz konusudur. Dolayısıyla söz konusu KHK’nın iptali 

için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. (3 puan)   

Ancak Anayasa Mahkemesi daha önce vermiş olduğu kararlarla söz konusu denetim yasağını 

aşmıştır. Nitekim mahkemeye göre ismi öyle olsa dahi gerçekte olağanüstü hal kanun hükmünde 

kararnamesi niteliğinde olmayan KHK’lar olağan dönemde çıkarılmış gibi kabul edilerek 

denetime tabii tutulabilir. (2 puan)  

Nitekim Anayasa Mahkemesi’ne göre, “Olağanüstü hal yurdun bir bölgesinde ilân edilmişse, 

olağanüstü hal KHK'leri ile yapılan düzenlemelerin bu bölge dışına taşmaması gerekir. Bu 

koşulu taşımayan KHK'ler olağanüstü hal KHK'leri olarak kabul edilemezler. Bunlar olağan 

KHK sayılabilirler. Ancak, bu durumda da bu kural, bir yetki yasasına dayanmadığından iptal 

edilmesi gerekir.” (AYM, E: 1991/6, K: 1991/20, KT: 3.7.1991). Yine Anayasa Mahkemesi’ne 

göre, “Olağanüstü hallerde Anayasa'nın 121. maddesinin üçüncü fıkrasına göre 

çıkarılabilecek KHK'lerde konu sınırlaması yoktur. Ancak bu, olağanüstü KHK'lerin düzenleme 

alanının sınırsız okluğu anlamında değildir. Bu tür KHK'lerin düzenleme alanları, Anayasa'nın 

121. maddesinin' üçüncü ve 122. maddesinin ikinci fıkraları gereğince "olağanüstü halin veya 

sıkıyönetim halini gerekli kıldığı konular"la sınırlıdır. Olağanüstü halin gerekli kılmadığı 

konuların olağanüstü hal KHK'leriyle düzenlenmesi olanaksızdır. Olağanüstü halin gerekli 

kıldığı konular, olağanüstü halin neden ve amaç öğeleriyle sınırlıdır. İlân edilmiş olan 

olağanüstü halin nedeni, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin bozulmasıdır. 

Olağanüstü halin amacı, neden öğesiyle kaynaşmış bir durumdadır. Başka bir anlatımla, 

olağanüstü halin varlığını gerektiren nedenler saptandığında amaç öğesi de gerçekleşmiş 

demektir. Şu durumda olağanüstü hal KHK'lerinin "olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda" 

olağanüstü halin amacı ve nedenleriyle sınırlı çıkarılmaları gerekir. Anayasa'nın 148. 

maddesinin biçim ve öz yönünden Anayasa'ya uygunluk denetimi dışında tuttuğu KHK'ler 

"olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda" çıkartılan KHK'lerdir. Anayasa Mahkemesi'nin 

çıkartılan bir olağanüstü hal KHK'sinin bu niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemesi ve eğer bu 

niteliği taşımıyorsa uygunluk denetimini yapması zorunludur.” (AYM, E: 1990/25, K: 1991/1, 

KT: 10.1.1991). 

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’ne göre olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesinde 

olsa dahi; 

  olağanüstü hal ilan edilen bölgenin dışına taşan, (2 puan) 

 olağanüstü hal süresini aşan, (2 puan) 

 olağanüstü halin gerektirdiği konularla ilgili olmayan (2 puan) 

düzenlemeler Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilip iptal edilebilir. 

Böyle bir durumun varlığı halinde, “kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas 

bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal 

davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere” ait 

olduğundan (1982 Anayasası, m. 150) milletvekili A’nın mensubu olduğu anamuhalefet 



partisinin olağanüstü hal KHK’sı niteliğinde olmayan düzenlemeler için Anayasa 

Mahkemesi’ne başvurması mümkün olacaktır. (2 puan) 

 

III. Olay: Terörist kalkışmanın ardından TBMM’de bulunan siyasi partiler ortak bir bildiri 

yayımlayarak kalkışmanın nedenleri ve benzer olayların yaşanmaması için alınması gereken 

önlemlerle ilgili incelemelerde bulunulması çağrısında bulunmuşlardır. Ayrıca söz konusu 

çağrıdan sonra muhalefet partisi milletvekillerinden D, olaylardan sonra emniyet teşkilatında 

nasıl bir yapılanmaya gidildiği ile ilgili olarak İçişleri Bakanı’ndan bilgi istemiştir.  

Sorular:  

1. Siyasi partilerin bildirisi dikkate alındığında TBMM söz konusu amacı gerçekleştirmek 

amacıyla hangi yolu işletebilir? Açıklayınız. (10 puan) 

Cevap: 1982 Anayasasının 98. maddesi uyarınca TBMM’nin denetim yolları 5 tanedir:  

“Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis 

soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya 

yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. 

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel 

görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili 

önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma 

yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.” (3 puan) Olayda TBMM’nin belirtilen amacı 

gerçekleştirmek amacıyla işletmesi gereken yol meclis araştırmasıdır. (2 puan) 

TBMM İçtüzüğünün 101-105. madde hükümleri uyarınca meclis araştırması hükümet, siyasî 

parti grupları veya en az yirmi milletvekili tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilir. 

Bu istem derhal gelen kâğıtlar listesine alınır, Genel Kurula ve Hükümete duyurulur. Araştırma 

istemi önergesi beşyüz kelimeden fazla ise önerge sahipleri beşyüz kelimeyi geçmemek üzere 

özetini eklemek zorundadır. Meclis araştırmasının yürütülmesi görevi, genel hükümlere göre 

seçilecek bir özel komisyona verilir. Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde 

Ankara dışında da çalışabileceği hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit 

edilir. Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir. Komisyon 

bu süre sonunda da çalışmasını tamamlayamadığı takdirde süre bitiminden itibaren onbeş gün 

içinde araştırmanın tamamlanmaması nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde 

Genel Kurulda görüşme açılır. Genel Kurul bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir 

komisyon da kurabilir. Meclis araştırma komisyonu bakanlıklarla genel ve katma bütçeli 

dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumundan, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye 

dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme 

yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Komisyon, gerekli gördüğünde uygun 

bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir. Devlet sırları ile ticarî sırlar, Meclis araştırması 

kapsamının dışında kalır. Meclis araştırma komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında 

Genel Kurulda genel görüşme açılır. (5 puan) 

2. Milletvekili D’nin başvurduğu yolu, koşullarını dikkate alarak değerlendiriniz. (10 

puan) 



Cevap: Olayda milletvekili D’nin emniyet teşkilatında nasıl bir yapılanmaya gidildiği ile ilgili 

olarak İçişleri Bakanı’ndan bilgi istemesi “soru” denetim yoluna başvurduğunu 

göstermektedir. Nitekim yukarıda da belirttiğimiz üzere soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü 

veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten 

ibarettir. (4 puan) 

Soru denetim yoluna ilişkin düzenlemeler TBMM İçtüzüğünün 96 ile 100. maddeleri arasında 

bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeler uyarınca soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 

sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına 

sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli 

konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri yüz kelimeyi geçemez. Soru 

önergelerine belge eklenemez. Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve 

Başkanlığa verilir. Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar 

listesinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderir. Başka bir kaynaktan 

kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular, tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular, 

konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular Başkanlıkça kabul 

edilmez. (2 puan) 

Sözlü sorular, önergenin Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa sevk tarihinden itibaren beş 

gün sonra gündeme alınır. Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa, kanun ve İçtüzük 

gereği zorunluklar hariç olmak üzere, haftanın en az iki gününde, birleşimin başında ve birer 

saatten az olmamak şartıyla, Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belli bir 

süre ayrılır. Hükümet adına verilecek cevabın süresi beş dakikayı geçemez. Bu cevap üzerine 

soru sahibi, yerinden, konu ile ilgili çok kısa ek bir açıklama isteyebilir. Hükümet adına 

verilecek cevapla görüşme tamamlanır. İkinci cevap süresi de beş dakikayı geçemez. Soru 

sahibinin Genel Kurulda bulunmaması, sorunun cevaplandırılmasına engel değildir. Hükümet 

adına cevap vermek için söz alan bakan; gündemde bulunan sözlü soru önergelerinden birden 

fazlasını sıra gözetmeden cevaplayabilir. Bu hakkını kullanmak isteyen bakan, önceden, 

birleşimi yöneten Başkana isteğini bildirir. Başkan bu isteği birleşimi açtıktan sonra derhal 

Genel Kurula duyurur. Konuları aynı olan sözlü sorular birleştirilerek cevaplandırılabilir. (2 

puan) 

Yazılı soruların cevabı, Başbakanlık veya ait olduğu bakanlık eliyle Başkanlığa sunulur. 

Başkan, bu cevabı derhal soru sahibine iletir. Cevap ayrıca soru metniyle birlikte Başkanlıkça 

alındığı günkü veya bir sonraki birleşim tutanağının arkasına eklenir. Yazılı sorular, 

Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde 

cevaplandırılır. Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya 

ilgili bakanın dikkatini çeker. Yazılı sorular, dikkat çekme yazısının gönderildiği tarihten 

itibaren on gün içinde de cevaplandırılmazsa, önergenin süresi içinde cevaplandırılmadığı 

gelen kâğıtlar listesinde ilan edilir. Hükümet, yazılı sorunun cevabını, gereken bilgilerin 

derlenebilmesi için Başkanlığa bilgi vermek suretiyle bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir. (2 

puan) 

 

IV. Olay: Evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanmak isteyen kamu görevlisi B’nin bu 

amaçla açtığı dava yerleşim yerindeki aile mahkemesi tarafından reddedilmiş, red kararı 

Yargıtay tarafından onanmıştır. Bunun üzerine B, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda 

bulunarak her ne kadar Türk Medeni Kanunu’nda kadının evlenmekle kocasının soyadını 

alacağı düzenlenmiş olsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince soyadını tek 



başına kullanabileceğini belirterek gereğine hükmedilmesini talep etmiştir. Diğer taraftan 

Yalova’da bulunan bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışan B’nin eşi C, yapılan kanuni 

düzenleme sonucunda sözleşmeli çalıştığı kurumun memur kadrosuna atanmıştır. Bunun 

üzerine C, eşine daha yakın olabilmek amacıyla Kocaeli’nde bulunan eşinin çalıştığı kamu 

kurumuna atanmasını talep etmiş ancak bu talebi reddedilmiştir. Talebinin yerine getirilmesi 

için idare mahkemesinde dava açan C’nin davası hem ilk derece mahkemesi hem de sonraki 

yetkili mahkeme tarafından reddedilmiştir. Red kararının gerekçesinde, “İlgili kanun gereğince 

C gibi sözleşmeli iken memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve 

kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı öngörülmüştür. Kural olarak memur statüsünde 

çalışmak, bu amaçla yapılan bir seçme sınavında başarılı olma koşuluna bağlı bulunmakta iken 

kanun koyucu tarafından, söz konusu sınavdan muaf tutulmak suretiyle genel kurallara istisna 

tanınarak sözleşmeli personel statüsünden memur kadrosuna atananlara beş yıl süresince diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarına nakil yasağının getirilmesi de makul bir sınırlama olarak kabul 

edilmelidir. Ayrıca davacı bakımından ücretsiz izin kullanma gibi imkanların varlığı göz 

önünde bulundurulmalıdır.” görüşlerine yer verilmiştir. Bunun üzerine C, nakil yasağından 

dolayı aile hayatının bittiği ve özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edildiğinden bahisle 

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi 

başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilmezlik kararı vermiştir. 

(Anayasa Mahkemesi’nin 2015/98 esas, 2016/35 karar sayılı, 05.05.2016 tarihli kararı ile 

2013/2187 başvuru numaralı, 19.12.2013 tarihli kararından esinlenilmiştir.) 

Sorular 

1. Anayasa Mahkemesi’nin C’nin başvurusunun reddine sebep olan gerekçesini 

değerlendiriniz. (10 puan) 

Cevap: 1982 Anayasasının 148. maddesi uyarınca herkes, Anayasada güvence altına alınmış 

temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi 

birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 

başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması 

şarttır. Ayrıca, 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen işlemler ve kararlar bakımından bu 

yola başvurulabilir. Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu 

öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Haklı 

bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren on 

beş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. Son olarak 

belirtilmesi gereken husus ihlal iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olmamasıdır. (5 puan) 

Olaya bakıldığında C’nin başvurusunun reddine sebep olan gerekçe başvurunun açıkça 

dayanaktan yoksun olmasıdır. Anayasa Mahkemesi’ne göre başvurucunun ihlal iddialarını 

kanıtlayamadığı, iddialarının salt kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin olduğu, 

temel haklara yönelik bir müdahalenin olmadığı veya müdahalenin meşru olduğu açık olan 

başvurular ile karmaşık veya zorlama şikâyetlerden ibaret başvurular açıkça dayanaktan 

yoksun kabul edilebilir (Örneğin bkz: AYM, No: 2012/1334, KT: 17.09.2013). Bu durumda da 

başvurunun kabul edilmezliğine karar verilir. Olayda, başvurucunun aile hayatının bittiği ve 

böylece özel yaşamının gizliliği hakkının ihlal edildiği iddiası hukuki bilgi ve gerekçeyle 

desteklenmemiş olduğundan açıkça dayanaktan yoksun bulunmuştur. Zira sırf süreli nakil 

yasağı sebebiyle aile hayatının bittiği ve bu nedenle özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edildiği 

gerekçelendirilememiştir.(5 puan)  

2. Her iki bireysel başvuruda kabul edilebilirlik kararı verildiği varsayıldığında; 



a. Anayasa Mahkemesi’nin B’nin bireysel başvurusuna ilişkin esas değerlendirmesi ne 

yönde olabilir? Olağan dönem temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde 

tartışınız. (10 puan) 

Cevap: 1982 Anayasasının 13. maddesi uyarınca, temel hak ve hürriyetler, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 

ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 

toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. (3 puan) 

Hak ve özgürlüğe yönelik müdahalenin yasa ile öngörülmüş olması gerekmektedir. Nitekim 

yasa ile öngörülen bir müdahale olmadıkça müdahalenin demokratik toplum düzeninde gerekli, 

ölçülü olup olmadığını tespit etmeye gerek yoktur. Salt müdahalenin yasal olmaması bu 

bakımdan ihlale yol açar. (2 puan) 

Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası uyarınca “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası 

ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas 

alınır.” Dolayısıyla uluslararası andlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hüküm içermesi 

halinde yasallık ilkesi gereğince uygulanması gereken hüküm uluslararası andlaşmada 

bulunan hükümdür. Aksi takdirde temel hak ve özgürlüğe yönelen müdahalenin yasal olmadığı 

sonucuna varılır. B’nin de belirttiği üzere ülkemizin taraf olduğu AİHS, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararları gereğince kadının soyadını tek başına kullanabilme hakkını da 

içermektedir. Haliyle olayda temel hak ve özgürlüğe kanuni bir müdahale bulunmadığından 

Anayasa Mahkemesi, B’nin bireysel başvurusuna ilişkin olarak ihlal kararı verecektir. (5 puan)   

b. Anayasa Mahkemesi’nin C’nin bireysel başvurusuna ilişkin esas değerlendirmesi ne 

yönde olabilir? Olağan dönem temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde 

tartışınız. (10 puan) 

Cevap: Yukarıda da belirtildiği üzere 1982 Anayasasının 13. maddesi uyarınca, temel hak ve 

hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 

sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 

aykırı olamaz.  

Dolayısıyla hak ve özgürlüğe yönelik müdahalenin yasa ile öngörülmüş olması gerekmektedir. 

Bu bakımdan yasa dışındaki tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlemlere dayanılarak hak ve 

özgürlük sınırlandırılamaz. Ayrıca sınırlama öngören yasa hükmünün açık ve öngörülebilir 

nitelikte de olması gerekmektedir. Aksi takdirde yasallık ilkesi gerçekleşmiş olmaz. Olaya 

bakıldığında temel hak ve özgürlüğe yönelik müdahalenin kanunla öngörüldüğü 

anlaşılmaktadır. (2 puan)  

Kanunilik unsurunun gereklerinin yerine getirildiği tespit edildiğinde yapılması gereken 

olaydaki müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olup 

olmadığını belirlemektir. Eğer müdahale demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal 

ihtiyacın karşılanması amacına yönelik değilse yahut bu amacı karşılasa dahi başvurulabilecek 

en son çare niteliğinde değilse müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı ve 

ölçüsüz olduğu söylenebilir. Bu bağlamda ölçülülük ilkesi kapsamında bir hak ya da özgürlüğe 

müdahale ile elde edilmek istenen amaç ile müdahale arasında makul bir dengenin bulunup 

bulunmadığına bakılır. Bu yapılırken de müdahalenin öngörülen amacı gerçekleştirmek 



bakımından gerekli/zorunlu olup olmadığı (1 puan), elverişli olup olmadığı (1 puan) ve orantılı 

olup olmadığı (1 puan) değerlendirilir.  

Olayda müdahale ile elde edilmek istenen amaç kamu hizmetinin devamlılığının (kamu yararı) 

sağlanmasıdır. Bu bağlamda kamu görevlilerine belirli bir süre nakil yasağı getirilerek 

personel açığının engellenmesi istenen amacı gerçekleştirmek için gerekli sayılabilir. Ayrıca 

olaydaki verilere bakıldığında başvurucunun aile hayatına saygı hakkı için alternatif 

imkanların da bulunduğu (zorunluluğun sağlandığı) -nakil yasağı olsa da ücretsiz izin 

kullanılabilmesi gibi- söylenebilir. (2 puan). Diğer taraftan yapılan müdahale elde edilmek 

istenen amaç bakımından elverişlidir (1 puan). Ölçülülük ilkesinin üçüncü unsuru olan 

orantılılık açısından ise hakka yönelik müdahalenin gerçekleştirilmek istenen amaçla makul bir 

denge içerisinde olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu bakımdan eşlerin çalıştıkları 

kurumların birbirlerine yakınlığı (Kocaeli-Yalova) ve nakil yasağının beş yıl süreyle sınırlı 

olması özellikle dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla aile hayatına saygı ve böylelikle özel yaşamın 

gizliliğine müdahale ile elde edilmek istenen amaç (kamu yararı) arasında makul bir dengenin, 

orantılılığın olduğu söylenebilir. (2 puan).  


