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Bireysel Başvuruda Amaçsal Yorum: 

Örtülü İdari İşlem Niteliğinde Kanun Hükümleri1 

 

I. Yasama İşlemlerine Karşı Doğrudan Bireysel Başvuru Yasağı 

Anayasa’nın 148. maddesinin 3. fıkrasında, herkesin “…Anayasa’da güvence altında 
alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında 
korunan herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla…” Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurabileceği düzenlenmektedir. Maddede geçen “kamu gücü” 
kavramının; Devlet’in Yasama, Yürütme ve Yargı organları ile tüm İdare teşkilatının ve 
ayrıca Yerel Yönetim organlarının -bu organların birer özel hukuk öznesi olarak taraf 
oldukları sözleşme ilişkileri hariç olmak üzere- tüm karar ve işlemlerini kapsadığı 
açıktır. Nitekim Anayasa Mahkemesi de, bir kararında “kamu gücü” kavramından 
anlaşılması gerekenleri; “Devlet tüzel kişiliği içinde yer alan yasama, yürütme ve yargı 
organları ve bu organlara tâbi olan merciler ile yerinden yönetim kurumları…” şeklinde 
belirlemiş bulunmaktadır.2  

Bununla birlikte, 6216 sayılı “Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun”un 45. maddesinin 3. fıkrasında;  fıkrada sayılan diğer bazı işlemlere 
ek olarak, “Yasama işlemleri (…) aleyhine (de) doğrudan bireysel başvuru 
yapılamayacağı…” düzenlenmekte; başka bir ifadeyle “kamu gücü” kavramının alanı 
daraltılmış olmaktadır. 

Bu düzenlemenin isabetli bir düzenleme olup olmadığını değerlendirebilmek için, 
öncelikle “yasama işlemi” kavramından ne anlaşılması gerektiğine bakmak 
gerekmektedir. Bu bağlamda, Türk Anayasa Hukuku doktrininde “yasama işlemi” 
denildiğinde “kanunlar” ve “parlamento kararları” olarak ikili bir ayrım yapıldığı 
görülmektedir.3 Bu gruba bir de “Meclis Başkanlık Divanı’nın Sunuşları” adı altında 
üçüncü bir kategoriyi ekleyen yazarlar da bulunmaktadır.4 Bahsi geçen bu kategoriler 
arasında, şu aşamada bizi özellikle ilgilendiren kategori; “kanunlar” kategorisi olup; 
takip eden açıklamalar da “kanun” kavramı ekseninde yapılacaktır. 

Kanunlar, kural olarak genel, kişilik dışı, soyut, objektif ve bir kez kullanılmakla 
tükenmeyen nitelikle kurallar içerirler. Başka bir ifadeyle kanunlar; kural olarak, 
bireylere ve somut ilişkiler evrenine doğrudan uygulanacak nitelikte hükümler 
içermezler. Yine kural olarak, kanunlarda yer alan bu soyut ve genel hükümlerin, araya 
giren “bireysel idari işlemler” veya “idari kararlar” yoluyla bireyler özelinde 
somutlaştırılması gerekir.  

Bu akıl yürütmeden hareket edildiğinde, “Yasama işlemleri (…) aleyhine (de) doğrudan 
bireysel başvuru yapılamayacağı…” kuralının, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvuru kurumunun niteliğine aykırı düşmediği; zira kanun hükümlerinin bireylere 
uygulanmasını sağlayan idari işlem ve kararların neticesinde, bireysel başvuru yolunun 
kullanılmasının mümkün olacağı söylenebilir. Ne var ki, Türkiye’de yasama alanında 
son yıllarda görülen kimi uygulamalar, 6216 sayılı Kanun’un 45. maddesinin 3. 
fıkrasında yer alan bu kuralın ciddi hak kayıplarına yol açma ihtimalinin bulunduğunu 
ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda yapacağı yorumun büyük önem kazanacağını 
gözler önüne sermektedir.  

 

II. “İdari İşlem” Niteliğinde Kanun Yapma Eğilimi: Bir Örnek Olay 
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14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6528 sayılı “Millî 
Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”la, Millî Eğitim Bakanlığı’nın kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklarını düzenleyen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de çeşitli 
değişiklikler yapılmıştır. 

Bu kapsamda, 6528 sayılı Kanun’la; o tarihe kadar farklı statülerde görev yapan “Millî 
Eğitim Denetçi ve Başdenetçileri” ile “İl Eğitim Denetmenleri”nin, unvan olarak “Maarif 
Müfettişi” adı altında birleştirilmelerine karar verilmiştir. Dahası, anılan Kanun’la 652 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aşağıdaki eklenen geçici madde ile; o tarih 
itibariyle “Millî Eğitim Başdenetçisi”, “Millî Eğitim Denetçisi” ve “İl Eğitim Denetmeni” 
olarak görev yapmakta olan kişilerin de, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
“Maarif Müfettişliği” kadrolarına atanacakları öngörülmüştür. 

Görüldüğü üzere, bu düzenlemeyle birlikte, yalnızca belli bazı statülerin kaldırılması ve 
yerlerine yeni bir statü ihdas edilmesiyle yetinilmemekte; aynı zamanda kaldırılan bu 
statülerde bulunan kişilerin de “…başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın…” yeni 
oluşturulan bu statüye atanmış olacakları öngörülmektedir. Durum böyle olunca da, 
niteliği itibariyle aslen bir şart (koşul) işlem olan bir “bireysel idarî işlem”in (atama 
işlemi) doğrudan bir “yasama işlemi ile” yapılmış olması gibi bir durumla 
karşılaşılmaktadır.  

III. “Maddî” ve “Şeklî” Anlamda Kanun Ayrımı 

Anayasa’nın 87. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen; “…kanun 
koymak, değiştirmek ve kaldırmak…” yetkisi, esasen “kural-işlemler yapmak” yetkisi 
olarak anlaşılmaktadır. Buna göre; kanunların kural olarak genel geçer, kişilik dışı, 
soyut ve objektif hükümler içermesi ve idarî işlem niteliğinde bireysel düzenlemelere 
yer vermemesi gerekmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de; 

“Yasalar ya da yasalarla eşdeğerdeki pozitif hukuk metinleri nesnel, 
soyut, genel ve sürekli nitelikteki hukuk kurallarını içeren, etkileri yönünden de 
objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan ya da varolan bir durumu 
düzenleyen veya ortadan kaldıran kural-işlemler bölümüne girer.” 5 

demekte ve daha 1961 Anayasası döneminde vermiş olduğu kararlarında bile, “kanun” 
kavramını;  

“…toplum için uyulması zorunlu, genel, soyut, sürekli ve konuyu 
doğrudan doğruya düzenler nitelikle kurallar…”  

biçiminde tanımlamaktadır.6 

Belirtmek gerekir ki, Türk hukukunda “kural-işlem” niteliğinde olmayan, başka bir 
ifadeyle maddî kanun değil; şeklî kanun tanımında uyan bazı kanunlar da 
bulunmaktadır. Üstelik bu kanunlardan bir kısmı, kaynağını doğrudan Anayasa’dan 
almaktadır. Örneğin; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Bütçe ve Kesin Hesap 
Kanunlarını kabul etmek” ve “Genel ve Özel Af ilân etmek” (m. 87) görev ve yetkileri, 
“kanun” yapmak yoluyla kullanılmakta; ancak, objektif bir hukuk kuralı koymadıkları ve 
dolayısıyla maddî içerikleri itibariyle birer kural-işlem olmadıkları için, aslen bu kategori 
içinde değerlendirilmektedirler. Doğrudan Anayasa’dan kaynaklanan bu örneklerin 
dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kural-işlem niteliği taşımayan başka bazı 
hukukî işlemleri de “kanun” adı altında ve kanun biçimde yaptığı bilinmektedir.7 Bu tarz 
kanunlara örnek olarak; 07.07.1948 tarih ve 5245 sayılı “İdil Biret ve Suna Kan’ın 
Yabancı Memleketlere Müzik Tahsiline Gönderilmesine Dair Kanun”, 05.01.1961 tarih 
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ve 215 sayılı “Merhum Cemal Paşa Kızı Kâmuran Cemal’e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Maaş Tahsisine Dair Kanun” ve 06.04.1976 tarih ve 1980 Sayılı “Anka Ajansı 
Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz’un Annesine Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun” gösterilebilir.  

Ancak, dikkat edilecek olursa, bu kanunların ortak özelliği; ilgilileri açısından makul 
sebeplerle “hak doğuran” ve bunu yaparken de başka öznelerin haklarını ihlâl etmeyen 
düzenlemeler oluşlarıdır.8 Bununla birlikte, özetlenen olaydaki gibi, ilgilileri açısından 
“hak doğurucu” olmaktan ziyade “yükümlülük yükleyici” nitelik taşıyan kanunların, 
yasama yetkisinin keyfî ve ölçüsüz olarak kullanılması anlamına geleceği ve 
dolayısıyla da Anayasa’nın öngördüğü sisteme aykırı düşeceği açıktır. Nitekim 
Anayasa Mahkemesi de, bir kararında; 

“Yasaların ilke olarak genel ve nesnel nitelikte bulunmaları gerekmekte 
ise de, yasa koyucunun kimi durumlarda, yasama yetkisini başka biçimde 
kullanamadığından, özel ve öznel yasaları çıkarmak zorunluluğu ile 
karşılaşılmaktadır. Böylece, ancak zorunlu ve ayrık durumlarda ortaya çıkan ve 
öğretide ‘biçimsel anlamda yasa’ diye anılan bu yasama tasarruflarının Anayasa 
ile çatışan bir yönü bulunmadığı ortadadır.”  

diyerek; kural-işlem niteliği taşımayan ve adeta bireysel idarî işlemler görünümüne 
yaklaşan kanunların, ancak zorunlu ve istisnaî hallerde söz konusu olabileceğini ifade 
etmiş olmaktadır. Böylece Yüce Mahkeme, bu kararıyla birlikte ilke olarak maddî kanun 
anlayışını benimsediğini ifade etmekte; şeklî kanun anlayışının ise ancak zorunlu ve 
istisnaî durumlarda söz konusu olabileceğini vurgulamaktadır.9 

Öyleyse sorun; bu çalışmada ele alınan türden, yani Anayasa Mahkemesi’nin şeklî 
kanunların hangi durumlarda Anayasa’ya uygun olacağını belirtirken işaret ettiği;  
“…yasama yetkisini(n) başka biçimde kullan(ıl)amadığı…”, “…özel ve öznel yasaları 
çıkarmak zorunluluğu…” bulunan “…zorunlu ve ayrık…” durumlardan biri olmadığı; 
ilaveten, ilgilileri açısından “yükümlülük yükleyici” nitelikte bir düzenleme şekli kanunlar 
söz konusu olduğunda nasıl bir tutum takınılacağıdır. 

IV. Hak Arama Özgürlüğü ve Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Sorunlar 

Bilindiği üzere, Anayasa’nın 36. maddesi “Hak Arama Hürriyeti” başlığını taşımakta ve 
“Herkes(in), meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına…” sahip 
olduğunu belirtmektedir.  

Bu düzenleme ışığında, niteliği itibariyle birer “idarî işlem” olan atama işlemlerinin, 
Anayasa’nın 125. maddesinde yer alan; “İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 
yargı yolu açıktır” genel hükmü ışığında ve ilgili mevzuat çerçevesinde idarî yargıda 
dava konusu yapılabileceği açıktır. Bununla birlikte, 6528 sayılı Kanun’un 25. 
maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici 10. maddenin 
7. fıkrasıyla adeta yargı yolu kapalı olan yeni bir işlem kategorisi yaratıldığı 
gözlemlenmektedir. Zira doğrudan doğruya kanun hükmüyle yapılan bir atama 
işleminde, idari yargı önünde dava edilebilecek bir “idari işlem”in bulunmadığı açıktır. 
Bu durumda, İdarî Yargı’nın konuyla ilgili davalara bakmaktan imtina etmesi kuvvetle 
muhtemel olup; bu türden içtihatların varlığı da bilinmektedir. Dahası, bu türden kanun 
hükümleri söz konusu olduğunda, kişilerin hak arama özgürlüğü yalnızca idarî yargı 
yönünden değil, Anayasa Mahkemesi’ne yapacakları muhtemel bir bireysel başvuru 
yönünden de peşinen sınırlanmış olmaktadır. Zira yukarıda da değinildiği üzere, 
“Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”un 45. 
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maddesinin 3. fıkrasında; “Yasama işlemleri (…) aleyhine doğrudan bireysel başvuru 
yapılamayacağı…” belirtilmektedir. Böyle bir durumda ise, yasama işlemi ortada dava 
edilebilir nitelikte bir idarî işlem bunulmadığı için İdari Yargı düzeninde; 6216 sayılı 
Kanun’un 45. maddesi gereği de Anayasa Yargısı düzeninde koruma dışında 
bırakılmış olacaktır. Böyle bir durumun ise, kişilerin Hak Arama Özgürlüğü ve bağımsız 
bir mahkemeye erişim hakkı bağlamında Adil Yargılanma Hakkı karşısında 
savunulması mümkün görünmemektedir. 

V. Sonuç ve Bir Öneri: Bireysel Başvuruda “Amaçsal Yorum” 

Yukarıda özetlenen hususlar ışığında, Anayasa Mahkemesi’nin idari işlem niteliğinde 
hükümler içeren ve dolayısıyla da bireylerin hak arama özgürlüğü ile bağımsız bir 
mahkemeye erişim hakkı bağlamında adil yargılanma haklarını ihlâl eden kanun 
hükümlerini nasıl yorumlayacağı konusu büyük önem kazanmaktadır.  

Bu noktada şöyle bir öneride bulunmak mümkündür: Yüce Mahkeme, doğrudan bir 
kanun hükümlerini konu alan başvuruları kategorik olarak reddetmek yerine; şüphesiz 
ki her biri şeklî anlamda birer kanun olan bu yasama işlemleri arasından, içerikleri 
itibariyle maddî anlamda birer kanun olmayan ve özellikle de birer idari işlem niteliği 
taşıyan kanun hükümleri farklı bir değerlendirmeye tâbi tutabilir. Başka bir ifadeyle, 
Anayasa Mahkemesi’nin “örtülü birer idari işlem” niteliğinde olan kanun hükümlerini 
bu nitelikleriyle değerlendirmesinin ve bunlardan ötürü doğan hak ihlâllerini de giderme 
yoluna gitmesinin, Bireysel Başvuru kurumunun “amacına uygun” düşen bir yorum 
biçimi olacağını söylemekte hiçbir tereddüt bulunmamaktadır.  
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