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Giriş
1982 Anayasası’nın ilk halinde yalnızca
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin
kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemlerini düzenlemek gibi
sınırlı bir konuda çıkarılması öngörülen
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yürürlükteki Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın
yasaya ihtiyaç duymadan, birçok konuda
ilk elden kural koymasına olanak sağlayan
bir araç haline gelmiştir. Parlamenter sistemle ilke olarak bağdaşmayan, yürütmenin asli düzenleme yetkisinin başkanlık
sistemine geçişle birlikte hukuk düzenimize girmesi önemli bir yenilik olmuştur
ve bunun asli kurucu iktidar tarafından
yeni bir Anayasayla değil, tali kurucu
iktidar tarafından Anayasa değişikliğiyle
yapılması, kural koymadaki yasama-yürütme iş bölümünün bütün olarak tutarlı bir
şekilde anlaşılmasında, Anayasa Mahkemesi’nin önemini artırmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin ilk kararları 13
Mayıs 2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.1 Mahkeme bu
üç kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin denetim yöntemine ilişkin
temel çerçevesini belirlemiş ve tartışmalı
birçok noktayı aydınlatmıştır.

I. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimine İlişkin Anayasal Yapı
İdarenin düzenleyici işlemlerinin tersine,
Anayasa altı bir norma dayanmaksızın, bir
konuda ilk elden kural koyan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi görevi de, buna uygun olarak Anayasa
Mahkemesi’ne verilmiştir. Anayasa’nın,

Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasa’ya
uygunluğunu denetleyeceği belirtilmiş,
diğer maddelere de buna uygun eklemeler
yapılmıştır. Bu maddelerle, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasallık
denetiminin ilke olarak yasaların anayasallık denetimi yöntemine göre yapılması
öngörülmüştür. Anayasa’daki tek fark, 152.
maddenin 4. fıkrasındaki on yıl yasağının,
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için
öngörülmemiş olmasıdır.
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Anayasa Mahkemesinin önüne, Anayasa’nın 150.
maddesinde düzenenlenen iptal davası ve
152. maddesinde düzenlenen itiraz yoluyla
olmak üzere, iki yolla gelebilir. İncelemeye
konu olan üç kararda da Mahkeme’nin
incelediği kararname hükümleri, iptal
davası yoluyla önüne gelmiştir.
Davaya bakmakta olan mahkemeler,
Anayasa’nın 104. maddesinin 17. fıkrasının
beşinci ve altıncı cümleleriyle öngörülen
çatışma çözme kuralları (5. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı
hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır, 6. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin aynı konuda kanun çıkarması
durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir) gereğince, incelemekte oldukları uyuşmazlıklarda karşılarına çıkan Anayasa’ya aykırı gördükleri
her Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
hükmünü Anayasa Mahkemesi önüne götüremezler. Anayasa’nın 152. maddesinde
öngörüldüğü üzere bu yola başvurulması
için, uygulanacak bir hüküm söz konusu
olmalıdır. Dava mahkemesi, Anayasa’ya
aykırı gördüğü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmüyle aynı konuda bir yasa
hükmü saptarsa, doğrudan yasa hükmünü
uygulamak zorundadır. Bu da, birtakım
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kuralları-
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nın Anayasa’ya aykırı olmasına karşın iptal edilememesi sonucu doğurur. Çatışma çözümüne ilişkin bu
durum dışında, dava mahkemeleri, Anayasa’ya aykırı
gördükleri kararname hükümlerini itiraz yoluyla
Anayasa Mahkemesi’ne göndermek zorundadırlar.
Anayasa Mahkemesi, bu şekilde itiraz yoluyla veya
doğrudan doğruya iptal davası yoluyla önüne gelen
uyuşmazlıklarda yapacağı denetimin düzeneğini, ilk
üç kararında detaylı bir şekilde belirlemiştir.

B. Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı
Kararnamelerini Denetim Yöntemi
Yasama yetkisi, asli ve genel bir yetkidir. Aslilik,
Anayasa altı herhangi bir norma dayanmaya gerek
duymadan, bir konuyu ilk elden düzenleyebilmeyi;
genellik ise düzenleme alanının konu bakımından
sınırlandırılmamış olmasını ve Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla, her türlü düzenlemeyi yapabilmeyi
ifade eder. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma
yetkisi ise yasama yetkisi gibi asli olmasına karşın
genel bir yetki değildir, Anayasa’da belirlenen sınırlı
konularda kullanılabilir.

Yasama yetkisi, asli ve
genel bir yetkidir. Aslilik,
Anayasa altı herhangi bir
norma dayanmaya gerek
duymadan, bir konuyu ilk
elden düzenleyebilmeyi;
genellik ise düzenleme
alanının konu bakımından
sınırlandırılmamış
olmasını ve Anayasa’ya
aykırı olmamak kaydıyla,
her türlü düzenlemeyi
yapabilmeyi ifade eder.

Aşamalı denetim: Konu yönünden
yetki denetimi ve içerik denetimi
Cumhurbaşkanı’nın kararname
çıkarma yetkisinin asli olmasına
karşın, genel bir yetki olmaması
nedeniyle Anayasa Mahkemesi,
denetimini aşamalı olarak gerçekleştirmektedir.
“Konu bakımından yetki yönünden
inceleme” adı verilen ilk aşamada,
kararname kurallarının içeriği ve
yol açtıkları sonuçlardan bağımsız
olarak, düzenlendikleri konunun,
Anayasa’da belirlenen sınırlar
içinde kalıp kalmadığı denetlenmektedir. Bu denetim için, istemin
dilekçede yer almasına da gerek
yoktur. Mahkeme istem olmasa
dahi, 30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu
ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun’un 43. maddesi gereğince
bu denetimi gerçekleştirmektedir.
İlk aşama, 2017 Anayasa değişikliği öncesi sistemde, olağan dönemde çıkarılan kanun hükmünde
kararnamelerin yargısal denetiminde, Anayasa Mahkemesi’nin
ilk olarak, ilgili KHK hükmünün
yetki kanunu kapsamında olup olmadığına ilişkin yaptığı denetime
benzemektedir.2
Konu yönünden yetki incelemesinde, kuralın içeriğinin içerik
bakımından Anayasa’ya uygun
olması önem taşımaz. Örneğin,
daha önce Anayasa Mahkemesi
tarafından anayasallık denetimine
konu olmuş ve Anayasa’ya herhangi bir yönden aykırı bulunmamış bir yasa hükmünü tekrar eden
kararname kuralı, konu yönünden
yetki kurallarına aykırı olması
nedeniyle iptal edilebilir.
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin denetiminde ikinci aşamayı
oluşturan içerik denetimiyse,
kararnamelere özgü ayrı bir denetim biçiminde gerçekleştirilmemektedir. İlke olarak bu denetim,
yasaların Anayasa’ya uygunluğu
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denetimi gibi yapılmaktadır. Mahkeme, incelemeye konu kararlarında içerik denetimi aşamasında,
ilgili kararname kurallarını yalnızca
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan
hukuk devleti ilkesine, bu ilkenin
gerekleri olarak değerlendirdiği
belirlilik ve kamu yararı amacıyla
çıkarılma yönünden uygun olup
olmadıklarını denetlemiştir. Dikkate
değer tek fark, yasaların aksine
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin gerekçelerinin yayımlanmaması
karşısında, kamu yararına uygunluk
denetiminde Mahkeme’nin, Cumhurbaşkanlığı’nca dosyaya sunulan
görüşleri değerlendirmesidir.3
Olağan dönemde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iki ayrı
türü yoktur.
Anayasa’da düzenlendiği biçimiyle,
niteliksel olarak Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri arasındaki tek ayrım,
olağan dönem Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri ile olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri arasında yapılmıştır. Doktrinde bu yönde ayrım yapan
yazarların aksine Mahkeme, 104/
XVII uyarınca çıkarılan kararnameler- özel maddeler uyarınca çıkarılan
kararnameler gibi bir ayrımı kabul
etmemiştir. Buna göre, Anayasa’nın
çeşitli maddelerinde özel olarak
yetki verilen konularda çıkarılan
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
de ilke olarak, genel madde olan m.
104/XVII’deki konu yönünden olan
sınırlamalara tabidir.

II. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konu Yönünden
Sınırları
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin denetiminin ilk aşamasını
oluşturan konu yönünden yetki
denetimi, Anayasa’nın 104. maddesinin 17. maddesinde, dört cümle
halinde sayılan hükümlere göre
yapılmaktadır:

1. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.

2. Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde

yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü
bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenemez.

3. Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
4. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarılamaz.

Anayasa’yla belirlenmiş konu yönünden yetki sınırları yasayla genişletilemez .
Cumhurbaşkanı’nın ve genel olarak yürütme organının yönetmelik
ve adsız düzenleyici işlemler gibi kural koyucu işlemlerinin aksine,
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrudan Anayasa’ya dayanır
ve geçerliliğini Anayasa’dan alır. Bunların çıkarılabileceği konular da genel olarak Anayasa m. 104/XVII’de ve özel olarak çeşitli
maddelerde (m. 104/IX, m. 106/son, m. 108/son, m. 118/son, m. 123/
III) düzenlenmiş olup, Anayasa’ya aykırı olarak, yasayla bu konular
genişletilemez.
Bu konu Mahkeme’nin önüne 2020/5 sayılı kararda gelmiştir. Mahkeme, 5018 sayılı Kanun’un “Ön Ödeme” başlıklı 35. maddesinde,
yüklenicilere yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere
bütçe dışı avans verilebileceğinin düzenlenmesi ve aynı maddenin
ikinci fıkrasında “ilgili kanunların veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri”nin saklı
tutulması karşısında, yüklenme tutarının tamamına kadar bütçe dışı
avans olarak ön ödeme yapılabileceğini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünü iptal etmiştir. Mahkeme, yasada açıkça
düzenlenmiş konularda Anayasa’nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarma yetkisi tanımadığını ve bu nedenle yasa koyucu tarafından
da böyle bir yetki tanınamayacağı sonucuna varmıştır. 8’e karşı
9 üyenin oy çokluğuyla verilen karara katılmayan sekiz üyenin
gerekçeleri ise temelde, yasada istisna hükmünün öngörülmesinin,
konuyu yasada açıkça düzenlenmiş konu statüsünden çıkardığı,
biçiminde özetlenebilir. Bu nedenle, m. 104/XVII’nin ilk üç cümlesindeki sınırlamaların (yürütme yetkisine ilişkin olma sınırı, temel
hak ve özgürlüklere ilişkin sınır ve yasa tekelindeki alan [münhasıran
kanunla düzenlenmesi gereken konular] sınırı) aksine, yasada açıkça
düzenlenmiş konularda yasa tarafından yapılabilecek yetki devrinin
tartışmalı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

A. Anayasa Mahkemesi’nin Yürütme Yetkisine İlişkin Konu
Denetimi: Belirlenememiş Sınır
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi, yürütme yetkisine
ilişkin konularla sınırlıdır. Yürütme yetkisinin kapsamına ilişkin belirsizlik, Anayasa Mahkemesi kararlarında da sürmektedir. Mahkeme
bu sınırlamanın kapsamını belirlememekte ve olay bazında denetim
yapmaktadır.
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Mahkeme, incelemeye konu kararlarda, “…yürütme yetkisine ilişkin konulardan olduğu anlaşılmaktadır”, “yürütme yetkisine ilişkin konulardan
olmadığı söylenemez”, “kurallar… yürütme yetkisine ilişkin bir konuyu düzenlemektedir” gibi
ifadelerle, denetlenen kuralları yürütme yetkisi
kapsamında görmekle yetinmiş, kapsama dair
belirleme yapmaktan kaçınmıştır. Bu nedenle,
doktrinde ileri sürülen, yasama ve yargı organlarına ve bu organların görev-yetkilerine ilişkin
olmayan her konunun, yürütme yetkisinin
kapsamında olduğu yönündeki görüşün5 kabul
edildiği izlenimi doğmaktadır.
Anayasa’da m. 104/XVII dışında özel olarak
yetki verilen konularda (m. 104/IV, m. 106/
son, m. 108/son, m. 118/son, m. 123/III) çıkarılan
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için de aksine
bir hüküm olmaması nedeniyle, yürütme yetkisine ilişkin bir konu olup olmadığı denetlenmektedir. Mahkeme, m. 106/son’a dayanılarak
yapılan Sağlık Bakanlığı örgütüne ilişkin bir
düzenlemenin, yürütme yetkisine ilişkin bir
konu hakkında olup olmadığını denetlemiştir.6
Bu nedenle, Anayasa’da özel olarak yetki verilen
konuların yürütme yetkisine ilişkin olduğunu
doğrudan kabul etmek olanaklı değildir. Örneğin, Adalet Bakanlığı’na ilişkin bir düzenleme
yapılırken, bu düzenlemenin yürütme yetkisini
aşıp, yargı yetkisine ilişkin bir konuya temas
etmesi olasılığı dikkatten kaçırılmamalıdır.

B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin
Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Sınırı:
Sosyal ve Ekonomik Haklar Dışında Düzenleme Yasağı
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yürütme
yetkisine ilişkin olması gerekliliğinden sonra
konu bakımından ikinci sınırı, “Anayasa’nın
ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde
yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle
dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve
ödevler”in düzenlenmesine ilişkindir. Bu düzenlemeyle de, Anayasa değişikliği öncesi olağan
dönemde çıkarılacak KHK’lere ilişkin sınırlama,
aynı biçimiyle korunmaktadır.
Buna göre, Jellinek’in haklar sınıflandırmasında
negatif statü hakları ve aktif statü hakları, kararname düzenlemesine kapatılmışken, kullanıl-

maları için devletin olumlu bir etkinliğini
gerektiren pozitif statü hakları, Anayasa’nın adlandırmasıyla, sosyal ve ekonomik
haklar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
düzenlenebilir. Elbette bunun sınırını da,
sosyal ve ekonomik haklara ilişkin çeşitli
maddelerdeki yasallık kayıtları oluşturmaktadır. Örneğin 42. maddeye göre
öğrenim hakkının kapsamı, 43. maddeye
göre kişilerin kıyılarla sahil şeritlerinden yararlanma olanakları ve koşulları,
56. maddeye göre genel sağlık sigortası
kurulmasında münhasır yasallık kabul
edildiğinden, bu konularda da kararname
çıkarılamayacaktır.
Yalnızca sınırlama değil, lehe düzenleme
de yasak alandadır.
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin
yasak alanında olmasının temeli m. 104/
XVII’ye değil, m. 13’e dayanır. Bu nedenle,
m. 104/XVII’de yer alan, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler dışındaki temel hak
ve özgürlüklerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyeceği kuralı, m.
13’teki sınırlama yasağına ek olarak lehe
düzenlemenin de yasak alanda olduğunu
ifade etmektedir.
Anayasa Mahkemesi’de bu kuralı tekrarlamış ve fakat Cumhurbaşkanlığı Yüksek
İstişare Kurulu üyelerine yapılabilecek
ödemelerin Cumhurbaşkanı’nca belirleneceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi hükmünü denetlediği 2020/6
sayılı kararında, lehe de olsa mülkiyet
hakkına ilişkin bir düzenleme getirildiği gerekçesiyle karara katılmayan dört
üyenin itirazlarını gerekçesinde herhangi
bir şekilde karşılamadan karara varmış ve
hükmün konu bakımından yetki kurallarına uygun olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Karşı oy gerekçelerinde de belirtildiği
üzere, mülkiyet hakkı, “ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her
türlü malvarlığı hakkını kapsamaktadır.”7
Yapılacak ödemelerin kurul üyelerinin
malvarlıklarında bir artışa neden olacağı
ve bu nedenle kararname hükmünün
negatif statü hakları kapsamında kalan
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mülkiyet hakkı bağlamında bir düzenleme
getirdiği konusunda, karşı hukuki bir sav
ileri sürmek pek olanaklı değildir. Büyük
olasılıkla bu nedenle, karar metninin 31.
paragrafında, ilgili kararname hükmünün
yasak alanda bulunan temel hak ve özgürlükleri “düzenleyen bir yönü de bulunmamaktadır” ifadesiyle yetinilmiş, karara
karşı olan üyelerin ileri sürdüğü itiraza
ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır.

C. Münhasıran Yasayla Düzenlenmesi Gereken Konular: Yasa Tekelindeki Alan Sınırı
104. maddenin 17. fıkrasındaki konu
yönünden yetkinin üçüncü sınırı, “Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi
öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarılama”yacağına ilişkindir. Münhasıran yasayla düzenlenmesi
öngörülen alan, yasa-Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi arasındaki kural koymadaki iş bölümünde, yasa tekelindeki alanı
oluşturur.
Yasa tekelindeki alan, Anayasa’da yasayla
düzenlenmesi öngörülen tüm konuları
kapsar.
Münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağı kuralına karşın,
Anayasa’nın hiçbir maddesinde, bir konunun münhasıran kanunla düzenleneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
Anayasa Mahkemesi, yasa - düzenleyici
idari işlem arasındaki kural koyma yetkisinin –dikey- devrine ilişkin içtihadındaki
temel yorumunu bu hükmün yorumunda

da kullanmış ve Anayasa’da kanunla
düzenleneceği belirtilen tüm konuların,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi alanına
kapalı olduğunu belirtmiştir.
Anayasa’da Cumhurbaşkanı’na özel olarak
yetki verilen konular, yasa tekelindeki
alanda kararname çıkarılamayacağı kuralının istisnalarıdır.
Anayasa m. 104/ XVII dışında, beş maddede özel olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi verilmektedir.
Üst kademe yöneticilerinin atanmalarına
ilişkin usul ve esaslar (m. 104/IX), “bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri
ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve
taşra teşkilatlarının kurulması” (m. 106/
son), “Devlet Denetleme Kurulu’nun
işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer
özlük işleri” (m. 108/son), “Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği’nin teşkilatı ve
görevleri” (m. 118/son) ve kamu tüzelkişiliği
kurulması (m. 123/III), Anayasa’nın yasa
tekelindeki alanında yer alırken, bu özel
hükümler gereğince Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenebilecektir.
Anayasa Mahkemesi kararlarında yasa tekelindeki alan açısından Anayasa’nın 123.
maddesinin 1. fıkrasının yarattığı sorun
tartışılmamıştır.
Anayasa değişikliği teklifinde yer alan,
126’ncı maddeye eklenmesi planlanan
“Merkezi idare kapsamındaki kamu
kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev,
yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile düzenlenir.” 8 hükmünün
Anayasa Komisyonu’nda ve kamuoyunda
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Cumhurbaşkanı’na eyalet kurma yetkisi
verip vermediği konusunda yol açtığı tartışmalar sonucunda, Komisyon
aşamasında, bu hükme gerek kalmadığı
gerekçesiyle teklif metninden çıkarılması9, teklifin ve sonuç olarak Anayasa’nın
idari örgütlenmeye ilişkin bütünlüğünü
bozmuştur.
Anayasa’nın 123. maddesinin 1. fıkrasına
göre “[İ]dare, kuruluş ve görevleriyle bir
bütündür ve kanunla düzenlenir.” Bu
hüküm ve Mahkeme’nin kabul ettiği

doğmaktadır. Buna göre, örneğin ayrı kamu tüzel
kişiliği bulunan bir kamu kurumunu ya da bakanlık
örgütlerini kararnameyle düzenleyebilen Cumhurbaşkanı, kendi örgütüne ilişkin herhangi bir düzenleme
yapamayacaktır. Bu sonucun, en hafif tabiriyle “tuhaf”
olduğu kuşkusuzdur.
Mahkeme’de bu sonucu benimsemiş, 2020/4 sayılı
kararında, Anayasa’da özel olarak yetki verilmiş
konulardan olmayan, Yüksek Askeri Şura’nın kuruluşu ya da görev ve yetkilerinin düzenlenmesinin yasa
tekelindeki alanda olduğunu, bu konuda kararname
çıkarılamayacağını, ancak incelenen kararname
hükmünün kuruluş ya da görev ve
yetkilerin belirlenmesine ilişkin
olmadığını belirtmiştir. Mahkeme,
“Yüksek Askeri Şura’nın sekreterya
hizmetlerini Cumhurbaşkanı’nca
belirlenecek merci yürütür” yönündeki kararname hükmünü Anayasa’ya uygun bulurken şu gerekçeye
dayanmıştır: “Kuralla herhangi bir
idari yapının kurulması ya da görev
ve yetkilerinin düzenlenmesi söz
konusu olmayıp YAŞ’ın sekreterya
hizmetlerini yürütecek merciin
belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmektedir...
Dolayısıyla YAŞ’ın sekreterya
hizmetlerini yürütecek merciin
belirlenmesi, Anayasa’nın 123.
maddesinin birinci fıkrasında yer
alan ‘İdare, kuruluş ve görevleriyle
bir bütündür ve kanunla düzenlenir’
hükmü kapsamında münhasıran
kanunla düzenlenmesi gereken konulardan değildir.” Bu karara karşı
dört üye, konunun 123. maddeye
göre münhasır yasallık kapsamında
olması nedeniyle muhalif kalmıştır.

Anayasa Komisyonu’nda
ve kamuoyunda
Cumhurbaşkanı’na eyalet
kurma yetkisi verip
vermediği konusunda
yol açtığı tartışmalar
sonucunda, Komisyon
aşamasında, bu hükme
gerek kalmadığı
gerekçesiyle teklif
metninden çıkarılması,
teklifin ve sonuç olarak
Anayasa’nın idari
örgütlenmeye ilişkin
bütünlüğünü bozmuştur.
münhasır yasallık kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, ilke olarak,
idarenin kurulmasıyla idareye görev ve
yetki tanınmasının kararname alanına
kapatıldığı, yalnızca Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği özel olarak belirtilmiş konularda
kararname çıkarılabileceği sonucu

2020/6 sayılı kararda da Mahkeme’nin önüne benzer bir konu gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı,
tüzel kişiliği olmayan danışma
kurulu niteliğinde olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun üyelerinin
Cumhurbaşkanı’nca belirleneceği yönündeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmü incelenirken, yasa
tekelindeki alan incelemesinde yalnızca 128. madde
göz önüne alınmış, Kurul üyelerinin memur veya
diğer kamu görevlilerinden olmadığı sonucuna ulaşılarak bu inceleme tamamlanmıştır. Ancak Mahkeme,
konuyla ilgili asıl tartışılması gereken 123. maddeye
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değinmemiş, Cumhurbaşkanı’nın, idarenin kuruluşunun münhasıran yasayla
düzenlemesini gerektiren bu madde karşısında hangi yetkiye dayanarak bu düzenlemeyi yaptığını ortaya koyamamıştır.
Bu iki karara göre yapılabilecek tek saptama, Anayasa değişikliği teklifinden 126.
maddeye eklenecek olan, merkezi idarenin
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebilmesine olanak sağlayan fıkranın
çıkarılmasıyla, 123. maddenin birinci
fıkrasının “odadaki fil (the elephant in
the room)” 10 konumuna gelmiş olduğudur. Mahkeme, 123/I’in yarattığı yasa
tekelindeki alanın “tuhaf” sonucuyla ilgili
hukuki bir çözüme ulaşmamıştır; ilk kararda etrafından dolaşmış, ikinci kararda ise
görmezden gelmiştir.
Hukuken bu sorunun tek çözüm yoluysa,
123. maddenin 3. fıkrasındaki, kamu tüzel
kişiliği kurma yetkisinin, kamu tüzel kişiliği olmayan merkezi idare birimi kurma
yetkisini de a fortiori içerdiğini göstermektir. 2017 Anayasa değişikliği öncesinde, “Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla
veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur” biçiminde olan bu fıkraya
ilişkin bir kararında Mahkeme, çoğun azı
da kapsadığını, yasayla idareye kamu
tüzel kişiliği kurma yetkisi verilebiliyorsa,
kamu tüzel kişiliği olmayan, merkeze bağlı
idari birimleri kurma yetkisinin de verilebileceği sonucuna varmıştır. 11
1982 Anayasası’nın 123. madde gerekçesi
de konuyu aydınlatmaktadır. Kamu tüzel
kişiliğinin ancak yasayla veya yasanın
açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulabilmesinin gerekçesi şöyle açıklanmıştır:
“Maddede idarenin kuruluş ve görevlerinin

kanunla düzenleneceği ilkesinin bir sonucu olarak, kamu tüzel kişilerinin de ancak
kanunla veya kanunun açık yetki vermesi
halinde idarî işlemle kurulabileceği öngörülmektedir.” 12 Bu gerekçeye göre 123/III,
123/I’in bir yansıması olarak öngörülmüş,
genel olarak idarenin kuruluşundaki yasa
tekeli, kamu tüzel kişiliğinde de sürdürülmüştür.13 Buradan yola çıkarak, kamu tüzel
kişiliği kurma yetkisinin, bir ön koşul
olarak idareyi düzenlemeyi de gerektirdiği
sonucuna varılmalıdır.

D. Yasada Açıkça Düzenlenmiş
Konular
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin konu
yönünden dördüncü sınırı, yasada açıkça
düzenlenen konulardır. İlk üç sınırdan
farklı olarak Anayasa Mahkemesi bu incelemesinde, yalnızca Anayasa hükümlerini
değil, Anayasa’nın açık yollamasıyla yasa
hükümlerini de değerlendirmek zorundadır.
Anayasa Mahkemesi’nin açıkça düzenlenme ölçütü: Kararnamenin yokluğunda
konuya uygulanabilecek yasa hükmünün
varlığı
Mahkeme incelediği konunun yasada
açıkça düzenlenip düzenlenmediğini
belirlemek için, öncelikle karşılaştırmaya
esas olabilecek bir yasa olup olmadığına,
böyle bir yasa varsa, ilgili kararname kuralı olmasaydı karşılaştırmaya esas alınan
yasa hükmünün kararname ile düzenlenen konuya uygulanıp uygulanamayacağına bakmaktadır. Ülkemizdeki yasa sayısı
dikkate alındığında, karşılaştırmaya esas
olabilecek yasa hükmü olup olmadığının
saptanmasında, iptal ya da itiraz yoluna
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başvuranlara ve özellikle Anayasa Mahkemesi raportörlerine önemli bir görev
düşmektedir.
Açıkça düzenlenmiş konu denetimi
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin
yasaya uygunluk denetimini içermez.
Konu yönünden sınır ile, uygunluk denetimi karıştırılmamalıdır. Bu sınır da
içerik denetimi değil konu yönünden
yetki denetimi aşamasında incelenmektedir. Yasada açıkça düzenlenmiş bir
konu varsa, yasaya uygun olarak dahi
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanı bu konuları,
dilerse yönetmelik veya adsız düzenleyici işlemlerle, yasaya dayanarak
düzenleyebilir.
Mahkeme, 5018 sayılı Kanun’da yüklenicilere yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere bütçe dışı avans
verilebileceği düzenlendikten sonra
“ilgili kanunların veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bütçe dışı avans
ödenmesine ilişkin hükümleri” saklı
tutulmasına karşın, yüklenme tutarının
tamamına kadar bütçe dışı avans olarak
ön ödeme yapılabileceğini öngören
kararname hükmünü iptal ederken,
kararname kuralının içerik bakımından
yasaya uygun olup olmadığını denetlememiştir. Bütçe dışı avansın yüklenme
tutarının yüzde otuzunu geçmeyecek
şekilde verilebileceği yönünde, yasada
açıkça düzenlenmiş bir konunun artık
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyeceğini belirtmiştir. Karara
muhalif kalan sekiz üyeden altısıysa, bu
sınırla amaçlananın “kanunla düzenlenmiş bir konuda farklı hükümler getirebilecek bir CBK’nın çıkarılmasına izin
vermemek suretiyle aynı konuya ilişkin
iki norm türü arasında oluşabilecek
hüküm çatışmasının önlenmesi” olduğunu belirtmiştir. Ancak bu durumda
Anayasa Mahkemesi’nin konu yönünden yetki incelemesi aşamasında içerik
denetimi yapması, hatta, Anayasa’ya değil, yasaya uygunluk denetimi yapması
gerekir. Bu denetim ise, Anayasa’yla
verilmemiş bir yetkinin kullanılması
anlamına gelir.

Anayasa’da özel olarak yetki verilen konularda da yasada açıkça düzenleme varsa kararname çıkarılamaz.
Mahkeme, aksine bir düzenleme olmadığı için Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği özel olarak belirlenmiş konularda da (m. 104/IX, m.
106/son, m. 108/son, m. 118/son, m. 123/III) ilke olarak
m. 104/XVII’deki konu yönünden yetki kurallarına uygunluk denetimi yapılacağını, yalnızca bu özel yetki
verilen konularda Anayasa’nın diğer hükümlerinin de
birlikte dikkate alınacağını belirtmiştir.
Mahkeme, özel olarak yetki verilen konularda çıkarılan kararnamelerin de yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkarılması, sosyal ve ekonomik haklar hariç
hak ve özgürlükler konusunda düzenleme yapmaması
gerekliliklerini aramış, yasa tekelindeki alan konusunda ise bu özel maddelerin, yasa tekelinin istisnaları olduğunu kabul etmiştir. Son sınır olan, yasada
açıkça düzenlenmemiş olma sınırının ise, bu konularda da uygulanacağı sonucuna ulaşmıştır. Sağlık
Bakanlığına ilişkin düzenlemenin incelendiği 2020/5
kararında Mahkeme, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa m.
106/son’a dayanarak düzenleme yaptığını saptadıktan sonra, bu konunun açıkça bir yasada düzenlenip
düzenlenmediğini de araştırmıştır. Böyle bir yasa
hükmünün olmaması nedeniyle karar değişmese de,
beş üye karara farklı gerekçeyle katılmıştır. Bu üyeler,
Anayasa’nın açıkça yetki verdiği konularda münhasır
yasallık kapsamında olup olmamasının incelenmediği
gibi, konunun yasada açıkça düzenlenip düzenlenmediğinin de araştırılmaması gerektiğini belirtmişlerdir.
Bu incelemeyi yapması, Anayasa Mahkemesi’nin,
Cumhurbaşkanı’na kararname çıkarma konusunda
özel yetki verilen bu konuların yasama alanına kapalı
olmadığı görüşünü benimsediğini göstermektedir.
Yasada açıkça düzenlenmiş olma sınırında yasa hükmündeki diğer düzenlemeler de dikkate alınır.
Mahkeme 2020/6 kararında, karşılaştırmaya esas
yasa hükmü arayışında bir KHK hükmünü saptamış,
öncelikle KHK’nin bu sınırdaki yasa kapsamında
değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini incelemiştir.
Anayasa’da öngörülen yasak alan14 dışında KHK ile
yasaların değiştirildiğini, yürürlükten kaldırdığını ve
eklemeler yaptığını belirtmiş, bu nedenle açıkça yasa
hükmünde olduğunu saptayıp, KHK’de açıkça düzenlenen konularda da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarılamayacağı sonucuna varmıştır.
Kararlarında henüz incelenmemiş olsa da, Anayasa
m. 90/V’te yer alan “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
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milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir” kuralı nedeniyle aynı yorumu yasallık
bloku içinde yer alan uluslararası sözleşmeler
için de yapmak gerekir.
Sonuç
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin
verdiği ilk üç karar bakımından, iki Anayasa Mahkemesi ayrımı yapılabilir. Denetime
ilişkin genel çerçeveyi soyut olarak çizen Anayasa Mahkemesi, kararnameyle ilgili Anayasa
hükümlerini yorumlarken, kural koymadaki
iş bölümünde yasamanın alanını koruyucu
bir çerçeve çizmiştir. Bu Anayasa Mahkemesi, aşamalı denetimin ilk aşaması olan konu
yönünden yetki denetimiyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yasama yetkisinden
farkını açık bir biçimde ortaya koymuştur. Bu
noktadaki en büyük eksikliği, diğer sınırlamaların aksine yürütme yetkisine ilişkin konular
bakımından bir çerçeve çizememesi ve yasa
tekelindeki alan sınırında, idarenin yasallığı
ilkesinin yarattığı sorunu çözememesidir.
Bunun dışında, temel hak ve özgürlüklere
ilişkin lehe düzenlemenin de kapsam dışında
kaldığı, yasa tekelindeki alanın Anayasa’da
yasayla düzenlenmesi öngörülen tüm konuları kapsadığı ve yasayla açıkça düzenlenmiş
olmanın, kararnamenin yokluğunda konuya
uygulanabilecek bir yasa hükmünün varlığını
ifade ettiğini, açıkça ortaya koymuştur.
Olay bazında, önüne gelen kararname hükümlerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen
Anayasa Mahkemesi ise, çizdiği çerçevenin
sınırlarını fazlasıyla esnetmiş ve yürütme-yasama arasındaki Anayasa’ya aykırı olarak
uygulamada ortaya çıkan paylaşıma müdahale etmemiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu
yaklaşımının sürmesinin, yasama organının
vergi, ceza, af, seçim yasaları ve temel hak ve
özgürlüklerin sınırlandırılması gibi konulardan oluşan “çekirdek” bir alana hapsedildiği
ve kalan konuların, Anayasa’daki yetkisini
aşarak Cumhurbaşkanı’nca düzenlendiği bir
paylaşıma yol açma potansiyeli yüksektir.
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