Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý Seçiminde
Toplantý ve Karar Nisabý
Doç. Dr. Kemal Baþlar*

1. Giriþ
Bu çalýþmanýn konusu, Anayasa Mahkemesi Baþkaný sayýn Tülay Tuðcunun
12 Haziran 2007 tarihinde yaþ haddinden emekliye ayrýlmasýyla boþalan baþkanlýk
koltuðuna oturacak yeni baþkanýn seçilmesine yönelik oylamalarda yedek
üyelerin asýl üyelerle birlikte oy kullanýp kullanmayacaklarý üzerine baþlayan ve
Ankara Bölge Ýdaresine açýlan bir davayla Anayasa Mahkemesinin gündemine
taþýnan uyuþmazlýðýn hukuksal yönden irdelenmesine iliþkindir.
Daha yalýn bir anlatýmla, uyuþmazlýk konusu olan nokta; 11 asýl ve 4 yedek
üyeden oluþan Anayasa Mahkemesinde, üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile
seçilmesi gereken yeni baþkanýn belirlenmesine yönelik oylamaya; (a) yeni asýl
üyenin seçilmesini beklemeden yalnýzca 10 asýl üyenin mi, (b) yoksa 10 asýl ve
1 yedek üyenin mi, (c) ya da yeni seçilen üyenin yemin etmesine kadar beklenip
11 asýl üyenin mi, (d) veya 11 asýl üye ile birlikte 4 yedek üyenin de mi katýlacaðýna
iliþkindir.
Diðer bir deyiþle, toplantý nisabýnýn 10, 11 veya 15 olmasýna göre deðiþecek
karar nisabýnýn ne olacaðý sorusuna saðlýklý bir cevap verilebilmesi için Anayasa
Mahkemesinin tarihi kadar eski bu sorunun köklerine inilmesi gerekmektedir.
* Polis Akademisi Öðretim Üyesi
E-posta: kbaslar@yahoo.com
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2. 1961 Anayasasý ve 44 sayýlý Anayasa Mahkemesi
Kanununda Toplantý ve Karar Nisabý
1961 Anayasasýnýn hazýrlýk çalýþmalarý sýrasýnda Temsilciler Meclisi Anayasa
Komisyonu Yargý Organlarý ve Anayasa Mahkemesi Alt Komisyonu tarafýndan
hazýrlanan gerekçeli anayasa metni ile Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu
tarafýndan Genel Kurula sunulan anayasa metinlerinde Anayasa Mahkemesi
baþkan ve baþkanvekilinin nasýl seçileceðine iliþkin bir öneri ve düzenleme
bulunmamaktaydý.1
1961 Anayasasý Tasarýsýnýn Meclis Genel Kurul gündemine geldiði günlerde
dönemin Adalet Bakaný Ekrem Tüzemen, Anayasanýn 145. maddesinin
görüþüldüðü 4.5.1961 tarihinde yapýlan 60. Birleþimde 145. maddenin birinci
fýkrasýna aþaðýdaki cümlenin ilave edilmesini teklif etmiþtir:2
Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasýndan, gizli oyla ve üçte iki
çoðunlukla dört yýl için, bir baþkan ve bir baþkanvekili seçer; yeniden
seçilmek caizdir.

Tüzemen, buna gerekçe olarak Yargýtay ve Danýþtay ile Askeri Yargýtayýn
baþkanlarýnýn ne þekilde seçileceðinin Anayasada gösterilmiþ olmasýný örnek
olarak göstermiþtir.3
Tüzemenin teklifi kabul edilirken kendi üyeleri arasýndan ibaresi üzerinde
hiç durulmamýþ ve herhangi bir açýklama yapýlmamýþ; yedek üyelerin seçme ve
seçilme haklarýna iliþkin olarak bir izahat getirilmemiþtir. Burada dikkat çeken
bir nokta, baþkan ve baþkanvekilliði seçimi hususunu ilk öneren 27 Mayýs
Devriminden sonra Kurucu Meclis Üyeliðine atanýp, 6.1.1961 tarihinde dokuz
ay Adalet Bakanlýðý yapan Mustafa Ekrem Tüzemenin 2.5.1962 tarihinde
Anayasa Mahkemesi Üyeliðine atanmasýdýr. Tüzemenin görev sýrasýnda vefat
ettiði 5.9.1966 tarihine kadar yaþanan tartýþmalarda yedek üyelerin baþkanlýk
seçimlerinde oy kullanmamalarý gerektiði yönündeki oy kullanmýþtýr.

1 Kazým ÖZTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, Cilt:1, Temel Metinler, s. 21-338.
2 Bendeniz bunu (boþluðu) görerek tasarýnýn birinci müzakeresinde bu eksikliðin tamamlanmasý için bir
takrir sunmuþtum. Fakat maalesef maddenin müzakeresi sýrasýnda Bakanlar Kurulu toplantýsý olduðu için
burada bulunamadým, takririmi izah edemedim. O zaman önergem reye sunulmuþ, reddedilmiþtir. (
Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt:4, Birleþim: 60, 4.5.1961, s. 638.). Baþkanlýk süresinin dört yýl
olmasýnýn nedeni, Tasarýnýn ilk þeklinde Anayasanýn 70. maddesinde muhafaza edilen hükme göre en
az yedi sene Anayasa Mahkemesine reislik yapan kiþinin, hayatý boyunca Cumhuriyet Senatosu üyesi
olmasý öngörülmesinden kaynaklanýyordu. Böylece iki kez dörder yýl baþkanlýk yapanýn senatör olabilmesi
uygun görülmüþtü. (Bkz. Muammer Aksoyun önerisi Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt:4, Birleþim:
60, 4.5.1961, s. 639).
3 Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt:4, Birleþim: 60, 4.5.1961, s. 638.

Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý Seçiminde Toplantý ve Karar Nisabý

93

Oldukça hýzlý bir þekilde kaleme alýnmýþ ve kýsa süre içerisinde yasalaþtýrýlmýþ
Anayasa Mahkemesinin 25.4.1962 tarih 44 sayýlý Kuruluþ Kanununun 8.
maddesiyle, Anayasada olmayan asýl ibaresini metne dahil edilmiþtir:
Anayasa Mahkemesi, asýl üyeleri arasýndan gizli oyla ve asýl üye tamsayýsýnýn
salt çoðunluðu ile dört yýl için bir Baþkan ve bir Baþkanvekili seçer.4

Kanunun Millet Meclisinde ilk görüþüldüðü sýrada 11. maddesinde
düzenlenen hükmün Anayasa Komisyonu tarafýndan hazýrlanan gerekçesinde;
Bu madde ... seçime katýlacak üyelerin de asýl üyeler olacaðýný belirtecek
tarzda yeniden kaleme alýnmýþtýr.5

denilerek yedek üyelerin seçimlerde oy kullanmalarýnýn önü kapatýlmak istenmiþtir.
Görüldüðü üzere, 1961 Anayasasýnýn 145. maddesinde yer alan kendi üyeleri
arasýndan ifadesi, 44 sayýlý Kanunda asýl üyeler arasýndan seçimin yapýlmasýna
olanak saðlayacak þekilde deðiþtirilmiþtir.6
Oysa, 1961 Anayasasýnda yer alan asýl ve yedek üyeler ifadesi 44 sayýlý
Kanunda Anayasa Mahkemesinin tamamý olarak anlaþýlmýþtýr. Þöyle ki, 1961
Anayasasýnýn 140. maddesinin ikinci fýkrasýna göre;
Danýþtay Baþkan ve üyeleriyle Baþkanun sözcüsü, kanunda gösterilen
niteliklere sahip kimseler arasýndan, Anayasa Mahkemesinin asýl ve yedek
üyeliklerinden meydana gelen kurulca gizli oyla ve üçte iki çoðunlukla
seçilir 7

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri aþaðýda gösterilmiþtir cümlesi
ile baþlayan 44 sayýlý Kanunun 20. maddesinde bu görev Anayasa Mahkemesine
verilmiþtir. Buradan da görüldüðü üzere, 1961 Anayasasý seçime katýlacak kiþileri
asýl ve yedek üye olarak belirtmesine karþýlýk, 44 sayýlý Kanun bu görevi Anayasa
Mahkemesine vermiþtir.
Bu durumda Anayasa Mahkemesi ibaresinin asýl ve yedek üyeleri içerisine
alacak bir anlama gelip gelmediði sorgulanmalýdýr. 1961 Anayasasýnýn 140.
maddesinin Cumhuriyet Senatosunda görüþülmesi sýrasýnda Cumhuriyet Senatosu
üyesi Sadýk Artukmaç, Anayasada yer alan bazý hükümlerin 44 sayýlý Kanuna
alýnmasýný eleþtirdiði konuþmasýnda þunlarý söylemektedir:
4 Vurgular yazara aittir.
5 1/99 ve 2/125 sayý ve 15 nolu Karar ve 30.3.1962 nolu Anayasa Komisyonu Raporu, madde gerekçesi,
Reþit Ülker, Anayasa Mahkemesi Kanunu, Ercan Matbaasý, Ankara, 1962, s. 29-69.
6 44 sayýlý Kanunun Millet Meclisince kabul edilen 20. maddesinde Siyasi partilerin kapatýlmasý hakkýndaki
bütün davalara bakmak ibaresinde geçen bütün kelimesinin Anayasanýn 57. maddesinde bulunmamasý
nedeniyle M. Yýlmaz Ýnceoðlu tarafýndan bu kelimenin çýkarýlmasý talep edilmiþ, ancak reddedilmiþtir
(Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi,. B. 52, 18.4.1962, O. 1, s. 421.). Bu örnekten de görülmektedir
ki, Anayasada olmayan ibarelerin 44 sayýlý Kanunda yer almasýnda bir beis görülmemiþtir.
7 Vurgu yazara aittir.
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Filhakika Anayasada; Anayasa Mahkemesinin kuruluþ ve muhakeme
usulü mevzuatýnýn dýþýnda konulmuþ olan çeþitli hükümlerin bu kanun
metninde tekrar edilmesi, her þeyden evvel, bir lüzumsuzluk, bir haþiv
mahiyet arz eder. Þimdiye kadar, hiçbir kanunumuzda, Anayasadaki
hükümlerin, böyle haþiv ve tekrarý þeklinde hükümlerin konulmuþ olduðu
görülmemiþtir. Ayný zamanda bu taknin usulü; sakat ve mahzurludur da.
Ezcümle, Anayasada olmayan görev ve yetkilerin bu kanunda ilaveten
yer almasý, Anayasa Mahkemesinin daha kurulduðundan itibaren bizzat
Anayasaya aykýrý bir istikamet almasýna yol açar. Bu kanunda yapýlacak
deðiþikliklerle Anayasanýn deðiþmez hükümlerinin tatbikatta taðyir ve
tebdil edilmesi gibi mahzurlu bir durum ve yanlýþ bir emsal de meydana
gelir.
Nitekim; tasarýnýn 20 nci maddesinin 7 nci bendiyle, Anayasa
Mahkemesine, Danýþtay Baþkan ve üyeleri ile Baþkanunsözcüsünü seçmek
yetkisi verilmiþtir. Halbuki Anayasamýzýn 140 ncý maddesinin 2 nci fýkrasý
hükmüne göre;
seçmek yetkisi, Anayasa Mahkemesine ait deðildir.
Bu yetki, Anayasa Mahkemesinin asýl ve yedek üyelerinden meydana
gelen Kurula aittir. Bu misal, iktisabýn mahzurunu açýkça belirtmiþ
bulunmaktadýr.8

Yukarýda deðinilen nokta 44 sayýlý Kanunun 15. maddesinin Meclis
görüþmeleri sýrasýnda da yaþanmýþtýr. Adalet Komisyonu Sözcüsü Hüdayi Oral,
Anayasa Mahkemesi asýl ve yedek üyeleri umumi bir toplantý yaptýklarý
zaman Anayasamýzdaki metne göre, mahkeme deðil, kuruldur

hatýrlatmasýný yaptýktan sonra Adalet Bakaný Sahir Kurutoðlu;
Anayasa Mahkemesi yedekleriyle beraber bir kurul halindedir. 140 ncý
maddenin 3 ncü fýkrasý bunu açýkça belirtmiþtir. Bu bir Anayasa hükmüdür.
Anayasa Mahkemesine ait, Anayasada bulunan hükümde bu husus yer
almýþ bulunduðuna göre, Anayasa Mahkemesinin kararlarýnda yedek
üyelerinin katýlýmýyla karar verilmesi lazýmdýr. Yedek üyeler dýþýnda
alýnacak bir kararý, Anayasaya uygun görmemekteyiz10

demiþtir.
Anayasa Komisyonu Sözcüsü Coþkun Kýrca yaþanan tartýþmalarý sona
erdirmek için soruna oldukça doðru bir þekilde yaklaþarak þu açýklamayý yapmýþtýr;
Muhterem arkadaþlar, iki mefhumu birbirinden ayýrmak icap ettiði
kanaatindeyiz. Anayasa Mahkemesinin hüküm vermesi baþkadýr, kendi
idari iþlerine ait kararlar almasý baþkadýr.

8 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, B.52, 18.4.1962, O.1, s. 354. (Vurgu yazara aittir.)
9 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, B. 72, 10.4.1962, O.2, s. 382.
10 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, B. 72, 10.4.1962, O.2, s. 382.
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Anayasa Mahkemesi 15 asýl ve beþ yedek üyeden teþekkül eder
denildiði zaman, onun hüküm vermesi mevzubahsolan hallerde 15 üye
ile toplanmasý lüzumunun amir bir kaide olduðu ifade edilmek istenilmiþtir.
Ancak idari bir meselede ve idari iþlerin içtüzükle dahi, Anayasa
Mahkemesinin yapacaðý bir içtüzükle dahi tanzimine cevaz veren bir
Anayasa karþýsýnda olduðumuza göre biz, bu hükmü buraya koymuþuz.
Üye adedinin salt çoðunluðu deseydik, idari bir karar olduðu zaman
Anayasa Mahkemesi isterse, içtüzükle buraya asýl ve yedek tabirini pekala
buraya ilave edebilirdi.11

Coþkun Kýrca bu yargýyý kuvvetlendirmek için devamla þunlarý söylemiþtir:
... Her hükmün tatbiký gai tefsire tabidir. Belli bir þeydir ki, Anayasa
Mahkemesi burada bir hüküm vermiyor; Anayasa Mahkemesi burada
idari bir karar veriyor. Bu kararý kimlerin iþtiraki ile vereceðini Anayasa
tasrih etmemiþ. Ama, yedek üyeler iþtirak etmeyecek diye de bir hüküm
vaz etmemiþ. O halde Anayasanýn bu hükmünü gai olarak tefsir ederek
bu karar, yedek üyelerin de katýlabileceðini kabul etmek lazýmdýr.12

Adalet Bakaný Sahir Kurutluoðlu, Coþkun Kýrcaya katýlmadýðýný yedek
üyelerin baþkanlýk seçiminde oy kullanamayacaðýný ifade etmesi üzerine Coþkun
Kýrca, daha açýk bir þekilde, ortada bir dava olmadýðý, yargýlama yapýlmadýðý ve
hüküm verilmediði sadece idari bir karar verildiðinden söz ederek yedek üyelerin
idari kararlara katýlabileceðinden söz etmiþtir:13
Ama idari bir tasarruf yapýlýrken asýl ve yedek üyeler oya iþtirak
ediyor da, Anayasa Mahkemesinin kendi bünyesi içerisinde oya iþtirak
etmek kadar önemli bir vazifede yedek üyeler niçin iþtirak etmesin?
Binaenaleyh, Anayasa hükmünde, Anayasa Mahkemesince hüküm verme
dýþýnda alýnacak kararlarýnda, yedek üyelerin iþtirakine mütaallik bir
sarahat mevzubahis ise, bu sarahatin baþka hallerde mevcudolmamasý
gerektiðini iddia etmek doðru olmaz. Anayasanýn 146 ncý maddesinin
ikinci fýkrasýnda üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu denmiþtir. 15 kiþiden
fazla üye ile bir dava hakkýnda hüküm verilmesi bahis konusudur...14

Tahsin Bekir Baltanýn 1961 yýlýnda yazdýðý Türkiyede Anayasa Yargýsý
adlý makalesinde Anayasa Mahkemesinin Danýþtay baþkan ve üyeleriyle
Uyuþmazlýk Mahkemesi Baþkanýný seçmesini Yargýya Ýliþkin Ýdari Görevler
baþlýðýnda incelemesi ikili ayrýma dayanan bu görüþü destekler niteliktedir.15

11
12
13
14
15

Millet Meclisi Tutanak Dergisi, B. 72, 10.4.1962, O.2, s. 382.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, B. 72, 10.4.1962, O.2, s. 382.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, B. 72, 10.4.1962, O.2, s. 383.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, B. 72, 10.4.1962, O.2, s. 383.
Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, 1961 (1-4), s. 547-565, 554.
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Ýdari bir karar olan Anayasa Mahkemesi üyeliðinin sona erdirilmesi kararýnda
yedek üyelerin oylamaya katýlmasý idari kararlarda yedek üyelerin oy
kullanabileceðini göstermektedir. 44 sayýlý Kanunun hazýrlýk aþamasýnda Meclise
sunulan 2/125 sayýlý Anayasa Mahkemesi Kanunu Teklifinin 15. maddesi;
Anayasa Mahkemesi üyeliði,
Görevini saðlýk bakýmýndan yerine
getiremeyeceðinin saðlýk kurulu raporu ile kesin olarak anlaþýlmasý halinde
Anayasa Mahkemesi üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðunun kararý ile, Sona
erer

hükmünü içermekteydi.
Bu hüküm 44 sayýlý Kanuna þu þekilde deðiþtirilerek alýnmýþtýr:
Görevin saðlýk bakýmýndan yerine getirilemeyeceðinin saðlýk kurulu raporu
ile kesin olarak anlaþýlmasý
hallerinde, Anayasa Mahkemesi asýl ve
yedek üyelerinin tamsayýsýnýn salt çoðunluðunun kararý ile, Sona erer.

Anayasa Komisyonu Raporunda 15. maddeyle ilgili olarak;
Bu madde 2 nci bentte sayýlan hallerin vukuunda Anayasa
Mahkemesince alýnacak kararýn yedek üyelerin de iþtiraki suretiyle ittihaz
olunacaðýný belirtecek þekilde yeniden kaleme alýnmýþtýr,

denilmiþtir.
Bütçe Komisyonu Raporunda;
15 nci maddenin ikinci fýkrasiyle üyeliðin düþmesine karar verilirken
yedek üyelerin karara iþtiraký yerinde görülmemiþtir. Bu sebeple (yedek
üyeler) tabiri metinden çýkarýlmak suretiyle madde deðiþtirilmiþtir16,

denilmesine raðmen, bu görüþ yerinde bulunmayarak yedek üyelerin üyeliðin
sona erdirilmesine iliþkin toplantýya katýlmalarýnýn yolu açýlmýþtýr.

3. Anayasa Mahkemesinin Ýlk Üyelerinin Konuya
Yaklaþýmý
44 sayýlý Kanunun 22 Nisan 1962de kabul edilip 25 Nisan 1962de Resmi
Gazetede yayýmlanmasýnýn hemen ardýndan atanan üyelerin Mayýs ayýnda
göreve baþlamasý sonrasý 30 Mayýs 1962 tarihinde yapýlan baþkan ve baþkanvekilliði
seçiminde üyelerin 1961 Anayasasýnýn 145. maddesini ve 44 sayýlý Kanunun
11. maddesini nasýl anladýklarý belli olmuþtur. Toplantýda asýl üyelerin tamamýnýn
seçilmediði gerekçe gösterilerek, asýl üyelerin tamamýnýn seçilmesinin
16 1/99, 2/125 sayý ve 22 nolu Karar nolu Tasarý, 4.4.1962, s. 47.
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beklenmesine oyçokluðuyla karar verilmiþtir.17 Karara muhalefet þerhi yazan
Muhittin Gürün uzun süre etkisini gösterecek bir tartýþmayý þu cümlelerle
baþlatmýþtýr.
Bakan ve Baþkan vekili seçimine dair olan 11 inci madde ayrýca bir
toplantý nisabý tayin etmeyerek sadece seçim nisabý tespit etmiþ olduðundan
ve Kanunun 36 ýncý maddesindeki mahkemenin toplantý nisabýna dair
olan hüküm de 11 inci maddenin dahil bulunmadýðý 4 üncü kýsým hakkýnda
vazedildiðinden seçim nisabý sayýsýnca asýl üyenin iþtirakiyle baþkan ve
baþkan vekili seçilebileceði kanaatindeyim.

Muhittin Gürünün iþaret ettiði noktayý açmak gerekirse, Gürün, 44 sayýlý
Kanunun 36. maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesi, Baþkan ve ondört
asýl üyenin huzuru ile toplanýr. Baþkan, asýl üyelerden mazereti olanlarýn yerini
kýdem esasýna göre, yedek üyelerle tamamlar hükmünün baþkan ve baþkanvekili
seçiminde uygulanmamasý gerektiði; bu nedenle 30 Mayýs günü yapýlan toplantýda
hazýr bulunan 12 asil üye arasýnda yapýlacak seçimde 8 oyu alan kiþinin baþkan
seçilmesi gerektiði düþüncesinde olduðunu ifade etmiþtir. Diðer üyeler bu
düþünceye iltifat etmeyerek asýl üyelerin seçimini beklemiþ ve seçimi asýl ve
yedek üyelerden oluþan kurulda 22 Haziran 1962 günü yaparak Sunihi Arsaný
baþkan olarak seçmiþlerdir.
Ayný gün asýl ve yedek üyelerden oluþan bir kurul tarafýndan Ýçtüzüðün
hazýrlanmasý amacýyla bir komisyon kurulmasýna karar verilmiþtir. Komisyonun
hazýrladýðý taslaða son þeklin verilmesi amacýyla 26 Temmuz 1962de toplanan
Anayasa Mahkemesi heyetinde söz alan Muhittin Gürün, Þemsettin Akçoðlu
ve Ahmet Akar; Ýçtüzüðün Mahkemece düzenleneceði ve kabul edileceði
Kanunun açýk hükmü gereði olduðunu, Mahkemenin ise Baþkan ve 14 asýl
üyeden oluþtuðunu, yedek üyelerin ancak asýl üyelerin mazeretleri halinde
Mahkemeye katýlabilecekleri, bu nedenle yedek üyelerin Tüzüðün görüþülmesi
ve oylanmasýna katýlamayacaklarý, bu nedenle bu husus hakkýnda bir karar
verilmesini talep etmiþler; bu teklif oylanmýþ ve teklif sahiplerinin olumsuz
oylarýna karþý çoðunlukla reddedilmiþtir.18
Burada tartýþma konusu olan 44 sayýlý Kanunun 41. maddesinde yer alan
Anayasa Mahkemesinin çalýþma tarzý ile üyeler arasýndaki iþbölümü, Mahkemenin
yapacaðý Ýçtüzükle düzenlenir hükmündeki mahkeme kavramýnýn yedek
üyeleri de içine alan kurul þeklinde anlaþýlýp anlaþýlamayacaðýna iliþkin olan
husustur.
17 Kararýn altýnda 2 yedek ve 12 asil üyenin imzasýnýn olmasý 3 yedek ve 3 asil üyenin o tarihte henüz
seçilmediðini göstermektedir.
18 27.7.1962 tarihli Anayasa Mahkemesi Ýçtüzüðünün Müzakere ve kabulüne Dair Tutanaktan alýnmýþtýr.
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Ýçtüzüðün 41. maddesinin görüþülmesi sýrasýnda; Muhittin Gürün ve
Þemsettin Akçoðlu; Ýçtüzüðün deðiþtirilmesinin Kurulca deðil Mahkemece
yapýlmasý gerektiðini ve bunun temini için de son fýkradaki (Asýl ve Yedek
Üyelerin Katýlacaðý Kurul) cümlesinin kaldýrýlarak yerine (Mahkemece) denmesini
teklif etmiþler; bu teklif kendilerinin muhalif oylarýna karþý çoðunlukla reddedilerek
41. madde kabul edilmiþtir. Görüldüðü üzere, Muhittin Gürünün önderlik ettiði
yaklaþýmda Anayasa Mahkemesi ifadesinin sadece asýl üyeleri içerdiði tarzýndaki
yaklaþým 2ye karþý 18 oyla reddedilmiþtir.
37. maddenin görüþülmesi sýrasýnda, Muhittin Gürün ve Ekrem Tüzemen,
asýl ve yedek üyelerin kýdem cetvellerinin ayrý ayrý yapýlmasýný ve kendi aralarýnda
sýra takibi gerektiðini ve maddenin o þekilde düzenlenmesini teklif etmiþler,
kendilerinin muhalif oylarýna karþý istem çoðunlukla reddedilmiþtir. Bu uygulama
asýl ve yedek üyeler arasýnda statü farký gözetilmediðini gösteren önemli bir
noktadýr. Sonuç olarak, 45 yýl önce kabul edilen Ýçtüzüðün hazýrlanmasýnda
yedek üyelerinin katýlýmýna izin verilmesi ve kýdem sýrasýnýn belirlenmesinde
asýl ve yedek ayrýmý yapýlmamasý ilkeleri bugüne kadar kabul edilen ve sürekli
uygulanan ilkeler olmuþlardýr.
Muhittin Gürün, Ýçtüzüðün 22. maddesinin görüþülmesi sýrasýnda asýl ve
yedek üyeler arasýnda farklýlýk oluþturacak bir baþka noktaya temas etmiþtir.
Buna göre; Muhittin Gürün, Uyuþmazlýk Mahkemesi Baþkanlýðýný yapacak
üyenin Kanuna göre Mahkemece seçilmesi gerektiðini, Tasarýda ise Kurul
tarafýndan seçimin yapýlacaðýný kabul edilmiþ olduðunu beyanla seçimin
Mahkemece yapýlmasýný teklif etmiþ; bu teklifi Þemsettin Akçoðlu ve Ahmet
Akar da desteklemiþe de kendilerinin muhalif oylarýna karþý çoðunlukla
reddedilerek madde yedek üyelerin oy kullanabileceði þekilde kabul edilmiþtir.
Ýþin ilginç tarafý, 44 sayýlý Kanunun 20. maddesinin 8. bendi, Anayasa
Mahkemesine Anayasanýn 142 nci maddesi gereðince kendi asýl ve yedek üyeleri
arasýndan Uyuþmazlýk Mahkemesine Baþkanlýk edecek üyeyi seçme görevini
açýk bir þekilde yüklemesine raðmen, üç üyenin kanunun açýk hükmü karþýsýnda
mahkeme kavramýný sadece asýl üyeleri içine alacak bir yapý olarak düþünmeleri,
yedek üyelerin kanundan kaynaklanan seçilme hakkýný görmezden gelmeleridir.
Neyse ki, 1962 yýlýnda ilk Ýçtüzüðü kabul eden heyet Anayasa ve kanuna aykýrý
bu teklifi 3e karþý 17 oyla reddetmiþtir.
1961 Anayasasý ile 44 Sayýlý Kanun metinlerinin mürekkebi bile kurumadan
ilk Anayasa Mahkemesi üyelerinin mahkeme kavramýný yedek üyeleri de dahil
edecek þekilde yorumlamalarý anlamlýdýr.
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Tevfik Gerçekerin 13.7.1963 tarihinde emekli olmasýndan 4 ay 18 gün
sonra 2.12.1963 tarihinde yapýlan baþkanvekilliði seçiminde bir baþka tartýþma
yaþanmýþtýr. Tartýþmaya iliþkin tutanak aþaðýdaki gibidir:
Bu gün Anayasa Mahkemesinin Kuruluþu ve Yargýlama Usulleri
Hakkýndaki 44 sayýlý Kanunun Baþkan ve Baþkanvekili seçimine iliþkin
11 inci maddesi gereðince baþkanvekili seçimi için yapýlan toplantýya
hasta olan Asýl Üye Yekta Aytanýn katýlamadýðý ve diðer 14 Asýl Üyenin
hazýr bulunduðu anlaþýlmasý üzerine toplantý yeter sayýsýnýn saðlanmasý
için Yedek Üyelerden en kýdemlisinin toplantýya katýlmasý gerekip
gerekmediði konusunda yapýlan görüþme ve oylama sonucunda Yedek
Üyelerden en kýdemlisinin toplantýya katýlmasý gerektiði Üyelerden Rifat
Göksu, Ýsmail Hakký Ülkmen, A. Þeref Hocaoðlu, Salim Baþol, Ekrem
Korkut ve Muhittin Gürünün 44 sayýlý Kanunun 11 inci maddesinin
Anayasa Mahkemesi kendi Asýl Üyeleri arasýndan gizli oyla ve Asýl Üye
tam sayýsýnýn üçte iki çoðunluðuyla Baþkan ve Baþkan Vekilini seçer
þeklindeki açýk hükmü karþýsýnda seçime katýlacak ve seçilecek üyenin
Asýl Üye olmasý lazým geldiðinden Yedek Üyenin toplantýya katýlamýyacaðý
yolu muhalefetleriyle ve oyçokluðu ile kararlaþtýrýldýktan ve toplantýya
Yedek Üyelerden Osman Yetenin katýlmasýndan sonra gizli oylamaya
geçildi

Burada dikkat çeken nokta, Anayasa Mahkemesinin 6ya karþý 14 oyla
aldýðý bu kararda asýl üye tamsayýsý ifadesine raðmen kanunun açýk hükmüne
aykýrý olarak boþluðu doldurmak için bir yedek üyenin seçime girilmesine izin
verilmesidir. Bu karar diðer yedek üyelerin oy kullanmalarýna engel olduðu için
Anayasa hükmüyle; asýl üyeler arasýnda yapýlmasý öngörülen bir seçimde yedek
üyelerin oy kullanmasýna izin vermesiyle 44 sayýlý Kanuna aykýrý gözükmektedir.
Bu uygulama 45 yýldýr aralýksýz heyetten heyete aktarýlmaktadýr.
Bu çeliþkiye ilk iþaret eden kiþi yedek üye Þemsettin Akçoðludur. Akçoðlu,
Ömer Lütfi Akadlýnýn 7.10.1964 tarihinde baþkan olmasý üzerinde boþalan
baþkanvekilliði makamý için 13.1.1965 günü yapýlmasý gereken seçimde yedek
üyelerin oy kullanma sorununa iliþkin olarak Anayasa Mahkemesi Yüksek
Baþkanlýðýna sunduðu 13.1.1965 tarihli dilekçesinde þunlarý söylemektedir:
... daðýtýlan gündeme göre 13.1.1965 gününde Baþkanvekili seçimi
yapýlacak, bu maksatla asýl üyelerden müteþekkil 15 kiþilik Mahkeme
Heyeti toplanacak, izinli bir üye ile henüz seçilmeyen bir üyenin yerleri
de yedek üyelerle tamamlanmak istenecek ve kýdem sýrasýna göre heyete
katýlmam zaruri olacaktýr. Mevcut teamül böyle yapýlmasýný
gerektirmektedir.
Ancak, seçimden evvel halli lazým gereken bazý hukuki meselelerle
karþý karþýya bulunduðumuza kani olduðum için evvela bu noktalarda bir
karar verilmesi ricasiyle düþüncelerimi arz ediyorum:
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1. ... Mahkememiz 15 Asýl ve 5 Yedek Üyeden kurulmuþtur. Asýl ve
Yedek Üyelerde aranan nitelikler ve seçilme þartlarý aynýdýr.
Bu maddenin diðer kýsýmlarý ile 146 ncý maddede Asýl ve Yedek
Üyelik tefriki yapýlmamýþ, seçilenler (Üye) adý altýnda toplanmýþ ve 145
nci maddede (Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasýnda, gizli oyla ve
üçte iki çoðunlukla dört yýl için bir Baþkan ve bir Baþkanvekili seçer)
denilerek bu seçimlere bütün üyelerin katýlacaðý ve bunlarýn üçte iki
çoðunluðu ile seçim yapýlacaðý açýkça gösterilmiþtir. Üyelerden birinin
izinli olmasýna, bir üyeliðin de açýk bulunmasýna göre bugün için toplanma
nisabý 18 ve Baþkanvekilinin elde etmesi gereken oy sayýsý 11 dir.
2. 44 sayýlý kanunun 2 nci maddesinde (Anayasa Mahkemesi 15
asýl ve 5 yedek üyeden teþekkül eder) denilerek Anayasanýn 145.
maddesindeki hükmün aynen tekrar edildiði halde bu kanunun 11 inci
maddesindeki (Anayasa Mahkemesi, kendi Asýl üyeleri arasýndan )
hükmüne Anayasada bulunmayan kayýtlar katýlarak toplanma nisabý
onbeþe ve yeter oysayýsý ona düþürülmüþ, böylece yedek üyelerin seçme
ve seçilme haklarý açýkça ihlal edilmiþtir.
3. Kendi teþkilat Kanunumuzun Anayasaya aykýrý hükümlerinin
iptali konusunda Mahkememize bir yetki tanýnmamýþ olmakla beraber,
bu hükümleri ihmal ederek doðrudan doðruya Anayasa hükümlerini
tanýmamýþ olmakla beraber, bu hükümleri ihmal ederek doðrudan doðruya
Anayasa hükümlerini uygulama yetkisine malik bulunduðumuza da þüphe
yoktur. Nitekim 964/22 sayýlý davada verilen hükümde bu esasa uyulmuþtur.
Baþkanvekili seçiminde de ayný yola baþvurulmasý, 18 üyenin seçime
iþtirak ettirilmesi ve yeter oy sayýsýnýn 14 (11 iken düzeltilmiþ) olarak
kabulü gerekir.
4. 45 sayýlý Kanunun Yüksek Hakimler Kurulu Baþkanlýðý seçimine
ait 25 inci maddesinde de44 sayýlý Kanunun 11 inci maddesinde olduðu
gibiAnayasaya aykýrý, sýnýrlayýcý bir hükmün bulunduðu 1963/169 sayýlý
davada bahis konusu olmuþ, Mahkememiz bu hükümde Anayasaya
aykýrýlýk görmemiþti. 44 sayýlý Kanunun 11 inci maddesi hakkýnda da
ayný kanaatin hakim olmasý mümkündür. Böyle bir karar varýlýrsa yedek
üyelerin Anayasaya göre seçme ve seçilme yeterliliðine sahip olmadýklarý
kabul edilmiþ olacaktýr, ki bunun tabii neticesi, hiçbir yedek üyenin seçime
iþtirak edememesidir. Bu takdirde Asýl üyelerden birinin izninin sona
ermesini ve diðerlerinin de Cumhuriyet Senatosunca seçilmesini beklemek
ve Baþkanvekili seçimini geriye býrakmak zaruridir .
5. Bugüne kadar yapýlan Baþkan ve Baþkanvekili seçimlerine
katýlmadýðým için arza fýrsat bulamadýðým düþüncelerimin kurulca müzakere
konusu yapýlarak karara baðlanmasýný saygýlarýmla rica ederim.

Anayasa Mahkemesine Ocak ayýnda yapýlan bu baþvuru 12.6.1965 günü
gündeme alýnmýþ, iki üyeliðin açýk ve bir üyenin de izinli bulunmasý sebebiyle
yedek üyelerde kýdem sýrasýna göre üç yedek üyenin katýlýmýyla yapýlan toplantýda,
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Þemsettin Akçoðlunun konunun kurulca incelenmesi gerektiði yolundaki teklifi,
kendisi ile Asým Erkanýn muhalefetleriyle ve oyçokluðuyla reddedildikten sonra
mahkemece devam olunan görüþme sonunda; 44 sayýlý Kanunun 11. maddesinin
Anayasaya aykýrý olmadýðýndan uygulama dýþý býrakýlmasý gerekmediðine
üyelerden Asým Erkan ve Þemsettin Akçoðlunun muhalefetleriyle ve oyçokluðu
ile karar verilmiþtir. Ayný gün yapýlan baþkanvekilliði seçimi sonrasý, Rifat Göksu
baþkanvekili seçilmiþtir. Sekiz ay 14 gün sonra sonuçlandýrýlan bu seçimin
ardýndan yedek üyelerin sonraki yýllarda bu konuyu tekrar gündeme getirmedikleri
görülmektedir.
Bununla birlikte, yedek üyelerin baþkanlýk ve baþkanvekilliði seçimlerine
girmemeleri gerektiðini ileri süren ve baþlarýnda Muhittin Gürünün yer aldýðý
grubun bu çabalarýný Lütfi Akadlýnýn emekli olduðu 8.7.1966 tarihinde yapýlan
baþkanlýk seçiminde sürdürdükleri görülmektedir. Dikkati çeken nokta Muhittin
Gürün ile birlikte yedek üyelerin katýlmasýna karþý çýkan üyelerin (Ýbrahim Senil
ve Salim Baþol) baþkanlýk seçiminde aday olmalarýdýr. Adaylardan yalnýzca bir
sonraki seçimlerde baþkan olan Hakký Ketenoðlu yedek üyelerin katýlmasýna
karþý çýkmamýþtýr.
1962-1966 yýllarý arasýnda yaþanan yukarýda özetlenen tartýþmalardan sonra
yedek üyelerin toplantýya ve seçimlere katýlmasýna iliþkin bir tartýþmanýn 1961
Anayasasýnýn yürürlükte olduðu dönemde yaþanmadýðý dikkati çekmektedir.
Bu dönemde yaþanan tartýþmalarýn tahlili aþaðýda yapýlacak olmakla birlikte,
Þemsettin Akçoðlunun dilekçesinde adý geçen bir Anayasa Mahkemesi kararýna
yer verilmesinde yarar bulunmaktadýr.
Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi 1962-1963 yýllarý arasýnda verdiði idari
ve yargýsal kararlardan sonra baþkan ve baþkanvekilliði seçimi bugüne kadar iki
husus hariç deðiþmeden gelmiþtir. Deðiþen, iki þey vardýr.
Birincisi, baþkan ve baþkanvekili seçilmesi için gerekli olan 2/3lük oranýn
çok yüksek bulunarak deðiþtirilmesidir. Diðer bir deyiþle, 1961 Anayasasýnýn
145. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi Baþkan ve Baþkanvekilleri 15 asýl
üye arasýndan asýl üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðuna denk gelen 10 oyla
seçiliyordu. Ýbrahim Senilin 1968 yýlýnda emekliye ayrýlmasýndan sonra yapýlan
baþkanlýk seçimlerinde üçte iki nitelikli çoðunluk saðlanamadýðý için, seçimler
2 yýl 5 ay sürmüþ; Ý. Hakký Ketenoðlu, 15.12.1970 tarihinde 209. oylamada
Baþkan seçilebilmiþtir. 1971 yýlýnda yapýlan Anayasa deðiþikliklerinde 145.
maddede yer alan 2/3 nitelikli çoðunluk ibaresi salt çoðunluk olarak
deðiþtirilmiþtir.
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Ýkincisi, üye sayýsýnýn 1982 Anayasasýyla 15 asýl 5 yedekten, 11 asýl 4 yedek
üyeye düþürülmüþ olmasýdýr. 1982 Anayasasý dönemine iliþkin kayda deðer
noktalar aþaðýda özetlenmiþtir.

4. 1982 Anayasasý Döneminde Yaþanan Tartýþmalar
1982 Anayasasýnýn yürürlüðe girmesinden sonra hazýrlýklarýna baþlanan
2949 sayýlý Anayasa Mahkemesinin Kuruluþ ve Yargýlama Usulüne iliþkin
Kanunun Milli Güvenlik Konseyinin 10.11.1983 günlü toplantýsýnda sýra 8.
maddesinin görüþülmesine geldiðinde,
Anayasa Mahkemesi, asýl üyeleri arasýndan gizli oyla ve asýl üye tamsayýsýnýn
salt çoðunluðu ile dört yýl için bir Baþkan ve bir Baþkanvekili seçer,

ibaresiyle ilgili olarak Adalet Bakaný Kazým Akdoðanýn; Sayýn Cumhurbaþkaným,
acaba yedeklerin bu seçime iþtirak etmemelerinin sebebi nedir? diye sormasý
üzerine19 Baþkan (Org. Kenan Evrenin) verdiði cevap ilginçtir: Yedekler, henüz
üye olmamýþ. Buna itiraz eden Akdoðanýn; Ama, asýl üyeler bulunmadýðý
takdirde, müzakerelere iþtirak ediyorlar, karara iþtirak ediyorlar demesi üzerine
Org. Evren Ama, asýl üye bulunmadýðý takdirde iþtirak ediyorlar. Biz Anayasa
Mahkemesi Baþkanýný asýl üyeler seçsin dedik, yedekleri koymayý uygun bulmadýk
demiþtir.
Anayasa Komisyonu üyesi Ýsmet Onur; Sayýn Cumhurbaþkaným, aslýnda
konu Sayýn Bakanýn söylediði gibi iki yönü ile de münakaþa edilebilir. Ancak
biz Komisyon olarak Hükümet tasarýsýnýn gerekçesine baktýk, asýl üyeler seçer
diyor. Ayrýca Anayasa Mahkemesi Sayýn Baþkanýyla beraber çalýþtýk, kendileri
de asýl üyeler seçer dediler; bu itibarla benimsemedik demiþtir.
Görüþme sýrasýnda söz alan dönemin Anayasa Mahkemesi Baþkaný sayýn
Ahmet Boyacýoðlu;
Sayýn Cumhurbaþkaným, Hükümet tasarýsýnýn gerekçesinde de ayný þey
söyleniyordu, Komisyonla beraber bu iþ gerekçede kalmasýn, metne
intikal etsin fikrinde birleþtik. 1962 yýlýndaki ilk seçim tutanaðýný yanýma
aldým, konu orada da müzakere edilmiþ; yedek üyeler ki eski anayasada
nisap belli edilmiþ deðil, yani bir baþkan, 14 üye ile toplanýr demiyor,
15 asýl, beþ yedek üyeden kurulur diyor. Bunu da 44 sayýlý Kanun asýl
üyeler toplanacak, kendi aralarýndan seçecek þeklinde anlamýþ.
Emrederseniz tutanaðý da okuyabilirim

demiþtir.
19 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, B. 72, 10.4.1962, O. 2, s. 309.
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Bunun üzerine Konsey Baþkaný Org. Evren;
Gerek yok, biz bunu daha evvel, birinci müzakerede de konuþtuk; yedek
üyeleri baþkan seçimine sokmayalým, asýl üyeler seçsin dedik. Zaten
Hükümet Tasarýsýnýn esbabý mucibesi de öyle 20

cevabýyla tartýþmaya son noktayý koymuþ ve söz konusu madde 44 sayýlý Kanunda
düzenlendiði þekliyle kabul edilmiþtir.
Görüþmeler sýrasýnda Anayasanýn 146. maddesinden farklý olarak üye tam
sayýsý yerine asýl üye tam sayýsý denilmesinin Anayasaya aykýrýlýðý üzerinde
durulmak yerine Anayasanýn öngörmediði ilave kelime, geçmiþ uygulamalar
örnek gösterilerek haklý gösterilmeye çalýþýlmýþtýr.
1982 Anayasasý döneminde 2949 sayýlý Kanunun 8. maddesinin ilk olarak
gündeme gelmesi, asýl üyelerin oylarýyla seçilmiþ Ahmet Boyacýoðlunun 6.4.1985
tarihinde emekliye ayrýlmasýnýn ardýndan 9.4.1985 tarihinde Semih Özmertin
baþkan seçildiði oylama sýrasýnda olmuþtur. O günden sonra yirmi yýlý aþkýn süre
boyunca seçimlerde yazýlý olarak gündeme getirilmeyen ve tartýþýlmayan yedek
üyelerin oy kullanma sorununu kendisi de bir yedek üye olan Yýlmaz Aliefendioðlu
gündemde tutmaya çalýþmýþ, baþaramayýnca görüþlerini Anayasa Yargýsý ve
Türk Anayasa Mahkemesi adlý kitabýnýn 222-227. sayfalarý arasýnda tartýþmaya
açmýþtýr.21
Aliefendioðlu, 1961 Anayasasýnýn 145. maddesinde yer alan kendi üyeleri
arasýndan ibaresinin 1982 Anayasasýnda asýl üyeler arasýndan biçimine
dönüþtürülerek yedek üyelerin baþkan olmama ilkesinin [net bir þekilde]
benimsendiðini söyledikten sonra üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ibaresinin
anlamýný tartýþmaya baþlamýþ; verilecek cevaba göre tam sayýnýn 11 veya 15
olabileceðini söylemiþtir.
Aliefendioðlunun ilk argümaný Anayasa Mahkemesi, Baþkan ve on üye
ile toplanýr hükmünün baþkan seçiminde uygulanamayacaðýna iliþkindir.
... Çalýþma ve yargýlama usulünü ve toplantý yeter sayýsýný belirleyen bu
maddede üye tamsayýsý sözcüðüne yer verilmemiþtir. Bilindiði gibi
Anayasa Mahkemesi bir dava açýlmasý durumunda yargýlama yapar.
Çalýþma ise, partilerin mali denetimi ile siyasi partiler yasasýna göre
inceleme yapma ve karar verme yetkisidir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin
bunlarýn dýþýnda kuruluþla ilgili olarak kendi baþkanlarýný, Uyuþmazlýk
Mahkemesi Baþkanýný seçmesi gerektiðinde üyeliðin sona ermesine karar

20 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, B. 72, 10.4.1962, O. 2, s. 310.
21 Yýlmaz Aliefendioðlu, Anayasa Yargýsý ve Türk Anayasa Mahkemesi, Yetkin Yayýnevi, 1996.
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vermesi gibi yapacaðý iþler vardýr. Anayasa, bu iþlerin yapýlmasýnda, çalýþma
ve yargýlamayla ilgili 149. maddesindeki toplantý yeter sayýsýna itibar
etmemiþ, bunun yerine üye tamsayýsý ya da Uyuþmazlýk Mahkemesiyle
ilgili 158. maddede olduðu gibi kendi üyeleri deyimlerinin oluþturacaðý
çoðunluðu esas almýþtýr.

Aliefendioðlunun iþaret ettiði gibi, gerçekten 2949 sayýlý Kanunun 41.
maddesine göre, Anayasa Mahkemesi Baþkan ve on asýl üye ile toplanmaktadýr.
Ne var ki maddede geçen toplantý iptal, itiraz, siyasi parti mali denetim ve Yüce
Divan yargýlama usullerine iliþkin Müþterek Hükümler baþlýðý altýnda yer
almaktadýr. Bu nedenle 11 kiþilik heyetten oluþan kurul yargýsal konulara iliþkin
olarak karar verme yetkisiyle teçhiz edilmiþtir.
Anayasa Mahkemesinin beþ türlü kararý vardýr. Bunlardan ilki iptal, itiraz,
SPMD ve SPK davalarýna iliþkin yargýsal kararlar. Bunlar için tek bir esas defter
tutulmaktadýr. Ýkincisi, Yüce Divan kararlarý. Gerek bu kararlara verilen esas
ve karar numaralarý gerekse kararlarýn Anayasa Mahkemesi Kararlarý Dergisinde
yayýmlanmamasý bu tür kararlarýn farklýlýðýný ortaya koymaktadýr. Üçüncüsü,
yürürlüðü durdurma kararý. 1993 yýlýndan itibaren yürürlüðü durdurma kararlarýna
ayrý esas ve karar numarasý verilmiþtir. Dördüncüsü deðiþik iþlere iliþkin alýnan
kararlardýr. Normal olarak ilk üç kategoriye girmeyen yargýsal baþvurulara ayrý
bir esas ve karar numarasý verilmektedir.22 Ancak, Anayasa Mahkemesi 2006
yýlýna kadar idari konularla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi heyet halinde
toplandýðýnda verdiði kararlarý Deðiþik Ýþler baþlýðý altýnda topluyordu. Ancak,
yurtdýþýna gidecek üyelerin tespiti, Baþkan ve Baþkanvekilinin seçimi, tüzük
deðiþikliði kararlarý, üyeliðin düþmesine iliþkin kararlar idari kararlar olduðu için
bunlarýn Deðiþik Ýþler baþlýðýnda toplanmasý uygun deðildi. Bu uygulamadan
2006 yýlýnda dönülerek Ýdari Ýþler baþlýðý altýnda yeni bir defter açýlarak yargýsal
konulara iliþkin olmayan kararlara farklý karar numarasý verilmeye baþlanmýþtýr.
Yukarýda açýklanan ilk dört karar türü yargýsal nitelikte olduðu için 41.
maddede öngörülen toplantý nisabý (bir baþkan ve on üye), idari kararlar için
aranmasý gereken toplantý nisabý için geçerli deðildir ve olmamalýdýr. Bu tür
kararlarýn alýnmasýnda Anayasa Mahkemesi 11 asýl ve 4 yedek üye ile toplanýp
karar verebilmelidir. Nitekim yurtdýþý seyahatleri ve Ýçtüzük deðiþikliklerine
iliþkin idari kararlar 15 üye tarafýndan imzalanmaktadýr. Baþkan ve Baþkanvekili
22 Örneðin, 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanununun 8/2, 10, 14/7. ve 31. maddeleri gereðini yerine getirmeyerek
amacýný gerçekleþtirmek için gerekli koþullarý kaybeden Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununda yer alan
hükümler çerçevesinde bir siyasi parti niteliði taþýmayan Adalet Partisinin, 2820 sayýlý Yasanýn 121.
maddesi aracýlýðýyla Türk Medeni Kanununun 87. ve 2908 sayýlý Dernekler Kanununun 51. maddeleri
uyarýnca kendiliðinden daðýlma halinin, buna baðlý olarak da hukuki varlýðýnýn sona erdiðinin tespitine
karar verilmesi istemi. (Esas 2002/3).
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seçimine iliþkin kararlarýn da bu þekilde imzalanmasý gerekir. Nitekim, 1961
Anayasasý döneminde Anayasanýn 140 ncý maddesi gereðince Danýþtay Baþkan
ve üyeleri ile Baþkanunsözcüsünü seçmek için alýnan kararlar da idari karar
olduðu için yedek üyelerin katýlýmý ile karar alýnýyordu.
Aliefendioðlunun söylediði gibi;
Sonuç olarak, 1982 Anayasasýna göre, Anayasa Mahkemesinin iki
tür toplantý nisabý vardýr.
 Mahkeme olarak çalýþma ve yargýlama usulüyle ilgili iþlerde bir
baþkan ve on üye,
 Kuruluþla ilgili, mahkeme olarak çalýþmadýðý ve yargýlama
yapmadýðý iþlerde bir baþkan ve ondört üye (Asýl ve Yedek Üyeler
Kurulu: Ýçtüzük m. 5).23

Görüldüðü üzere Anayasada düzenlenen iki farklý tür toplantý nisabý vardýr.
Bunlardan birincisi Anayasanýn 149. maddesinde yer alan yargýsal iþlere iliþkin
toplantý nisabý (11 üye), ikincisi ise Anayasanýn 146. maddesinde yer alan
baþkanlýk seçiminde uygulanacak özel toplantý nisabý (üye tamsayý olan 15 kiþi).
Burada özel kuralýn genel kuraldan önce uygulanmasý gerekir.
Bu durumda mahkeme sýfatýyla yargýlama veya inceleme yapýlýrken asýl
üyelerin yokluðu halinde yedek üyelerle toplanacak 11 kiþi yeterli olmasýna
karþýlýk; idari nitelikte verilecek kararlarda durum o kadar açýk deðildir. Þöyle
ki, 15 üyenin katýlmasý gereken baþkanlýk seçiminde bir üyenin emekli olduðunu
dikkate alarak toplantý nisabýnýn 14 olduðu söylenebilecek midir? Yoksa yeni
seçilecek asýl üyenin göreve baþlamasý beklenmeli midir? Yeni üye göreve
baþladýðýnda yeni üyenin yemin etmesi beklenmeli midir? Kanýmýzca, burada
verilen karar idari bir karar olduðu için yemin etmesinin beklenmesine gerek
yoktur.
2949 sayýlý Kanunun Andiçmeyi düzenleyen 8. maddesi Anayasa
Mahkemesi üyeleri görevlerine baþlamadan önce,
aþaðýdaki andý içerler
demektedir. Burada sözü edilen üyenin yargýsal görevine iliþkindir. Yoksa bir
üyenin seçimine iliþkin Cumhurbaþkanlýðý tasarrufu Resmi Gazetede
yayýmlanmakla, seçilen kiþi üyelik sýfatýný kazanmýþtýr. Üye olan kiþi yemin
etmemiþ olsa da Anayasa Mahkemesi siciline kaydý yapýlýr. Örneðin, Prof. Dr.
Süleyman Arslan seçildiðinde 87 sicil numarasýný almýþ; Yekta Güngör Özden
tarafýndan yemin etmesine izin verilmeyince üyelikten ayrýlmak zorunda kalmýþtýr.
Bu nedenle, ondan sonra üye olan Mustafa Bumine 88 sicil numarasý verilmiþtir.
23 Yýlmaz Aliefendioðlu, a.g.e., s. 224.
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Yasadan kaynaklanan bir baþka belirsizlik 9 asýl 4 yedek üyenin katýlýmýyla
yapýlacak bir baþkanvekilliði seçiminde, burada asýl üye tam sayýsýnýn salt
çoðunluðu 11 asýl üyeden hareketle 6 mý, yoksa toplantýya katýlan 9 asýl üyenin
salt çoðunluðu olan 5 mi olduðu noktasýndadýr. 2949 sayýlý Yasanýn 41. maddesi
her iki yorum tarzýna olanak tanýyacak ölçüde muðlak bir þekilde kaleme
alýnmýþtýr. Kanýmýzca, burada 11den fazla üyenin katýldýðý idari kararlarda salt
çoðunluk her zaman 6 olarak kabul edilmelidir.
41. madde lafzi olarak yorumlanacak olsa yedek üyelerin hiçbir þekilde
toplantýya alýnmamasý gerekir. Nitekim bu tartýþma 1962-1966 yýllarý arasýnda
yapýlmýþtýr. Þayet, baþkan asýl üyeler arasýndan asýl üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu
ile seçilecekse, bu durumda yedek üyelerin hiçbir þekilde seçime iþtirak edememesi
icap eder. Oysa, 45 yýldýr uygulanan yöntem, diðer bir deyiþle baþkan ve
baþkanvekili yerine boþan yerin en az bir yedek üye ile doldurulmasý ne Anayasaya
ne de Kanuna uygun bir yöntem deðildir.
Aliefendioðlunungeçmiþte Akçoðlununda dediði gibi, baþkan ve
baþkanvekili seçimi
Anayasadan ayrý ve Anayasaya ters düþecek biçimde düzenlenmiþtir. Bu
durumda Anayasanýn 11. maddesindeki Kanunlar Anayasaya aykýrý
olamaz hükmüyle ve 138. maddesindeki hakimlerin kararlarýný önce
Anayasaya göre vereceklerini gösterir sýralamayla belirlenen Anayasanýn
üstünlüðü ilkesinin gereði olarak uygulamada Anayasadaki kurala öncelik
vermek gerekir. Çünkü bu yasaya karþý anayasaya aykýrýlýk itirazýnda
bulunmak olanaðý yoktur.24

Aybayýn farklý bir þekilde ifade ettiði gibi;
Burada sorun, Anayasa hükmündeki üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu
ile deyimi ile kuruluþ kanunundaki asýl üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu
deyimi arasýndaki farktan kaynaklanmaktadýr. Anayasadaki deyim, yedek
üyeler de içinde olmak üzere bütün üyeleri kapsar niteliktedir. Oysa
kanun Anayasa ile saptanmýþ olan üye tamsayýsýný daraltmakta; dolayýsýyla
da Anayasa'ya aykýrýlýk sorunu yaratmaktadýr.25

Aybaya göre; Anayasa Mahkemesinin yedek üyelerinin Baþkan seçimine
katýlmalarýný engelleyecek bir yorum tekniði;
mensup olduklarý kurumu temsil edecek ve yönetecek; katýldýklarý
müzakerelerde ve törensel oturumlarda baþkanlýk edecek kiþinin
belirlenmesinde devre dýþý kalmaktadýrlar.26
24 Yýlmaz Aliefendioðlu, a.g.e., s. 227.
25 Ronay Aybay, Anayasa Mahkemesi ve Yedek Üyelik, Cumhuriyet Gazetesi, 15 Mayýs 2005, s. 2.
26 Ronay Aybay, a.g.m., s. 2.
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Kanýmýzca, Ahmet Boyacýoðlunun 1982 yýlýnda Milli Güvenlik Kurulunda
yaptýðý konuþmada dikkate almadýðý nokta þuradadýr. 44 Sayýlý Kanunun Millet
Meclisince kabul edilen Anayasa Mahkemesi Kanunu tasarýsýnda Anayasa
Mahkemesi Genel Kurulu ifadesi kullanýlýyordu. 1962 yýlýnýn Ocak ayýnda
baþlayan kanun hazýrlýk çalýþmalarýndan 21 Nisan 1962 gününe kadar Anayasa
Mahkemesi Genel Kurulu ifadesi mevcudiyetini korumuþtur.27 Cumhuriyet
Senatosunda yapýlan görüþmelerde, Genel Kurul kavramý kaldýrýlarak Anayasa
Mahkemesi olarak deðiþtirilmiþ; Millet Meclisinin 21.4.1962 tarihli toplantýsýnda
Cumhuriyet Senatosundaki deðiþiklik metni benimsenmemiþtir.28 Bunun üzerine
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafýndan oluþturulan karma komisyon
tarafýndan bu ifade Cumhuriyet Senatosu tarafýndan önerildiði þekliyle Anayasa
Mahkemesi olarak deðiþtirilmiþtir.29 Tarihsel yorum tekniði açýsýndan bakýlacak
olursa, Anayasa Mahkemesi ifadesinden asýl ve yedek üyeleri içine alan Anayasa
Mahkemesi Genel Kurulunu anlamak gerekir.

5. Diðer Yargý Organlarýnda Yapýlan Baþkanlýk Seçimleri
Yargý organlarýnda baþkanlýk seçiminin sorun olduðu tek yer Anayasa
Mahkemesi deðildir.
Ýlk olarak, 1961 Anayasasý döneminde Anayasanýn 142. maddesi:
Uyuþmazlýk Mahkemesinin
Baþkanlýðýný Anayasa Mahkemesince
kendi asýl veya yedek üyeleri arasýndan görevlendirilen bir üye yapar,

hükmünü içermekteydi. Ayný þekilde 1982 Anayasasýnýn 158. maddesinde yer
alan ayný görevlendirme yetkisine iliþkin,
Uyuþmazlýk Mahkemesinin
Baþkanlýðýný Anayasa Mahkemesince,
kendi üyeleri arasýndan görevlendirilen üye yapar,

ifadesinde geçen kendi üyeleri ifadesi yedek üyeleri de içerecek þekilde
anlaþýlmýþtýr. Anayasanýn 158. maddesindeki ifade asýl üyeleri arasýndan
þeklinde olmadýðý için Anayasanýn 146. maddesinde geçen üye tamsayýsý
ibaresi asýl ve yedek üyeleri içine alacak þekilde yorumlanmasý gerekirken,
tamamen idari nitelikte olan bu görevlendirmede 2949 sayýlý Kanunun 8.
27 Bu ibare, 44 sayýlý Kanunun 26. maddesinde iki kere geçmektedir.
28 Gerçi, bu deðiþiklik kabul edilse dahi maksadýn ayný olduðu þüphesizdir. Bununla beraber, dava dilekçesinin
noksanlýklarýnýn tespitinde Anayasa Mahkemesi adýna bu Mahkemenin Ýçtüzüðünde belirtilecek bir
kurulun Hükümet Tasarýsýnýn 54/4. maddesinde derpiþ edildiði tarzda görevlendirilebileceði yolunda her
hangi bir yanlýþ tefsiri önlemek bakýmýndan genel kurul ibaresinin metinde kalmasý uygun olacaktýr.
Komisyonumuz bu itibarla bu deðiþikliðin benimsenmemesi kanaatindedir.
29 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi,. B. 52, 18.4.1962, O.1, 399u takip eden 2. sayfa.
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maddesindeki asýl üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu ifadesinin esas alýnarak,
idari nitelikte olan böyle bir kararýn alýnmasýnda Anayasadan ayrýlarak 2949
sayýlý Kanunun 41. maddesine dayanýlmasýnda isabet bulunulmadýðýna
inanýlmaktadýr.
Ýkinci olarak, Danýþtayda da benzer bir sorun yaþanmaktadýr. Buna göre,
2572 sayýlý Danýþtay Kanununun 10. maddesinin 1 ve 7. fýkralarý aþaðýdaki
gibidir.
Danýþtay Baþkaný, Baþsavcýsý, baþkanvekilleri ve daire baþkanlarý
kendi üyeleri arasýndan Danýþtay Genel Kurulunca üye tamsayýsýnýn salt
çoðunluðu ile seçilirler.
Seçim gizli oyla yapýlýr. Ýlk üç oylamada sonuç alýnamazsa, seçim üçüncü
oylamada en çok oy alan iki aday arasýnda yapýlýr. Dördüncü oylamada
bu çoðunlu saðlamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanýr. Þu
kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç alýnmazsa dördüncü oylamada
en çok oy alan seçilmiþ sayýlýr.

Anayasanýn 155. maddesinin 4. fýkrasýnda yer alan hüküm ise,
Danýþtay Baþkaný, Baþsavcý, baþkanvekilleri ve daire baþkanlarý, kendi
üyeleri arasýndan Danýþtay Genel Kurulunca üye tamsayýsýnýn salt
çoðunluðu ve gizli oyla dört yýl için seçilirler

þeklindedir.
Görüldüðü üzere, Danýþtay Kanunu, Anayasada olmayan ve Anayasaya
açýkça aykýrý bir düzenlemeyi öngörmektedir. Yirmibeþ yýldan fazladýr, Danýþtay
Baþkanlýðý seçimlerinde Danýþtay Kanununun 10. maddesinin 7. fýkrasýndaki
hüküm deðil, doðrudan Anayasanýn 155. maddesinin 4. fýkrasý uygulanmaktadýr.
Üçüncü olarak, benzeri bir Anayasaya aykýrýlýk durumu 1961 Anayasasý
döneminde 45 sayýlý Yüksek Hakimler Kurulu Kanununda da yer almaktaydý.
Anayasa Mahkemesine Yüksek Hâkimler Kurulu adýna Baþkaný Suphi Örs
tarafýndan açýlan, 1963/169 Esas, 1963/113 Karar ve 15/5/1963 tarihli davanýn
konusu 22/4/1962 gün ve 45 sayýlý Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 26 ncý
maddesinin birinci fýkrasýnýn iptali isteminden ibarettir. Dava dilekçesinde,
Anayasanýn 143 üncü maddesinde, Yüksek Hâkimler Kurulunun 18 asýl ve 5
yedek üyeden kurulduðu, ikinci fýkrasýnda ise kurulun, üye tam, sayýsýnýn salt
çoðunluðu ile kendi içinden baþkanýný seçeceði açýklanmýþ olduðuna göre, baþkan
seçimine 18 asýl ve 5 yedek üyenin katýlmasý ve bir üyenin Baþkan seçilmesi için
en az 12 oyun, saðlanmasý gerektiði halde 45 sayýlý kanunun 26 ncý maddesi,
Baþkanýn Genel Kurul tarafýndan seçileceðini kabul ettiði ve bu kanunun 32
nci maddesinde Genel Kurulun 18 üyeden meydana geleceði, ayný kanunun 34
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üncü maddesi gereðince Genel Kurulun salt çoðunluðu ile karar verebileceðinden
Baþkanýn Anayasa'nýn 143 üncü maddesi hükmüne aykýrý olarak en az 12 oy
ile deðil, 10 oy ile seçilmesi mümkün olacaðý, bu hükmün, Anayasa'nýn 143
üncü maddesinde belirtilen Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesini deðiþtirdiðinden
Anayasa'ya aykýrý düþtüðü ileri sürülerek sözü edilen 45 sayýlý Kanunun, diðerleri
arasýnda, 26 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn iptali istenilmiþtir.
Anayasa Mahkemesi uzun sayýlabilecek kararýnda,
... yedek üyelerin Baþkan seçimine katýlmalarýný düþünmek, bunlarýn
Baþkan seçilebileceklerini de kabul etmek olur. Zira Baþkaný seçme hakkýný
haiz olan bir üyeye Baþkan seçilebilmek hakkýný da tanýmak gerekir

þeklinde garip bir mantýk yürütmüþ, Anayasa'nýn 143 üncü maddesinde yer alan
Yüksek Hâkimler Kurulu üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile kendi
içinden Baþkanýný seçer

þeklindeki hükmü, toplanma yeter sayýsý 18 üyeden ibaret Genel Kurul tarafýndan
bu seçimin yapýlacaðý þeklinde anlamýþtýr. Oldukça tartýþmalý sayýlabilecek bu
kararý Anayasa Mahkemesi 8/7 oyçokluðu ile almýþtýr. Karara muhalif kalan
üyelerin (Þemsettin Akçoðlu, Ýbrahim Senil, Celâlettin Kuralmen, Fazýl Uluocak,
Ekrem Korkut, Lûtfi Ömerbaþ ve Ekrem Tüzemen) karþýoy gerekçeleri aþaðýdaki
gibidir:
Þemsettin Akçoðlu, karþýoy yazýsýnda, karara çeþitli yönlerden eleþtiriler
getirmiþ; diðerleri arasýnda,
Yüksek Hâkimler Kurulunun, asýl ve yedek, 23 üyesi olduðu; Baþkanýn
bunlar tarafýndan ve bunlar arasýndan seçileceði Anayasa'nýn 143 üncü
maddesinde, hiçbir tereddüde yer vermiyecek açýklýkta gösterilmiþtir.
Maddenin herhalde baþka bir mâna taþýdýðý mülâhazasýný hareket noktasý
yaparak gerekçeden ve görüþmelerden faydalanmaya çalýþmak ve hiçbir
açýklama bulunamadýðý gerekçesiyle (Yedek üyeliðin ihdasý sebepleri)
üzerinde incelemeye giriþmek ve nihayet bu konuda, Anayasaya aykýrýlýðý
iddia edilen 45 sayýlý kanun hükümleriyle ihticaç etmek kanaatimizce
doðru deðildir. Filhakika Anayasada, (Yüksek Hâkimler Kurulunun
kuruluþu, çalýþma usulleri, bölümleri ve bu bölümlerin görevleriyle toplantý
ve karar yeter sayýlarý kanunla düzenlenir) hükmü varsa da, kanun koyucu
bu hükme dayanarak, Baþkan seçimini 23 kiþilik Kuruldan alýp 18 kiþilik
bir kurula veremez. Dâvada Anayasaya aykýrýlýðý ileri sürülen 26 ncý
madde hükmübumaddenin Anayasaya uygun hüküm ihtiva ettiði
belirtilmeden ed kararýna mesnet olamaz.

Ýbrahim Senil, Lütfi Ömerbaþ, Ekrem Tüzemen, Celâlettin Kuralmen, Fazýl
Uluocak ve Ekrem Korkutun birlikte yazdýklarý karþýoy yazýsýnda;
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... Buna karþýlýk, gerekli hallerde, Kurulun çalýþmalarýna fiilen katýlan
yedek üyelerin Kurul Baþkanýnýn seçiminde oylamaða katýlmalarýný
önlemeyi haklý gösterecek ciddi bir sebep yoktur. Anayasa'nýn 143 üncü
maddesinde de baþkanýnýn yalnýz asýl üyeler tarafýndan seçileceðine dair
açýk bir hüküm mevcut deðildir. Bilâkis bu maddenin ikinci fýkrasý asýl
ve yedek üyelerin hepsinin Baþkan seçimine katýlabileceklerini açýkça
göstermektedir.
Yukarýdanberi verilen izahat gözönünde tutulduðu takdirde Yüksek
Hâkimler Kurulu yedek üyelerinin baþkan seçiminde oy kullanamýyacaklarý
ve bunun Anayasa'ya uygun olduðu yolundaki görüþ doðru olamaz. 45
sayýlý kanunun 26 ncý maddesinin dâva konusu birinci fýkrasý Anayasa'nýn
143 üncü maddesinin ikinci fýkrasýna aykýrýdýr. Bu sebeple de iptali
gerektiðinden çoðunluðun bunun aksine olan görüþüne muhalifiz,

demiþlerdir.
1982 Anayasasýnýn 159. maddesinde düzenlenen Hakimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulunun beþ yedek üyesi bulunmakta ve baþkanvekili seçimle gelen
asýl üyeler arasýndan seçilmektedir. 2461 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu Kanununun 8. maddesinde bu ilke þu þekilde tekrar edilmektedir.
Adalet Bakanýnýn bulunmadýðý zamanlarda baþkanlýk etmek üzere seçimle
gelen asýl üyeler arasýndan gizli oyla ve salt çoðunlukla bir Baþkanvekili seçer.
Görüldüðü üzere burada seçme yetkisi Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kuruluna
verilmiþtir. Asýl ve yedek üye ayrýmý yapýlmamýþtýr. Bu nedenle Kurulun yedi
asýl üyesi yanýnda beþ yedek üyesi günümüzde oy kullanmaktadýr.

6. Sonuç
Anayasanýn 146. maddesi Anayasa Mahkemesi onbir asýl ve dört yedek
üyeden kurulur diyerek Mahkemenin toplam 15 üyeden oluþtuðunu ortaya
koyduðuna ve Anayasa Mahkemesi ve Uyuþmazlýk Mahkemesi baþkanlarýný
seçme görevini Anayasa Mahkemesine verdiðine göre, Anayasa Mahkemesinin
farklý maddelerde farklý anlama geldiðini ileri sürmek mümkün deðildir. Nasýl,
günümüzde Hakimler ve Savcýlar Kurulu ibaresi asýl ve yedek üyeleri kapsayacak
þekilde yorumlanýyorsa, Anayasa Mahkemesi ibaresinin de doðal olarak asýl ve
yedek üyeleri kapsayacak þekilde anlaþýlmasý gerekmektedir. Buna karþýn,
Anayasa Mahkemesi E.2007/84, K. 2007/74 (K.T. 30.7.2007) sayýlý kararýnda30
aksi yönde karar vererek yedek üyelerin oy kullanamamalarýna iliþkin
düzenlemenin Anayasaya aykýrý olmadýðýna karar vermiþtir.
30 Makalenin yayýma hazýrlandýðý tarihte gerekçeli karar Resmi Gazetede yayýmlanmamýþtý.
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Yukarýda dile getirilen, tartýþmalardan çýkarýlmasý gerekenler bazý sonuçlar
bulunmaktadýr.
Ýlk olarak, Anayasa Mahkemesinin 44 sayýlý Kuruluþ Kanununa esas teþkil
eden Tasarý çok hýzlý yasalaþtýrýldýðý için oldukça kötü kaleme alýnmýþtýr. 1962
yýlýnda Cumhuriyet Senatosunda da yapýlan bir görüþmede Konya Senatörü
Muammer Obuzun ifadeleri dikkat çekicidir:
Tasarýnýn
Meclise intikali[nden sonra] üzerinde hiçbir çalýþma
yapýlmadan beklenildiðinden tasarýnýn tetkiký için lazýmgelen zaman da
maalesef harcanmýþ bulunmaktadýr. En hassas bir mevzuda, böylesine
kayýtsýzlýðýn, teessüre þayan olduðuna iþaret etmekle yetinmek isteriz.31

O dönem gelen diðer eleþtiriler þunlar olmuþtur:
Kanunun üslubu periþandýr. Türkçesi; Türkçe deðildir. Hukuk terimleri
deðiþtirilmiþ mana zayýflatýlmýþtýr. En basit noktalama kaidelerine riayet
olunmamýþ aksine yanlýþ çok garip iþaretlerle hükümler ilak edilmiþtir.32
Bu kanun, gerek Mecliste, gerek hazýrlanýþýnda gerekli ciddiyeti ihata
ederek ele alýnmamýþtýr.33

Yeni sivil anayasanýn kabulünden sonra Meclise düþen önemli bir görev;
özelde yüksek yargý organlarýnda baþkanlýk seçimine iliþkin yasal düzenlemelerin
Anayasaya uygunluðunun saðlanmasý noktasýnda, genelde ise, yüksek yargý
organlarýnýn kuruluþ ve teþkilat kanunlarýnýn hazýrlanmasýnda azami hassasiyetin
gösterilmesidir.34 Geçmiþte olduðu gibi, yeni yapýlarýyla bir an önce çalýþmak
isteyecek yüksek yargý organlarýnýn aceleyle hazýrlanacak kanunlarla göreve
baþlamasý uygulamada pek çok sorun doðuracaktýr.
Ýkincisi, hazýrlanmakta olan yeni sivil anayasada yedek üyelik kurumuna
yer verilmemesi oldukça isabetli bir yaklaþýmdýr.35 Umarýz Meclis Genel Kurul
görüþmeleri sýrasýnda yedek üyelik kurumu taslak metne son anda ilave edilmez.

31
32
33
34

Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi,. B. 52, 18.4.1962, O.1, s. 357.
Sedat Çumralý, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi,. B. 52, 18.4.1962, O.1, s. 359.
Fikret Turhangil, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi,. B. 52, 18.4.1962, O.1, s. 368.
Örneðin, Ýtalya ve Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemeleri Kanunlarýnýn kabulü ve deðiþtirilmesinde
anayasanýn kabulü ve deðiþtirilmesine iliþkin usullerin uygulanmasý kimi ülkelerin konuya verdikleri
önemi göstermektedir.
35 Yedek üyeliðin ne kadar gereksiz ve dünyada Avusturyadan sonra baþka hiçbir ülkede olmayan bir kurum
olduðu zamanla anlaþýlmýþtýr. Avusturyadaki yedek üyelik kurumu Türkiyede olduðu gibi kaynak israfýna
neden olmayacak þekilde iþlemektedir. Örneðin, Avusturyada görev yapan altý yedek üyeye baktýðýmýzda,
Bunlardan ikisi (Prof. Gabriele Kucsko-Stadlmayer ve Prof. Heinz Schäffer) üniversite profesörüdür. Üç
üye (Lilian Hofmeister- Viyana Ticaret Mahkemesinde hakim, Wolfgang Pesendorfer, Ýdare Mahkemesi
Baþkan Yardýmcýsý, Robert Schick (Ýdare Mahkemesinde Hakim)).farklý mahkemelerde hakimlik görevini
yürütmektedir. Son üye ise Eski Yüksek Mahkeme Baþkaný Erwin Felzmanndýr. Bu hakimlerin tamamý
doktora unvanýna sahiptirler.
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Þöyle ki, 1982 Anayasasýný kaleme alan Aldýkaçtý ve ekibi 1982 Anayasasýnda
yedek üyelik kurumun kaldýrýlmasý için çaba sarfetmiþ; ilk metinde yedek üyelik
kurumu kaldýrýlmýþ ve konuyla ilgili madde gerekçesi bile hazýrlanmýþtýr.36
Anayasanýn 146. Maddesinin gerekçesinde yedek üyeliðin sakýncalarý þu sözlerle
belirtilmiþtir:
Mahkeme 1961 Anayasasýyla 15 asýl ve 5 yedek üyeden kurulmuþtu.
Yedek üyeler sadece asýllarýn bulunmadýðý hallerde mahkemeye
katýldýklarýndan, hangi gün hangi davaya bakacaklarýný bilmedikleri için
hazýrlýksýz olarak katýldýklarý oturumlarda yeterince yararlý olamayacaklarý
ve asýllar mevcut oldukça kendilerinin iþsizliðe mahkûm bulunmalarýnýn
da huzursuzluklara neden olabileceði düþünüldü ... Asýllar ve yedekler
ayný kaynaktan geldiklerine, (Yargýtay'da ve öteki Yüksek Mahkemelerde)
toplantý yeter sayýsýnýn üstünde hâkim bulunduðuna ve bunlar belli bir
düzen içinde mahkemeye katýldýklarýna göre, Anayasa Mahkemesinde
de ayný düzenin uygulanmasý uygun görülmüþ ve yedek üyelik kaldýrýlmýþtýr.

Yedek üyelik kurumu dýþarýdan müdahalelerle tekrar 1982 Anayasasýna
dahil edilmek istenmiþ, Milli Güvenlik Konseyi ikna edilerek yedek üyelik
kurumu 1982 Anayasasýna sonradan eklenmiþtir.37 Ancak, bu deðiþikliðin
gerekçesine iliþkin bir bilgi bulunmamaktadýr. Anayasanýn 148. maddesinde
yedek üyelik kurumuna yer verilmiþken, madde gerekçesinde yukarýdaki ifadelerin
yer almasý yasama tekniði açýsýndan ironik bir durumdur.
Hazýrlanmakta olan yeni sivil anayasanýn ve baðlý yasalarýn madde
gerekçelerinin ayrýntýlý olmasý ileride karþýlaþýlacak problemlerin çözümünde
yargý organlarýna yol gösterecektir. Örneðin, 44 sayýlý Anayasa Mahkemesi
Kanununun Meclis görüþmelerinde, Kanunun Alman ve Ýtalyan Kanunlarýndan
örnek alýndýðý belirtilmesine raðmen hangi maddenin hangi ülkenin kanunundan
alýndýðý belirtilmemiþtir. Bu nedenle kýyaslamaya olanak vermemektedir. 1961
Anayasasý'nýn ilk taslaðýný oluþturan Onar Ön-Tasarýsý'nda ve SBF Tasarýsý'nda
da yedek üyelik kavramý bulunmamaktadýr. Kanunun uygulanmasýndan
kaynaklanan sorunlarda asýl kanuna yönelme imkâný yoktur. Mehaz Kanunlar
Türkçeye çevrilmediðinden yedek üyelik kurumunun hangi gerekçeyle 1961
Anayasasýna dahil edildiðine iliþkin bir bilgi bulunmamaktadýr.
Üçüncü olarak, Anayasa Mahkemesinin toplantý ve karar nisabýna iliþkin
olarak verdiði iki kararda (367 kararý ve yedek üyelerin baþkanlýk seçiminde oy
kullanamamalarýna iliþkin karar) Anayasa maddelerinin (madde 102 ve madde
146) yorumunda lafzi yorum tekniðinin hangi gerekçelerle tercih edilmediði
anlaþýlamamaktadýr.
36 Rona Aybay, a.g.m., s. 2.
37 Rona Aybay, a.g.m., s. 2.

