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ÖNSÖZ

"1961 Anayasası ve Bakanla1' Kurulu" ismini taşıyan bu çalışma,
konunun ana çatısını ortaya koymaktadır; hedefi, 1961 Anayasa'sının
kabul ettiği hükumet sistemi açısından, Bakanlar Kurulunun bünyesini, ku1·uluşunu, göı•ev ve yetkilerini, genel çizgileriyle belirtmektir. Bakanlar Kurulu konusunda çok şeyler söylenebilir; siyas1. partilerin pa1'lamentodaki durumJarı, seçim sistemleri ve Bakanlar Ku.
rulu'nun görev ve yetkileri ile ilgili olarak, idare hukuku açısından
da bazı açıklamalar yapılabilir. Nif~yet, hükumet buhranları ve kalkınmakta olan memleketimizin durumu bakımından da bazı d'3ğer
lendirmeler yapılabilir.

Ortaya kaymağa çalıştığımız ana çatı ve verdiğimiz ipuçları yoluyla, bu ve benzeri konulara geçmek kolaylıkla mümkün olacaktır.
Belirtelim ki, bu konuda memleketimizd'3 bugüne kadar monoğrafiler yapılmamış olması, Türk Hukuk Literatürü için bir eksikliktir. Sayın BİLGE'nin 1956 yılında basılan eseri dışında, bu konuda çalışmalara raslanılmaz. Konu, hükumet bul~ranları zamanında ve
daha çok koalisyon açısından ele alınmış, partilerin tutumu üzerind'3
görü,şler ileri sürülmüştür. Buna karşılık yabancı literatürde çok zengin maırzeme bulmak mümkündür. Bu kaynaklardan sistemimize uygun oldukları ölçüde istifade ettik ve mukayeseler yaptık .
Bir diğer ihmal de, Bakanlar Kurulunwn bir içtüzük kabul ve tatbik etmemesinde görülür: Halen Bakanlar Kurulunun bir lçtüzüğü
yoktur; çalışmaları bazı gelenek, alışkanlık ve başbakanların inisyatifine göre yürütülmektedir. Faydalı olur düşüncesiyle, kitabın sonuna 1876 A. deminde tatbik edilen Bakanlar Kurulu lçtüzüğü metnini
ilave ettik.
Karşılaşt ığımız

Ba§bakanlıkta

güçlükleri, "yetkililerden" öğrenmek gayesiyle
,ilgili yüksek memur ve müşavirlerle yaptığımız gö-
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1üşmeler

bizim için çok faydalı oldu; konuya "tatbikat" açısından da
etti. Bu görüşmelerimizin 1ıeticele1'inti ilgili oldukla-rı yerlerde belirttik. Ayrıca şu intiba·ımı arzetmek iste1'im: Halen
Bakanlar Kurulunun büyük bir iş hacmi altında kaldığı ve çalışma
"usulleri"nin bir İçtiizük ya da, genel hatları ile, bir kanun çerçevesinde belirtilmesi gereği uzmanlar tarafından kabul edilmektedir. Bu
tarz hm·eketin bazı güçlükleri olmakla beraber, fay dası daha' çoktur.
Bu konuda, 1924 A. devt'inde TBMM'ne sunulan kanun tekliflerini de
ek olarak sunduk.
bakmamıza yardım

Görüştüğüm.üz

yetkililere, başta Başbakanlık müşaviri sayın Hilmi iNCESULU ı;e Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dainesi görevl-iled
olmak üzere, teşekkür etmek isterim.
Bu çalışmanın bastırılmasını sağlayan, dikkatli ve ölçülü bir idaı
reci ve ilrrn çalışmalara daima destek olan Fakültemiz Dekanı sayın
Prof. Dr. İlhan F. AKIN'a ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkiir
ederim.
Nihayet eseri basan Fakülteler Matbaas·ı sahibi Mehmet DEMlR'e ve matbanın kabiliyetli ve herzaman güleryüzlii. operatörleri
Yılmaz ÔZKAYA ve Hayrettin ÇÔVENER ıile, m·i.irlttip A.bdiirre~
Bl BOL'a da teşekkür borcumu ifa etmek iste1·im.
Çalışma, Türk hukukçularına ve
olursa, gayesine ulaşmış sayılır.

Fatih - istanbııl 12 Mmt 1978

parlamenterleı'imize

faydalı

Doç. Dr. Servet ARMACAN
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GİRİŞ

Bakanlar Kurulu kavramını ele almadan önce, onunla en yakın
dan ilgili olan Yürütme Organı üzerinde durmak icab eder. Bakanlar Kurulu, Yürütme organının bir parçasını teşkil etmektedir.
Yürütme Organı , ancak ayrı bir organ, müstakil bir fonksiyon
ifa eden bir organ olarak düşünüldüğü ve tatbik edildiği takdirde,
geniş ve mesnetli bir manaya kavuşmakta ve izah edilebilmektedir.
Bir diğer deyişle, Yürütme organı ancak, "Kuvvetler Ayrılığı" teoris~·::ıde ve bu teorinin tatbikata intikal ettiği rejimlerde bir mana ifa
edebilmiştir ve edebilir.
Kuvvetler Birliği anlayışı ve tatbikatında ise, yürütme gücü, yasama gücüne sahip heyet ile aynı elde bulunduğundan ve kullanıl
dığından , "Yürütme Organı" diye ayrı bir organ söz konusu olmayıp, onu müstakil bir manaya kavuşturmak mün1kün değildir: Bu
rejimlerde, yürütme faaliyetleri aynı organ tarafından ifa edilir, bu
faaliyetler ile yasama faaliyetleri içiçedir, ayrı mütalaa etmek ve
değerlendiımek çoğu defa kolay olmaz.
Yürütme Kuvvetinin ve bu kuvveti kullanan organının değişik
rejimlerde hangi şekillere büründüğü ve hangi isimler aldığı konusuna burada girmek islemiyoruz1 .
Kuvvetler Ayrılığı teorisinde, Yasama Organının koyduğu kaideleri (emir ve yasakları) tatbikata intikal ettiren, btınların tatbik
şekilerini gösterecek tasarruflarda bulunan ve konulan kaidelerin
fiiliyatta bir mana ifa etmelerini temin edecek olan tedbirleri al"
ma "gücü"ne "Yürütme Kuvveti" ve bu kuvveti kulanan organa da
" Yürütme Organı" ismi verilir. Böylece Yürütme Organı, devlet
1)

Bkz. ÖZÇELİK, c. l, sh. 262 vd.; BAŞGİL, sh. 294 vd.; KUBALI,
sh. 366 vd.

Servet

Armağan

-

1

2
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fonksiyonlarının icrasında çalışan diğer iki organın (Yasama ve Yargı Organları) dışında

bir organ olmaktadır.
Bu organ, Yürütme Kuvvetini teşkil eden yaptırma şekiller:ni
ve yasaklama imkanlarını kulanacak ve böylece, yasama organının
koyduğu kaidelerin fiiliyatta gerçekleşmesini sağlayacaktır.
"Yürütme, esas itibariyle yasamanın gösterdiği alanda hareket
eden tabi bir organdır" 3 •

'

Belirtmeye lüzum yok ki, Yfuütme Organının fonksiyonu sadece kanunların tatbiki değildir. Bunun dışında, mesela umumi emniyete ait tedbirlerle, bir harbe hazırlık işleri, bütçenin tanzimi v.s. gibi Devletin yüksek idare işleri de Yürütme Organının vazifesi sahasına girer4 •
1961 Anayasasının tanzim tarzına göre, "Yürütme Organı" bir
şahıs değil, bir heyettir; yürütme kuvveti bu heyet tarafından kullanılır.

Anayasaya göre Yürütme Organı iki başlı 5 bir hüviyeti haizdir:
Bir başı "Cwmhurba§kanı", diye bir başı ise "Bakanlar Kurulu" dur.
Bakanlar Kurulu dar mftnada Hükumet demektir'3. Anayasa, üçüncü
kısım , ikinci bölümün alt başlıklarından bu durum anlaşılmaktadır:
İkinci Bölüm : Yürütme, A) Cumhurbaşkanı, B) Bakanlar Kurulu,
şeklinde

bir ayırım yapılmıştır . Bu ayının yumuşak kuvvetler ayı;ılığı
teorisinin tatbik şeklini ifade eden makul bir ayrımdır.
Anayasanın tanzim tarzı ve görev ayrımı anlayışından hareketle,
Yürütme Organının iki başını şöyle belirtebiliriz:
A)
B)

Cumhurbaşkanı,

Bakanlar Kurulu.

Anayasanın

bu konudaki hükmü

şöyledir :

"Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan kuruludur" (md.

102/1).
2)
3)
4)

5)

6)

BAŞGİL,

Fasikül, II, sh. 275; BALTA, 109.
1961 Anayasası, Genel Gerekçesi, III, 2.
Bkz. BAŞGİL, Fasikül, II, sh. 276.
ALDIKAÇTI, Devlet, sh. 57. Anayasanın Genel Gerekçesi "iki
yönlüdür" demektir.
BALTA, 6; KASSIMATIS, 58, 65; MAUNZ, 62/3.
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"Başbakan, Cumhuı-başkanınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

üyeleri arasından atamr.
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili
seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve
Cumhurbaşkanınca atanır". (Md. 102/2-3).
zuu

Bakanlar Kurulunun nasıl kurulduğu bu monografinin esas mevolduğu için ,aşağıda teferruatlı olarak ele alacağız.

Bakanlar Kurulunun teşkil edilmesi, Meclis karşısında mes'ul ve
onun koyduğu kaideleri yürütmekle vazifeli bir heyetin göreve baş
laması demektir. Bu açıdan, Bakanlar Kurulunun teşkil edilmesi,
yerleşmiş bir tabir ile, "Kendisinden bekleneni yapacak" bir "Hükümetin" ortaya çıkması demektir. Günümüzde bir hükümet arzusu,
memleketimizde lıer devlette olduğundan ziyade, bir mana ve ehemmiyet kazanmış bulunmaktadır.
Nisb1 Temsil sisteminin kabul edilmesinden sonra, memleketimizde, 1965-1971 seneleri istisna edilirse, koalisyon hükümetlerine,
gittikçe daha sık raslanmaya başlaması, devamlı olarak, bir hükümetin kurulması "meselesi"ni ortaya çıkarmış, ve bu mevzu etrafında
münakaşalara sebebiyet vermiştir.
Mevzuun, memleketimizde son zamanlarda kazandığı bu ehemmiyet değerini hala muhafaza etmektedir.
Bu araştırmamıza, mevzuun memleketimizdeki gelişmesini belir·
terek girmek istiyoruz.
Tarih! gelişim ve o zamandaki hükümler bugünkü münakaşalara
ela muayyen bir nisbette ışık tutacaktır.
Tarihi gelişimin sonunda, 1961 Anayasasının hazırlık safhasındaki
ve Temsilciler Meclisindeki müzakerelere de temas edilecektir.

tasarılar

da belirtelim ki, 1961 Anayasası bugüne kadar
i değişiklik geçirmiştir. Bu değişikliklerden en genişi olan 20.9.1971
tarihli ve 1488 kanunla 7 yapılan değişikliktir. Bu kanunla 35 md. değiştirilmiş ve 9 geçici md. ilave edilmiştir. Bütün bu değişikliklerde
Bu arada

7)

Bkz. RÇZ.

şunu

~2.9.1971

-

13.96~ .

4

1961 ANAYASASI VE BAKANLAR KURLl.U

değişmeyen

maddeler arasında Bakanlar Kurulunun kurulması ile
görev ve sorumluluğunu gösteren maddeler de vardır.
Parlamentonun, bu konulara temas eden md.lere hiç dokunmamış olması calib-i dikkattir. Çünkü her hükümet kuruluşunda bu
mesele geniş ve hararetli şekilde münakaşa mevzuu yapılmaktadır.
Siyasi Partiler, Bakanlar Kurulunun kuruluşu ve vazifeye başlaması
ve görevleri hakkında farklı görüşler' ileri sürmektedirler. Buna karşılık Anayasadaki boşluğu giderici bir tedbire bugüne kadar tevessül
edilmemiştir.

Bakanlar Kurulu;nun kuruluşu ve görev ve yetkileri ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı yok denecek kadar azdır. Buna karşılık Federal Almanya Anayasa Mahkemesi, bu hususta birçok karar vermiştir. Bu kararlardan, bizim sistemimize tam uyanları aldık, bazı
değerlendirmeler yaparak belirttik. Anayasa Mahkemesinin Yüce
Divan sıfatiyle verdiği ve yine sayıları çok az olan kararları ise, ancak bakanların sorumlulukları bölümünde ve cezai sorumluluk bahsinde değerlendirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİH i

1 -

1876

An ayasasına

GELİŞİM

K adar

1876 Anayasasına kadar memleketimizde, müstakil hüviyetli bir
Yürütme Organı bulunmadığını söylemek mümkündür. Devlet Baş
kanı mevkiindeki Sultan, hem yürütme, hem de yasama yetkisini
kullanmaktaydı.

Faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, kendisinin tayin ettiği ve bugünkü şekliyle Bakan diyebileceğimiz yardımcıları
bulunmaktaydı.

"Vezir" ismi verilen bu kimselerln tayini ve göreve başlaması
için bir hey'etten güven oyu alması söz konusu olmaclığı için, konıı
o zamanlar ehemmiyetli olamazdı. Yürütme yetkisi esas itibariyle
Sultan'da bulunduğundan, vezirleri, sultana tabi ve onun düşünce
lerini icra eden yardımcılardan ibaret görmek hatalı olmaz1 .
Aynı şekilde bu kimselerin kimlerden ve nasıl seçileceği de herhangi bir kaideye bağlı olmadığından, tayinleri ve azilleri de ele
aldığımız açıdan bir hususiyet arzetmez.
Bu sebeplerden dolayı, 1876 Anayasasının yürürlüğe girdiği
devreye kadar, Bakanlar Kurulunun teşkili ve görevler~ üzerinde fazla durmuyoruz.

2 -

1876

Anayasası

Devrinde.

23 Aralık 1876 tarihli ilk Anayasamızın 2. maddesi ile 7 - 38. maddeleri arasındaki bölüm "Vükeld-i Devlet" başlığını taşımaktadır.
1)

Bkz. Ö ZÇELİK, sh. 32 vd.; OKANDAN, sh. 30 vd.; BALTA, 41;
ONAR, c. N, sh. 644.
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Bu bölümde Bakanlar Kurulu ve Başbakanın görevleri ve çalış
ma usulleri gösterilmiştir.
Bakanlar Kurulunun

teşkili

konusu ise 27. md.de tanzim

edilmiş

bulunıİıaktadır. Bu md.nin metni şöyledir:

"Mesned-i Sadaret ve Meşihat-ı İslam.iyye Taraf-ı Padişahl'derı
emniyet buyurulan zatlara ihale buyurulduğu misillü vükelanın memuriyetleri dahi Ba İra·de-i Şahane icra olunur".
Anayasa md. 7 de de bakanların tayini ve hatta azlinin Padişa
belirtilmektedir. "Vükelanın azil ve nasbı ... hukuk-u
mukaddese-i Padişahl cümlesindendir."
hın hakkı olduğu

göre, gerek başbakan ve gerekse bakanlar
(Devlet Başkanı) tarafından tayin edilmektedir Bu hususta herhangi bip kayıt ve şart mevcut deiğldir.
Tatbikatta, ilk önceleri Harbiye ve Bahriye nazırlarının padişah tarafından, diğer bakanların ise Sadr-ı azam tarafından seçilip padişa
ha arzedilmek şeklinde bir gelenek yerleşmiştir. Daha sonra bütün
bakanların Sadr-ı azam tarafından seçilip Padişaha arzedilmesi teamül haline gelmiştir •
Diğer taraftan, Padişahın tayin ettiği Başbakanın ve bakanların
güven oyu istemeleri söz konusu değildir, bakanların listesi Meclislere (Hey'et-i Ayan ve Hey'et-i Meb'usan) sunulmadığı gibi, Bakanlar Kurulunun bir program hazırlaması ve Meclislerde okunması da
söz konusu değildir •
Bu sebeple, bu Anayasa devrinde, Bakanlar Kurulunun teşkili,
l'adişahın Başbakan ve bakanlan tayin etmesi ile tamamlanmakta
ve göreve başlaması söz konusu olmaktadır.
Buradan

anlaşıldığına

doğrudan doğruya Padişah

2

3

13 Mayıs 1877 tarihli Hey'et-i Meb'usan Nizamname-i Dahilisinde de (İçtüzüğünde) bu hususta bir hüküm yer almaz.
1876

27. md.de

Anayasasının

vardır

ve

1909 tarihinde

değiştirilen

mdJeri

arasında

şu şekli almıştır:

"Mesned-i Sadaret ve Meşihat-i İslamjyye emniyet buyurulan
zevata ihale buyrulduğu misillü teşkili-i vükelaya memur bulunan
2)
3)

Bkz. CELALEDDİN AR1F, sh. 154 - 155.
Ayrıca bkz. OKANDAN, sh. 153 vd.
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Sadr-ı azamın tensip ve arzı ile sair vükelanın memuriyetleri dahi
Ba İrade-i Şahane icra olunur." Aynı şekilde 7. md.de bu ist:kamettc değiştirilmiştir : "Sadr-ı azam... ın intihap ve tayiniyle Sadr-ı azamın teşkil ve arzedeceği vükelanın ta·sdik-i memuriyetleri, icabında
vükelanın alelusul azil ve tebdili... hukuk-u mukaddes.e-i Padişahldendir."
·
Değiştirilen md.lerin yeni şekline göre; Bakanların seçimi ve Padişaha arzı SadN azam, yani Başbakan tarafından yapılacaktır. Ancak tayin tasarrufu yine Padişah tarafından tamamlanacaktır. Bu değişiklik ile Parlamanter rejimin geleneklerine uyulmuş , bakanların
Başbakan tarafından seçilmesi ve Devlet başkanına sunulması usulü
4

benimsenmiştir.

Behtelim ki1 yeni 30. md. ile Meb'usan Meclisi önünde siyasi
sorumluluk kabul edilmiş olduğundan, Padişah başbakanı tayinde
artık tamamen serbest değil, Meb'usan Meclisinin güvenini kazanabi~
lecek bir şahsı sadr-ı azam tayin etmek zorunda kalacaktır5. Zaten
bu değişiklik ile Sadr-ı azam ve bakanlar Yürütme Organı içinde
önemli bir mevki elde etınişlerdir •
6

Padişahın

tayin tasarrufu ile Bakanlar Kurulu vazifeye

başlamış

olacaktır.

Türk doktrininde 1909 değişikliği ile memleketimiz siyası tarihinde ilk defa Parlamenter rejimin (Hükumet Sisteminin) g i rdiği :ttifakla kabul edilmektedir7• Böyle bir hüküm, bu rejimin bir hususiyeti olarıak Anayasaya ithal edilmiştir. Bir diğer deyişle bu değişiklik,
diğerleri yanında, kurulan sisteme, Parlamenter hükümet sistemi ismininin verilmesi için bir faktör olmuştur.
23 Nisan 1920 de Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplandıktan
2 gün sonra, 25 Nisan 1920 de, "Yürütme Kuvveti Kurulması" karar4)

5)
6)
7)

Anayasa tadil komisyonun, hazırladığı gerekçeli raporda diğer bakanların Sadr-ı azam tarafından seçilip padişaha arzının teamül
haline geldiği belirtilmiş ve "İcabat-ı Meşrutiyet dahi bu sureti
müeyyid bulunumuş olduğu nazar-ı dikkate alınarak" 27. maddeyi bu yolda değiştirme yoluna gidilmiştir (bkz. CELALEDDİN
ARiF, sh. 154 - 155).
Bkz. OKANDAN, sh. 298.
İbid., sh. 299 vd.
BAŞGİL, sh. 334; OKANDAN, sh. 321 vd.; 434 vd.; TUNAYA,
sh. 330, 333; ÖZÇELİK, c. 1, sh. 305; SOYSAL, sh. 54, 65 vd.

8

1961 ANA YASASI VE BAKANLAR KURL"'LU

!aşhrılmıştır. 25 Nisan 1920 tarihli olan bu karar "Kuvve-i İcraiyye
teşk:Iine

dair Hey'et-i Umumiyye Kararı" başlığını taşımakta ve
bir tek cümle halinde olup şöyle demektedir: "Kuvve-i İcraiyy~
teşkiline karar verildi." 8 • Bu karar, Mustafa Kemai'in 23 Nisan 1923
tarihinde verdiği takrir üzerine kabul edilmiştir. Bu takrirde Meclis
Reisinin, Bakanlar Kurulunun da reisi olması gerektiği belirtilmişti.
Takririn 4. md. si şöyle demektedir: "Türkiye Büyük Millet Meclisi
teşrii ve icrai selahyetleri camidir.
Meclisten tefrik ve tevkil edilecek bir hey'et, umur-u hükümeti
rü'yet eder. Meclis reisi, bu heyetin de reisidir." 9 •
Ancak kararda, sadece "Kuvve-i İcraiyye" teşkiline karar verildiği zikredilmiştir.

Daha sonra kabul edilen 2 Mayıs 1920 tarihli ve 3 s. "Büyük
,\ filet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i lntihabına Dair Kanun" 10 ise
daha açık hükümler getirmiştir:
Bu kanunun l. md.si İcra Vekilleri olarak 11 bakanın idare ede11 bakanlığın kurulduğunu belirtmektedir. 2. md. ise şu hükmü
ihtiva etmekteydi:
ceği

"İcra

Vekilleri, Büyük Millet Meclisinin ekseriyyet-i mutlakası
intihab olunur." Bu kanunda Başbakandan bahsedilmediği gibi, Bakanlar Kuı ulunun başkanından da bahsedilmemektedir. Ancak daha sonra kabul edilen 4 Kasım 1920 tarih ve 47 sayı
lı kanunla 2 Mayıs 1920 t. K. değ iştirilmiş , durum nisbeten açık1ığa kavuşlurulmuşturı:
ile

aralarından

11

" İcra Vekilleri Büyük Millet Meclisi Reisinin, Meclis azaların
dan göstereceği namzetler meyanından ekseriyyet-i mutlaka ile intibah olunur."

Görülüyor ki, bakan adaylarını Büyük Millet Meclisi Reisi gösterecek, seçimi ise Meclis yapacaktıI. Burada da Başbakandan bahsedilmemektedir.
8)
9)
10)
11)

D. 3, ter. c. 1, sh. 2.
Kemal ATATÜRK, Nutuk, İst. 1960, c. 2, sh. 438.
D. 3, ter. c. 1, sh. 6.
D. 3. ter. c. 1, sh. 123.
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Bu arada dikkati çeken bir vesikadan bahsetmek yerinde olur :
O zaman kurulan Bakanlar Kurulu Meclise bir program sunmuştur .
Bu programı, Büyük Millet Mecl:sine, Meclis Başkanı sunrnuştur1 1 a.
13 Eylül 1920 tarihli bu programın "Mevadd-ı Esasiyye" bölümünün li. md.sinde şöyl e denilmektedir:
"Büyük Milet Meclisi Reisi aynı zamanda lcra Vekilleri Heyetinin de reisidir ..."
Görülüyor ki, daha herhangi bir mevzuatta yer almadan, Meclis
Reisinin Bakanlar Kurulunun da reisi olduğu belirtilmiştir. Halbuki
bu tarihte henüz 4 Kasım 1920 tarihli değişiklik gerçekleşmiş değil
di. Sadece biraz yukarda bahsettiğimiz 23 Nisan 1920 ·tarihli takrirde bu husus teklif edilmekteydi.
3 -

1921

Anayasası

Devrinde:

20 Ocak rn21 tarihli Anayasamızda 12, " İcra kudreti ve teşrii
salahiyeti ... Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder" (md.
2) d enildiğine göre, ayrı bir İcra Organı düşünülmemiş ve teşkili
tanzim edilmemiştir.
Bu

Anayasamızda,

konumuzla ilgili

başka

bir hüküm bulama-

rna ktayız.

Ancak bu Anayasa devrinde kabul edilen bir kanun, bize

ışık

tutmaktadır.

8 Temmuz 1922 tarihli ve 244 s. " İcra Vekillerinin Suret-i İntiha
Dair 1:anun" 13 4. md. ile kendinden evevlki düzen lemeleıi ilga
ediyordu. Bu kanun 1. ve 2. md.lerinde Bakanlar Kurulunun teşkilini
tanzim etmekteydi:
"İcra Vekilleri Reisi ile İcra Vekilleri, Büyük Millet Meclisi taraf mdan rey-i hafi ve ekseriyet-i mutlaka ile aza-i Meclis meyanından
ayrı ayrı intibah olunur" (md. 1).
İcra Veldlleri Reisi, İcra Vekilleri meyanından intibah olunduğu
takdirde, haiz olduğu vekaleti dahi Meclis kararı ile muhafaza· etmesi
caizdI." (md. 2).
bına

lla) Bkz. Kemal ARIBURNU, Mill'i Mücadele ve İnkılaplarla ilgili kanunlar, Ankara, 1957, sh. 13 - 15.
12) D. 3, ter. c. 1, sh. 196 - 199 .
13) D . 3, ter. c. 3, sh. 99.

10

1961 ANAYASASI VE BAKANLAR KURC'LU

Burada ilk defa bir "icra Vekilleri Reisi", yani Başbakandan
bahsedildiğini görmekteyiz. Bu suretle, daha evvel Bakanlar Kurulunun, 13 Eylül 1920 tarihli Programında bahsettiği ve 23 Nisan
1920 tarihli takrirde ifade edilen tabir kanunlaşmış oluyor.
Ancak Bakanlar Kurulunun güven oyu almasından bahsedilmemektedir. Bu da gayet tabiidir: Çünkü bakanları Meclis kendisi
seçtiğine göre, ayrıca onlara güven oyu vermesine lüzum yoktur; itimat ettiği için seçmiştir zaten.
Konumuzla yakın ilgisi olmamakla beraber, burada bir Meclis
kararından daha 14 bahsetmek yerinde olur:
·
14 Nisan 1923 tarih ve 384 s. "Hey' et-i Vekile Reisinin vazife
ve mes'ul.iyeti hakkında Hey'eti Umumiyye Karar1" ismini taşıyan
bu karar 15, aynı şekilde Başbakan manasına "Hey'eti Vekile Re'. si"
tabirini kulanmaktadır. Ancak dikkati çeken bir nokta, bu kararın,
Başbakanın, Bakanlar Kurulu ile Meclis arasında vasıta olup bakanların danışacağı bir kimse hüviyetinde bulunduğu ve bakanlarla
müştereken mes'ul olduğunu belirtmesidir.
Bugünkü manada bir Bakanlar Kurulu teşkili mevzuu daha sonra
kabul edilen 29 Ekim 1923 tarih ve 364 s. kanun ile başlamıştır denilebilir.
"Teşkilat-ı Esasiyye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun" ismini taşıyan bu kanun 16 12 md. sinde Bakanlar
Kurulunun teşkilini şöyle düzenlemiştir :
"Başvekil Reisicumhur tarafından ve Meclis azası meyanından
intihab olunur. Diğer vekiller Başvekil tarafından gene Meclis azası
arasından intihab olunduktan sonra hey'et-i umumiyyesi Reisicumhur tarafından Meclisin tasvibine arzolunur. Meclis hal-i içtimada
değil ise, keyfiyet-i tasvip Meclisinin içtiınaına talik olunur".

Görülüyor ki, bu kanunda hem " Başvekil " tabiri kullanılmış ,
hem de onun Devlet Bakanı tarafından seçilmesi derpiş ec:lilmişlir.
14)

15)
16)

Burada 5 Kasım 1922 t. ve 1294 s. kararnameden (D. 3, ter. c. 2,
sh. 201) bahsetmiyoruz. Zira bu kararname, Bakanlar Kurulu
üyelerinin, görü§ülen mevzular ve alınan karar hakkındaki muhalefeti ve bunun çözüm §eklini düzenlemektedir.
D. 3. ter, c. 4, sh. 75.
D. 3, ter, c. 5, sh. 398.
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Diğer

bakanlar Başbakan tarafından seçilmekte ve devlet başkanı
na sunulmaktaillr. Nihayet Devlet başkanı da bu listeyi Meclisin
"tasvibine" sunmaktaillr. Buradaki "tasvip" den maksat, bugünkü
tabir ile "güven oyu" demektir. Yoksa "bilgi.ye sunmak" manasına
değildir.

Ancak bu Kanun, Meclis, kendisine sunulan Bakanlar Kurulu
listesini tasvip etmezse, yani güven oyu vermezse, durumun ne olacağını tanzim etmemiştir.
O zaman mevcut şartların bir hususiyeti ve Parti-Meclis ayniyeyetinin17 neticesi olarak denilebilir ki, Devlet başkanının sunduğu
listenin Meclis tarafından tasvip görmemesi tatbikatta söz konusu
değildir, olamazdı.

Bu konuda son olarak şu noktayı belirtelim: Bu kanun da, 1921
uygun olarak, yürütme kuvvetini bağımsız ve bu kuvveti kullanan hey'eti de ayrı bir yürütme organı olarak düşiinme
Anayasasına

miştir.

Kanunun 4. maddesinde şöyle den:Imektedir :
"Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin inkısam ettigi şuabat-ı idareyi İcra vekilleri
vasıtasiyle idare eder."
4 -

1924

Anayw;ası

Devrinde

Her şeyden evvel belirtelim ki, 20 Nisan 19'24 Anayasasının tanzim tarzına göre, yürütme gücü ayrı bir güç olarak kabul edilmemiş
tir. Buna paralel olarak Yürütme Organı da miistakil kabul edilerek,
organ ayrılığı, manasında tanzime tabi tutulmamıştır. Daha çok
:Meclis Hükümeti sistemine benzeyen ve fakat parlamenter hükümet sisteminde de bazı özellikler alan 1924 Anayasası için, bu netice normaldir19 •

18

Bu

Anayasanın

5. md.si

şöyledir:

"Teşri salahiyeti ve icıa kudreti Büyük Millet Meclisinde tecelli v·e temerküz eder."

17)
18)
19)

Bkz. OKANDAN, Umumi, sh. 364 - 365.
D. 3, ter. c. 5, sh. 1019 - 1032.
Bu konuda bkz. BAŞGİL, sh. 444 - 445; OKANDAN, Umumi, sh.
357 - 358; TUNAYA, sh. 334 - 335.
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Md. 7 ise şöyledir:
"Meclis, icra salahiyetini, kendi tarafından müntehab Reisicumhur ve onun tayin edeceği bir İcra Vekilleıi Heyeti marifetiyle istimal eder.
Meclis, Hükümeti her vakit murakabe ve
Bu Anayasanın konumuzu ilgilendiren
de yer almaktadır:
·'Başvekil,

ıskat

diğer

Reisicumhur canibinden ve Meclis

edebilir."

bir hükmü 44 md .
azası meyanından

tayin olunur.
Sair vekiller Başvekil tarafından, Meclis azası anısından intihab
olunarak hey'eti umumiyyesi Reisicumhurun tasdikiyle meclise arzolunur.
Meclis müçtemi' değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimaına talik
olunur.
Hükümet hatt-ı hareket ve siyasi nokta-i nazannı azam! bir
hafta zarfında Meclise bildirir ve itimat talep eder."
5

Bu hüküm daha sonra iki defa değiştirilmiştir. Birinci değişiklik
1937 tarih ve 3115 s. kanun 20 ile yapılmış olup, md. şu şekli

Şubat

almıştır:
"Başvekil Reisicumhur canibinden ve Meclis azası meyanından
tayin olunur. Sair vekiller Başvekil tarafından Meclis azası arasın
dan intihab olunarak heyet-i umumiyesi Reisicumhurun tasdikiyle
Meclise arzolunur.

Meclis, müçtemi' değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimaına talik
olunur.
Hükümet hatt-ı hareket ve siyasi nokta-i nazarını azaınl bir hafta zarfında Meclise bildirir ve itim.ad talep eder.
Siyasi müsteşarları Başvekil, Meclis azası arasından
Reisicumhurun tasdikine arzeder."

seçerek

Nihayet 29.11.1937 tarih ve 3272 s.K. 21 ile bir değişiklik daha
geçirerek şu şekle girmiştir:
20)
21)

RG. 13.2.1937 - 3533.
RG. 1.12.1937 - 3773.
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"Başvekil, Reisicumhur canibinden ve Meclis azası meyanından
tayin 'ulunur. Sair vekiller Başvekil tarafından Meclis azası arasından
intihab olunarak hey'et-i umumiyesi Reisicumhurun tasdikiyle Meclise arzolunur. Meclis müçtemi' değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimaına talik olunur.
Hükümet, hattı hareket ve siyasi nokta-i nazarını azami bir
hafta zarfında Meclise bildirir ve itimat talep eder."

1924 Anayasasının kabul ettiği sistemi kısaca şu şekilde özetlemek miimkündüt:
1 -, Başbakan, Devlet başkanı tarafından ve Meclis içinden
seçilmektedir. Bu durum, Anayasanın daha sonraki değişikliklerinde aynen kalmıştır.
2 - Bakanlar, başbakan tarafından meclis üyeleri arasından
seçilir.
3 - Bakanların listesi Cumhurbaşkanı tarafından tasdik edilir.
4 - Tasdik edilen liste Meclise arzolunur.
5 - Hükiimet bir hafta zarfında hattı-ı hareket ve siyasi nokla-i nazarını Meclise bildirir ve güven oyu ister.
Burada "hatt-ı hareket ve siyasi nokta-ı nazarı" tabirini, bugünkü deyim~e "Hükümet ProgrG1rnı" şeklinde ifade edebiliriz.
Güven oyu isteme gereği ise, bir taraftan parlamenter hükümet
bir hususiyeti, diğer taraf tan da, yukarıda bahsettiğimiz
5. md. nin bir neticesidir.
Bilindiği gibi, 1924 Anayasasında parlamenter ve meclis hükümet sistemlerinden alınan esaslar vardır ve bu sebeple kurulan sisteme " Karma Hükı1met Sistemi" ismi verilmektedir 22 •
!>İsteminin

Ancak 1924 Anayasası devrinde, Parti-Meclis ayniyeti mevcut
olduğundan, Meclisin, kendisine sunulan bir Bakanlar Kurulu li;;tesine güven oyu vermemesi pek düşünülemezdi. Zaten tatbikatta
da bunun misalleri görülmemiştir.
Parti-Meclis ve devletin yüksek organlarının ayniyeti böyle bir
menfi neticeye engel olmuştur: "Bundan ötürü, Millet Meclisi tara22)

BAŞGİL,

sh. 442 vd., bilhassa, 445 vd.; OKANDAN, Umumi, sh.
356; TUNAYA, sh. 334 - 335; ARSEL, sh. 97 -99; BALTA, Türlüre'de, sh. 12 - ı-ı.
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fmdan güvensizlik oyu ile Hüküınetin iktidardan uzaklaşbrtlması
gibi b.ir olayın vuku bulduğunu söylemek mümkün değildir. İkti
darda rakipsiz olarak bulunan siyasi partinin yapısındaki disiplin,
yürütme organının yasama müessesesi tarafından iktidardan uzaklaş
tırılmasını sağlayacak bir durumun meydana gelmesini önlemiş
tir."2J.
Hatta yine aynı sebeple, "Hükümetlerin kurulmasında esas rolii
Devlet Başkanının oynadığını, Hükümetlerin kuruluşunda Devlet
Başkanının arzusunun büyük etkisi olduğunu~ cumhurbaşkanının
isteğine göre Hükümetlerde değişikliklerin yapıldığını
söylemek
mümkündür. Devlet başkanı, başbakan üzerinde olduğu gibi, diğer
yürütme orıganlaı:ı üzerinde de kendisine otorite sağlama imU.nını
hlmuş ve buna karşılık Bakanlarla bunların üstünde düzenleyici
rol oynaması gereken Başbakan arasındaki ilişkiler her za'man Anayasanın icaplarına uygun tarzda cereyan edememiştir" 24 • "İşte, bütün bunların sonucu olarak, yasama müessesesini tamamen etk:si
altında bulunduran yürütme organı, gerçekte yasama işlemlerine de
hakim olma imkanını bulmuş ve teklif ettiği kanun tasarılarını zorluk çekmeden Millet Meclisine kabul ettirebilmiştir" .
25

27 Mayıs 1960 devriminden sonra, 1924 Anayasasının bazı hükümleri 12 Haziran 1960 tarih ve 1. s. Kanunla:ııs yürürlükten kaldmlmıştır.

Bu kanun, 1924 Anayasasının Bakanlar Kurulunun teşekkülü
ve görevleri ile ilgili 44-50 ve 52 md. !erini yürürlükten kaldırdığın
dan (md. 24), 27 Mayıs 1960 dan sonra yukarıda anlattığımız hükümlerin tatbik edilmediğini söylemek durumundayız.
23)
24)
25)

26)

OKANDAN, op. cit., sh. 367.
ibid., sh. 366 - 367.
İbid., sh. 367; BALTA, sh. 109. Ayrıca bkz. TUNAYA, sh. 335.
ARSEL, sh. 101 - 102; BALTA, Türkiye'de, sh. 26 - 27, 32, dip
not 30c.
"1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Geçici Kanun" ismini taşıyan bu kanun (RG. 14.6.1960 10.525) un daha sonra 12.8.1960 t. ve 55 s.K. ile (RG. 16.8.1960 10.579) "Geçici"lik vasfı kaldırılmış ve bazı hükümleri değişti
rilmiştir,
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1 s.K. hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu, Milli Birlik Komitesi
laraf ından seçilmektedir. "Bakanlar, Milll Birlik Komitesi üyelerinden veya 27 Mayıs 1960 tarihinde herhangi bir siyasi partiye kayıtlı olmayan vatandaşlardan seçilir" (md. 21). "Milli Birlik Komitesi... en kısa zamanda yapılacak genel seçimlerle kurulacak olan
Türkiye Büyük Millet Meclisine iktidarı devredeceği tarihe kadar
Türk M1leti adına hakimiyet hakkını kullanır'.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Teşkilat-ı Easiye Kanununa
göre sahip olduğu bütün hak veı yetkiler, bu süre içinde, ·Milll Birlik
Komitesine aittir" (md. 1).
27
tarafsız

Mayıs

1960 dan sonra kurulan ilk kabinede 3 asker ve 14
sivil bakan vardı.

Bu Kanunun 3. md. si

gereğince şu

li Birlik Komitesi, yasama yetkisini
yürütme yetkisini Devlet Başkanınca
len Bakanlar Kurulu eliyle kullanır"

durum söz konusudur: "Milkendisi ve
tayin ve komitece tasvip edi(md. 3).

doğrudan doğruya

"Milli Birlik Komitesinin Başkanı aynı zamanda Devletin ve
Bakanlar Kurulunun Başkanıdır" (md. 17).
Eu duruma göre geçici dönemde, Bakanlar Kurulunun

ayrı

bir

başkanı (Başbakaµ) yoktur, ' Devlet Başkanı aynı zamanda Başbakan
sıfatiyle hareket edecektir. Diğer taraf tan, kurulan Bakanlar Kurulunun güven oyu istemes_L ~e söz konusu değildir.

Bakanlar Kurulunun göreve başlaması Bakanlar listesinin Milli
Birlik Komitesince tasvip görmesi ile mümkün olmaktadır.
Bakanların

görevden

alııunaları

ise 4. md. de

düzenlenmiştir:

"Milli Birlik Komitesi bakanlan her vakit denetleyebilir ve
görev:nden çıkarabilir" .
Bu hükümde "Giivensizlik Oyu" diye birı tabir kullanı.lma'mış,
ancak M.B.K. ne, politikasını beğenmediği bakanı bu suretle görevinden uzaklaştırma yetkisi ve1ilmiştir.
Bu devredeki tatbikatta bazı bakanların değiştirildiği

görül-

nıüştür.

Bakanların denetlenmesi ve bunun yollan Milll Birlik Komitesinin İçtüzüğü md. 78-85 (Soru), 86-97 (Gensortı), 98-107 (Soruştur
ma) de düzenlenmiştir.
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5 -

1961 Anayasası Hazırlıkları

1924 Anayasası devrinde olmakla beraber, 1961 Anayasasının
hazırlık devresinde yapılan tasarılardan da bahsetmek icab eder.
Bilindiği gibi, 1961 Anayasamızın kabulüne tekaddüm eden
devrede bazı hazırlıklar yapılıruştır. Bu hazuhklar üç tasarıdan
meydana gelir. Bu tasarılardaki Bakanlar Kurulunun kuruluşu ile
ilgili düzenlemeler sırasiyle şöyledir:

a) Ankara Tasarısı 27 nda 63-66. md.ler konumuzla ilgili düzenlemeler getirmişlerdir:
"Başbakanı, Cumhurbaşkanı tayin eder. Bakanlar Başbakan
tarafından seçilir ve Cumhurba~kanı tarafından tayin edilir. Tayin
keyfiyeti Cumhurbaşkanı tarafından hemen Meclislere bildirilir.
Yeni kurulan hükümet, programını, kuruluşunu takip eden bir
hafta içinde Meclislere bildirir ve aynı süre içinde Millet Meclisten
güven oyu ister. Yeni hükümetin kurulması esnasında Meclisler toplantı halinde değillerse Curnhurbaşkanı tarafından derhal toplantı
ya çağırılırlar.
Bakanlıkların boşalması halinde derhal tayin yapılır.
Bakanlar Kurulundaki değişikliklerin bildirilmesi üzerine Meclıslerde tam üye sayısının beşte birinin isteği ile genel görüşme açı
lır." (md. 63).
"İzinli veya herhangi bir sebeple özürlü olan Bakana, hükümet
üyelerinden bir başkası geçici olarak vekillik eder. Ancak bir hükümet üyesi birden fazla bakana vekillik edemez" (md. 64) .

"Millet Meclisinden güven oyu alamayan veya ~fillet Mecli ·i
kendisine güvensizlik oyu verilen hükümet veya üyeleri
çekilmiş sayılır." (md. 65).
"Yeni kurulan bir hükümet Millet Meclisinden güven oyu ala··
madığı takdirde tekrar hükümet kurulur ve programını, kuruluşunu
takip eden bir hafta içinde Meclislere bildirir ve aynı süre içinde
Millet Meclisinden güven oyu ister. Millet Meclisi bu defa da gii"en oyu vermezse, kendisi bir hafta içinde bir başbakan adayı seçer.
tarafından

27)

Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsünün gerekçeli
Anayasa Tasarısı ve seçim sistemi hakkındaki görüşü, Ankara,
1960, sh. 19 - 44.
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Bu adayın başbakan olarak tayini ve bir hafta içinde teklif edeceği
hükümet üyelerinin tasvibi Cumhurba·şkanı için mecburidir. Bu
şekilde kurulan hükümet, kuruluşunu takip eden bir hafta içinde
programını Meclislere b:ldirir ve aynı süre içinde Millet Meclisinden
güven oyu ister. Millet Meclisi gerekli süre içinde bir Başbakan
seçmez veya seçtiği Başbakanın kurduğu hükümete güven oyu
Yermezse, Cumhurbaşkapı Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisi
Başkanlarının mütalaasını alarak geçici bir hükümet kurar ve 45 gün
içinde genel seçimler yapılmak ve seçimi takip eden 8 gün içinde
yeni Meclis toplanmak üzere Milet Meclisi seçiminin yenilenmesine
karar verir." (md. 66).
"Millet Meclisi bir yıl içinde kurulmuş ve güven oyu almış iki
hükümete güven oyu vermez veya güvensizlik beyan ederse, Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi veya Cumhuriyet Meclisi Başkanlannın
mütalaasını alarak geçici bir hükümet kurabilir ve 45 gün içinde
genel seçimler yapılmak ve seçimleri takibeden 8 gün içinde Yeni
Meclis toplanmak üzere Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine karar verebilir. Bu madde genel seçimleri takip eden ilk iki yıl içinde
uygulanamaz." (md. 67).
b)

İstanbul Tasarısı28 ise, 105-108. md.lerinde Hüktlmetin ku-

rulmasını düzenlemiştir.

"Hükumet Başbakan ve Bakanlardan kuruludur.
arada Bakanlar kurulunu teşkil eder.

Bunlar bir

Başbakan Hükumetin başıdır.
Bakanlar Kurulu, HükU.metin genel siyasetini tesbit, tatb:k, takip ve memleket işlerini sevk ve idare ve kanunların yürütülmesini
temin ve buna nezaret eder." (md. 105).

"Başbakan,

veya

dışardan,

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından
Cumhurbaşkanınca atanır.

Balmnlar, Başbakanca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
veya dışarıdan en geç on gün içerisinde seçilir ve onun
teklifi üzerine Cumhurba5kanınca atanır.
Başbakan kendi üzeıine ancak bir Bakanlık alabilir.
arasından

28)

İstanbul Üniversitesi Anayasa Komisyonunun Anayasa Ön Tasarısı.

Servet

Armağan

-

2
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Bir Bakana, asli görev olarak iki Bakanlık verilemez.
Cumhurbaşkanı, yeni Hükumeti, yasama meclislerine yazı ile
bildirir.
Yasama Meclisleri toplantı halinde değilse, hemen toplantıya
(md. 106)

çağrılır."

"Kurulan Hükumetin programı, kuruluşundan sonraki bir hafta
iı;erisinde, Yasama Meclislerinde Başbakan tarafından okunur ve
Hükümet için Millet Meclisi önünde güven oyu istenir.
Bu istek üç gün geçmedikçe oya konamaz.
Hükumet, Millet Meclisinde güven oyu alamazsa, aynı usulle
yeııiden hükumet kurulur. Çekilen veya düşürülen Bakanlar Kurulu
yeni hükümet kurularak göreve başlayıncaya kadar1, yalnız günlük
işleri yürütmeğe devam eder." (md. 107).
"HükUmetin güven oyu alamaması sebebiyle Hükumet kurma
teşebbüsleri arka arkaya üç defa sonuçsuz kalırsa, veya Millet Meclisiyle anlaşmazlık veya Millet Meclisinin güvensizlik oyu vermesi
yüzünden bir yıl içerisinde üç Hükumet çekilir veya düşerse Cumhurbaşkanı,
Yasama Meclisleri Başkanlarının görüşünü aldıktan
sonra Milelt Meclisini feshedebilir.
Cumhurbaşkanı, Olağanüstü hallerde ve sıkı yönetim halinde,

seçimi imk~nsız kılan sebepler ortadan kalkmadıkça veya görev süresinin bitimine bir ay kalmışsa, fesih yetkiS:ni kullanamaz" (md.
108)
c)

Temsilciler Meclisi Anayasa Komisvonu'nun Anayasa Tasa-

rısı da 101-102. md.lerde Bakanlar Kurulunun Kuruluşu ile ilgili hü-

kümler ihtiva etmektedir.
Bakanlar Kurulu, Ba·şbakan ve Bakanlardan kuruludur.
Başbakan , Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi

üyeleri

arasından atanır.

Bakanlar, Milletvekili seçilme yeteneğine sahip olanlar arasın
dan Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır . " (md . 101)
Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Meclislere sunulur. Meclisler tatilde ise toplantıya çağrılır.

TARİHİ GELİŞİM
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Bakanlar Kumlunun programı, kuruluşundan engeç bir hafta
içinde Başbakan veya bir Bakan tarafından Meclislerde okunur ve
l\Jillet Meclisinde güven oyuna baş vurulur. Güven oyu için görüşme
ler, programın okunmasından iki tıam gün geçtikten sonra başlar ve
görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra başlar ve görüş
melerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır."
(md. 102)
Bugünkü düzenlemeye daha çok Temsilciler Meclisi Anayasa
Komisyonunun hazırladığı hükümler benzemektedir:.
Fakat, Temsilciler Meclisinde bugünkü 102-105 md.ler •müzake:re edilirken, bazı değiştirmeler olmuş, bu sebeple md.ler Komisyonca geti alınmıştır. Daha sonra Komisyon değiştirdiği md.leri tekrar Temsilciler Meclisine sunmuştur.
Bu noktalara, ileride yeri

geldiği

zaman, temas

edeceğiz.

Ancak Anayasanın Genel Gerekçesinde ''Yürütme" ile ilgili verilen bilgilerden şimdilik özetle şu neticeleri sunmakta fayda vardır:
Yürütme, Yasamanın gösterdiği alanda hareket eden tabi
bir organdır.
2 __, ·Parlamenter Sistemin esaslarına göre kurulmuş olup, Cumhurbaşkanı ve Baş.bakan olmak üzere iki yönlüdür.
3 - Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler ve düzenlenen statüsü,
onw1 denge unsur uolmasını temin etmektediıl.
4 - Yasama-yürütme arasında yumuşak bir kuvvetler ayrılığı

1-

kurulmuştur.

5 -

Bütün bunlar Parlamenter sistemin hususiyetlerine uygun
tarzda düzenlenmiştir.

İKİNCİ

BÖLÜM

BAKANLAR KURULUNUN KURULUŞU ,
GÖREV VE YETKİLER İ
I.

BAKANLAR KURULUNUN TEREKKÜBÜ

1001 Anayasasına göre Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanmeydana gelmektedir.

hırdan

Anayasanın

102. md. sine göre:
"Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kuruludur."
Bu hükme göre Bakanlar Kurulu, iki parçadan meydana gelmektedir. Biz de bu cJ.ııruma uyaı·ak, Bakanlar Kurulunun iki parçasını ayrı ayrı ele alacağız.
Anayasamız Bakanlar Kurulu tabirim kullandığı için, biz do
genellikle aynı tabiri kullanacağız. Tatbikatta hazan "Hükumet" denilmektedir. Zaten dar manada Hükumet "Bakanlar Kurulu" demektir1.
"Bakanlar Kurulu" tabirine, burada ele aldığımız manada "Geçici Bakaknlar Kurulu" da dahildir. A. md. 109 da düzenlenen Geçici Bakanlar Kurulu bün)esi bakımından değil, teşkili bakımından
ayrılık ve özellik arzeder. Ona bu açı<lan ileride temas edeceğiz.

1 -

Başbakan

:

1961 Anayasasına göre Başbakanı Cumhurbaşkanı tayin etmektedir. A. md. 102/2. ye göre:
"Başbakan, Cumburbaşknınca Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri arasından atanır."
1)

Bkz. BALTA, sh. 6; MAUNZ, md. 62/3; MA~GOLDT/KLEIN,
sh. 1197.
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Bu hüküm Temsilciler Meclisinin tasarısının aynıdır. Tarihi Gelişim kısmında bahsettiğimiz gibi, Ankara tasarısı da Cumhurbaşka
nınca tayin edilmesini tan7im elmiş, ancak Meclis içinden veya dı
şından olmasına ait bir hüktim getirmemişti. İstanbul Tasarısı ise,
lıer iki ihtimali de kabul etmişti (md. 106).
Başbakanın Meclis üyeleri arasından seçilmesi isabetli bir tanzim
tarzıdır. Bu suretle, başbakan siyasi mes'uliyetini daha iyi idrak

edecektir. 1U2. md. ye ait gerekçede de aynı düşünce ifade edilmiş
tir. " ... Ancak, lıiç olmazsa, Başbakanın seçmenler önünde sorumluluğunun tecelli edebilmesi için Meclislerden olması zaruri görülmüştür."

Parlamenter hükumet sistemini kabul ettiğin
<len2 Bakanlar Kurulu ile ilgili özelliklere, bu açıdan bakmak gerekir.

1961

Anayasası

Başbakanın statüsünün hukuki bünyesi ve Bakanlar ile olaıı
müna~ebetlerinde şunlar

1-

Başbakan,

söylenebilir:

Bakanlar Kurulunun

Başkanıdır

(A. md. 105/1).

Başbakan sadece, bakanlar Kurulunun şekll bir başkanı
Parlamenter rejimde Başbakan, "primus inter pares" değil
dir. Gerek hukuken ve gerekse siyasi bakımdan durumu kuvvetli bir
kimsedir. Mesela bakanların tayin ve azillerini teklif hakkı kendisinde
<Ür 3• Kısaca parlamenter rejimde başbakan en mühim bir şahsiyettir.
"Bunun içindir ki, parlamenter memleketlerde hükümetler çok kem
başvekillerin adlariyle anılır. Mesela: Poincare, Clıurchill hükümeti

2 -

değildir.

2)
3)

Bkz. Genel Gerekçe, II - 1.
MAUNZ, md. 62/17; İbid., sh. 367; ELLWETN, sh. 160 - 161; JENNINGS, Cabinet, sh. 139, 142; Constitution, sh. 160, 162 vd.; DOLLINGER, sh. 152; SCHMID, sh. 70, 72; MACKINTOSH, sh. 384,
387; HIRSCH, sh. 151; BAILEY, sh. 167. Almanya'da Başbaka
nın bu statüsü, Anayasa dışında Bakanlar Kurulu İçtüzüğü hükümlerinden de ileri gelmektedir. Bkz. MANGOLDT/KLEIN, sh
1204 - 5, 1241. Genellikle başbakanın bu statüsü bir kanun hükmü ile tesbit edilmemiş, tatbikattan çıkmış ve gelenek haline
gelmiştir (Bkz. FINER, sh. 590).
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denir" 4• Ancak idare hukuku bakımındM Başbakan bakanlıkların
üzerinde hiyerarşik idare makamı sayılmaz 5 •
3 - Başbakan, kabine başkanı sıfatiyle, Bakanlar Kurulu toplanidare eder ve "Hükumet ve idarenin muhtelif sahaları artısın
da irtibat ve insicamı temin eder"6 • A. md. 97 /2 gereğince " Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, Bakanlar Kuruluuna başkanlık eder.
Fakat "Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi,
7
Cumhurbaşkanına oya katılma yetkisi vermez" • Zaten Cumhurbaş
kanı Bakanlar Kurulunun üyesi <leğildir • Tatibikatta Cumhurbaşka
nının Bakanlar Kuruluna başkanlık ettiği nadirdir.
tısını

8

4 - Başbakan bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükO.metin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir (A. md. 105/1).
5 - Hükümetin politi kasının ana hatlarını Başbakan tesbit
eder. Bu özellik bizim Anayasada açıkça belirtilmemiştir. Ancak
parlamenter hükümet sisteminin özelliği budur 9 •
4)

5)
6)

7)

8)
9)

BAŞGİL, Fasikül, II, sh. 368 - 369; GÜNEŞ, sh. 64 - 65; SCHMlD,

72 ve orada zikredilen kaynaklar. Başbakanın Meclis Hükumeti
ve mutlak hükümdarlıklardaki durumu için bkz. BAŞGİL, sh. 369.
Bkz. DURAN, Ders, sh. 80; ONAR, sh. 765.
BAŞGIL, sh. 370; JENNINGS, Cabinet,sh. 142, 156; RITTER, sh.
118 - 119; BAILEY, sh. 167; MANGOLDT/KLEIN, sh. 1207 - 8;
MACKINTOSH, sh. 384 - 385; BALTA, Türkiye'de, sh . 30. 1876
Anayasası devrindeki degerlendirme için bkz. CELALEDDİN
ARİF, sh. 152 vd.
GÖZÜBÜYÜK, sh. 81; DURAN, Ders, sh. 77; Alman Anayasasında açık bir hüküm yoktur. Doktrinde Federal Başkanın kabine
toplantısına katılma ve başkanlık etmesine engel bir Anayasa
hükmü olmadığı, bunun devlet başkanı ve hükumet arasındaki
yetki dağılımına aykırı olmadığı, sadece Federal Hükumet İç
tüzijğü md. 23'e aykırı düştüğü belirtiliyor. Ama herhalde Federal Başkanın rey hakkı yoktur (MAUNZ, md. 62/15). İngiltere'de
Kral, Kabine toplantılarına ( 1717 den sonra) katılırdı, ancak
daha sonra katılmamıştır (Bkz. BAILEY, sh. 164 - 165) .
DURAN, Ders, sh. 77.
Bkz. BAŞGİL, sh. 368 - 370, 375; JENNINGS, Cabinet, sh. 143.
Queen's, sh. 115; GÜNEŞ, sh. 64 - 65, 75; SCHMID, sh. 71. "Hükumet Politikasının Ana Hatları" tabiri hakkında bkz. PFISTER,
sh. 5 vd.; MEDER, md. 65/II, 1, 2; MANGOLDT/KLEIN, 1249 vd.
Bazı Anayasalarda mesela Federal Almanya Anayasasında
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Bu özellik İstanbul Tasarısında yer almaktaydı (md. 106) (sh. 17)
İtiraf edelim ki,. memleketim:zde Koalisyon hükümetlerinin kuıulmaya başlamasından

sonra başbakanın bu hususiyetleri bir hayli
hissedilmez olmuştnr. Ana hatları tesbit, daha çok koavücuda getiren partilerin liderleri tarafından, adeta parselolarak, yapılmaktadır.

zayıflamış,
lısyonu

lenmiş

Başbakan tarafından

tesbit ed:Ien ana hatlara bakanlar
riayet ve bunlar fiiliyata intikal ettirilir. Ancak bu saha
içinde olmak üzere, bakanlar müstıakil ve kendi rnes'uliyetleri altında
faaliyet gösterirler 10. A. md. 105/2 de belirt:Ien hükmün anlamını
Löyle anlamak gerekir : "Her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden
ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıc a sorumludur".
Alman A. md. 65 de de aynı mealde bir ifade bulunmaktadır.
6 -

tarafından

Başbakanın

hükümet:n genel politikasını bakanlara kabul ettirmek husustında, en son ihtimal olarak, ilgili bakanın görevden
<ıyrıldığını Cumhurbaşkanına bildirmek suretiyle, gerçek1eştirebilir 11 •
7 - Başbakan bakanlara hükümet programının yürütülmesi
ve ona riayet dışında münferit meselelerde emirler veremez; ama
genel direktifler ver:r. Bakanlıklar arasındaki fikir ayrılıkları hususunda hükümet karar verir. Ancak bu demek değildir ki, hükü·
met politikasının ana hatları bu karar ile tesbit edilir. Zira böyle
bir tesbite sadece B a şbakan yetkilidir 1z. B:r bakan ile Başbakan
arasındaki görüş ayrılığında ise başbakan karar verir. İlgili bakan
ya bu kararlara uyar, ya da istifa eder 12a .

bu özellik, md. 65 de açıkça ifade edilmiştir. Açık olmamakla beraber, başbakanın geniş yetkilerini ifade eden Anayasalar için
Örnek olarak bkz. 1958. Fransız A. md. 21; 1948 t. İtalya A.
md. 92, 95, 96.
10) MAUNZ, md. 62/7 ; !bid., sh. 367; HAMANN, sh. 504; GIESE/
SCHUNCK, sh. 153, 157; MEDER, md. 62/II; MANDOLT/KLEIN,
sh. 1205, 1209, 1261.
11) MAUNZ, md. 62/7; İbid., sh. 367; ELLWEIN, sh. 162; SCHMID,
sh. 71; FINER, sh. 591.
12) HAMANN, sh. 501, 506; ELLWEIN, sh. 163; DURAN, Ders, sh.
70 - 79; ONAR, sh. 765; GIESE/SCHUNCK, sh. 157 - 158;
12a) Bkz. JENNINGS, Cabinet, 156 - 157; ayrıca, 218; Queen's, sh. 119.
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8 - Burada hatıra gelen bir nokta da, memleketimizde bir müddetten beri tes:s edilen ve bir Anayasa gelen eği halini alan Baş
bakan Yardımcılığıdır .
Bu konuda

şu noktaları

tesbit edebiliriz :

1 - Başbakan yardımcılığı tabiri ilk defa 13.9.1946 tarih ve
4951 s.K. da (md. l/son) yer almıştır. Uzun zaman kullanılmayan
Başbakan yardımcılığı müessesesi 1961 Anayasası, bilhassa koalisyon hükümetleri ile birlikte s:yasi hayatımıza girmiş ve bir Anayasa geleneği haline gelmiştir.
Memleketimizde Başbakan yardımcılığı görevi, koalisyonu teskil eden parti veya partilerin genel başkanları tarafından ifa edilmektedir.
An:ayasamızdaki boşluğa rağmen,

Alman

Anayasası

md. 69/l
tayin ve aziledilmektedir. Hatta Başbakan, başbakan yardımc1S1nı tayin etmekten vazgeçebilir de 13 • Başbakan yardımcısı da bir bakandır. Diğer
Bakanlar gibi, onun hakkında da güvensizlik oyu söz konusu olabilir. Bir bakan olduğu için bir çalışma sahası vardır ve bu sıfatla
lıükümete dahildir.
gereğince, Başbakan Yardımcısı, Başbakan tarafından

yardımcısı bir bakan olduğu için Anayasazikr ve tanzim etmemiş olmasına rağmen, 4951 s.K. hükümlerine dayanarak ihdas etmek Anayasaya aykırı değild:r. Koalisyon hükümetlerinde koalisyon ortağı parti başkanının Devlet Baka nı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldığı görülmektedir. Mamafih, 5.1.1978 tarihinde kurulan Ecevit hükümetinde Orhan EYÜBOGLU, CHP'li <lir, Faruk SÜKAN ise DP'li, fakat genel baş

2-

Başbakan

mızın açıkça

kanı olmamasına rağmen, Başbakan Yardımcısı olmuşlardır.

3 -

Başbakan bulunmadığı

veya bulunam.ıdığı zaman
yetk:Ierini haizdir.

Başba

kan

yardımcısı Başbakanın

13)

MAUNZ, md. 67/9, md. 69/ 1, md. 62/7; HAMANN, sh. 510. Aksi
görüş için bkz. MANGOLDT/KLEIN, sh. 1318.
Ancak bu pozisyonun zayıflaması veya daha da kuvvetlenmesi, çoğu defa Başbakanın kişiliğine de bağlıdır. Bu hususta
bkz. ELLWEIN, sh. 162, 166 - 167.
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O halde denilebilir ki, Başbakan y,ardımcısı bu zaman içinde
zaruret olduğu takdirde, Hükümet siyasetinin ana hatlarını tesbit
edebilir14 •
Onun görev sahasını Başbakan tayin eder : Bakanlar Kurulu
içtüzüğü de bu hususta hüküm koymuştur •
15

4 -

Federal Almanya'da Anayasada belirtilen ve federal hü"Başbakan Yardımcılığı" ile,
memleketimizde aynı müessesenin t~tbikat tarzı arasında bazı farklar vardır:
Federal Almanya'da, daha çok Federal Başbakana yardımcı olmak üzere düşünülmüş ve tanzim edilmiştir 00 • Memleketimizde ise,
Başbakan Yardımcısı "Devlet Bakanı" olup, Başbakanın, başbakan
lığa bağlı olıan kuruluşlara ait yetkiine ortak olan ve kendisine verilen sahalarda müstakil faaliyet gösteren bir Bakan durumundadır. 4951 s.K. md. 1/3 hükmü bu hususta şöyle demektedir : "Devlet bakanlarından bir veya bir kaçına Başbakan Yardımcılığı görevi
verilebilir"' (55 s..k. ile değişik şekli). Bu duruma, göre Başbakan
) ardımcısı, Başbakanın bazı yetkiler.ne ortak olmaktadır. Almanyıa'da ise, muayyen bir görev sahası olabileceği gibi, olmayabilir
de. Fakat hükümet üyesi sayılır 17 •
5 - 5. Haziran 1977 seçimlerinden sonra kurulan Demirel Hükümeti üç partinin koalisyonu ile meydana geldiği için,. f!ükümette
iki Başbakan yardımcısı bulunmaktaydı. Başbakanlığa bağlı olan
Devlet Planlama, Toprak ve Tarım Müsteşarlığı, Devlet İstatistik
Enstitüsü, Devlet Personel Dairesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü,
Atom Enerjisi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu gibi
kurum ve kurullar, görev sahası olarak iki Başbakan Yardımcısı arasında bölüşülmüştü . 5.1.1978 de kurulan B. ECEVİT hükümetinde
ise 3 başbakan yardımcısı bulunmaktadır.
Halbuki Almanya'da bir tek başbakan yardımcısı vardırıJS.
ki.ımet İçtüzüğünde tanzim edilen

l<,)
15)
16)
17)

18)

MAUNZ, md. 62/9; 69/2; HAMANN, sh. 510. Avusturya için bkz.
WALTER, sh. 475.
Bkz. Fed. H. İç T., md. 8; 22/1.
Bkz. Federal Hükumet İçtüzüğü, md. 8; ayrıca md. 22/1. Avusturya için bkz. WALTER, sh. 475.
MAUNZ, md. 62/9; md. 69/1.
İbid., md. 69/1; GIESE/SCHUNCK, sh. 153; HAMANN, sh. 510;
MEDER, Art. 69/II, 1.
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2 -

Bakanlar :

Bakanlar Kurulunun ikinci parçasını bakanlar
dir. Bu hususta şunlar söylenebilir :
1 - A. md. 106 ya göre
lara göre kurulur."

"Bakanlıklar,

kanunun

teşkil

etmekte-

koyduğu

esas-

2 - Bakanların toplu olarak hareket edecekleri meseleler ile
bir bakanın meşgul ülacağı meselenin tayinini Başbakan yapar. Memleketimizde Bakanlar Kurulu İçtüzüğü olmadığı için, bu
mevzu bazen nezaket kesbedebilir.
yalnız

Almanya Federal Hükümetin İçtüzüğü bu hususta hükümler
sevketmiş bulunmaktadır 19 .

3 - Bakanlıkların sayısı Anayasada tesbit edilmem:ştir. 13.9.
1946 t. ve 4951 s.lı "Bakanlıklar Kuruluşu Hakkında Kanun"20, bu
hususta şu hükmü ihtiva etmektedir : "Devlet daireleri, Bıaşbaka
nın teklifi ve Cumhurbaşkanının onan~ası ile bakanlıklara ayrı
lır" (md. 1/1).
A. md. 106. nın gerekçesinde zamanın ihtiyaçlarına imkan tanıyan ifadeler vıardır. "Bakanlar Kurulunun kaç bakandan kurulacağı, genel olarak Cumhurbaşkanının ve Başbakanın tesbit etmesi,
gereken bir husustur. Gerçekten Hükümetin programının istikamet
ve mahiyetine göre amme hizmetlerinin sevk ve idaresi Bakanlar
arasında sel"bestçe tevzi edilebilmelidir. Nitekim 13 Eylül 1946 tarih ve 4951 sayılı kanun da bu istikamettedir. Bu istikameti kapamamak için birinci fıkra sevkedilmiştir".
Benzer gerekçeler, 4951 s.K. dan evvelki 3117 s. K. nun gerekçesinde de yer almaktaydı2\1'. Bu kanun bakanlıkların sayısını en az
12, en çok 16 olarak tesbit etmişti. Kanunun l. md. nin 2. ve 3. fıkralarına göre, Devlet dairelerinin ayrıldığı Bakanlıklardan her birine tayin edilen, yani bir amme hizmetinin başında bulunan ha1

19)
20)

21)

Bkz. md. 15 vd. Ayrıca: JENNINGS, Queen's, sh. 115.
Bkz. RG. 19.9.1946 - 6410. Bu kanunu 26.6.1962 t. ve 55 s.K. değiş
tirmiştir. Bkz. RG. 28.6.1962 -11.140. Bu K. 8.2.1937 t. ve 3117 s.K.
ile 29.11.1937 t. ve 3217 s.K. nu yürürlükten kaldırmıştır.
T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 1937, c. 16, S. Sayısı 95, sh. 2.
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başka, belli bir amme hizmeti ile ilgili olmayan Devlet
da tayin 22 edilebilecektir.
"Bunlara tayin olunacak bakanlardan ayrı olarak Devlet Bakanları da tayin edilebilir.

kanlardan
Bakanları

Devlet bakanlarından bir veya
görevi verilebilir." (55 s.K. ile

cılığı

birkaçına Başbakan Yardım
değ.:şik şekli) .

Bu duruma göre bakanlıkların sayısını ve Bakanlar Kurulunun
kaç bakandan meydana geleceğin1 Başb~kan tesbit etmektedir. Bakanlık kurulması siyasi bir işlemdira:ı .
4 -

Yeni

bakanlıkların kurulması, Başbakanın

teklifi ve Cumile, yani iki tezkere ile gerçekleşmektedir.
Teşkilat meselesi nihayet bir bütçe meselesi olmak itibariyle bu hususta nihai karar vermek salahiyeti Yasama Organındadır24.
hurbaşkanının onaması

5 - Dünya Devletlerinin tatbikatında 5 bakanlık devamlı olarak kabul edilmiştir: Dışişleri, İçişleri, Savunma, Maliye ve Adalet
bakanlıkları . Zamanla ihtiyaçlara göre, bazı bakanlıklar kurulma
yoluna gidilmiştir. Hatta çeşitli devletler, kendi ihtiyaçları ve
özel şartlarına göre, bakanlıklar kurmuş ve kaldırmışlardır 2~.
Memleketimizde, son zamanlarda bakanlıkların sayısı artmıştır,
22)

23)
24)
25)

Bu konuda bilhassa bkz. DURAN, Ders, sh. 81 - 82. Devlet bakanları kamu faaliyetlerini "yürütmeye memur değildir" (ibid.)
Planlama Müsteşarlığını alıkoyup, Milli İstihbarat ve Diyanet İş
lerini, siyasi nitelik ve yetkileri dolayısiyle Başbakanlığa bağlı
kalması, d i ğer kurum ve dairelerin ilgili bakanlıklara bağlanma
sını teklif eden DURAN, bu suretle "Başbakanın bakanlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak olan asli görevini yerine getirmek imkanını bulacak, hem de Başbakanlığın söz konusu faaliyet ve hizmetleri, Devlet idaresinin iç düzen ve işle
yişi ile ilgili oldu ğ u için üçüncü kişilerin hak ve çıkarlarına dokunup, mahkemeler ve özellikle Danıştay önünde davalı durumuna sokulması yolu da böylece kapanır" (ibid., 82) demektedir.
Bkz. BALTA, sh. 6; STEIGER, sh. 319; ONAR, sh. 762 - 763.
ONAR, (1952), 576, sh. 763; DURAN, Ders, sh. 68 - 6il; ARSEL,
sh. 403 - 404.
Bkz. MAUNZ, md. 62/8; İbid., sh. 366; CHAPMAN, sh. 40- 42;
ELLWEIN, sh. 145; STEIGER, sh. 313 - 314; WALTER, sh. 494.
MEDER, md. 62/2; JENNINGS, Queen's, sh. 116; BAILEY, sh.
170; FINER. sh. 583.
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5 Haziran 1977 seç:mlerinden sonra kurulan S. DEMİREL hükümetinde 2 Başbakan Yardımcısı ve 4 Devlet Bakanı dışında 23
bakan bulunmaktaydı. 5 Ocak 1978 de kurulan Hükı1mette ise,
3 başbakan yardımcısı, 7 Devlet Bakanı ve 24 Bakan bulunmaktadıı ~. Bu kabinede "Yerel Yönetim Bakanlığı" ile "İşletmeler Hakanlığı" adıyla iki yeni bakanlık kurulmuştur. "İşletmeler Bakanlığı " 1950 den sonra bir !J.ra kurulmuştu.
6 - Bakanlar memur sayılmazlar 27 • Bakanlar, TBMM dışın
dan seçilenler de dahil, 78 md. de belirtilen işleri göremezler;
(A. md. 105/son) 2 a.
7 - Her bakanlığın başında bir bakan bulunur. Bakanlıkları
olmayan bakanlar da vardır. Bunlara "Devlet Bakanı" denir. D'.ğer
bakanlıklardan farklı olarak "Devlet bakanlığında teşkilat kanununa ihtiyaç duyulmad~n hizmetler yürütülmektedir" 29 • Devlet Bakanlığında, sadece Özel Kalem Müdürü ve birkaç personel bulunmaktadır. Danıştayın verdiği 12.6.1975 günlü istişa! mütalaaya göre,
Devlet Bakanlarının icra! fonksiyonları yoktur 0 • DURAN'ın kanaatıne göre " ... bütün bakanlıklar hizmet bakanlığıdır ve Devlet Bak~nlığı diye merkezi idare örgütü yoktur".s 1 .
26)

27)

2E)

28)
30)
31)

Bu tarihte Bakanlıkların sayısının artması çeşitli açılardan tenkitlere sebep olmuştur. Bakanlıkların arttırılması yolunda esasen
bir temayül mevcut ise de, bu arttırmada, o günün şartlarına
göre, güven oyu sağlamak uğruna, AP'den ayrılan ve bağımsız
olan 10 milletvekili ile CGP ve DP1ye birer bakanlık verilmesi
saik olmuştur.
Bkz. DURAN, Ders, sh. 72, 74; TÜRK, sh. 82; ONAR, sh. 763;
MAUNZ, md. 64/4; İbid ., sh. 366; GIESE/ SCHUNCK, sh. 153.
MANGOLDT/KLEIN, sh. 1202; DENNEWITZ/ MEDER, md. 64/
II, 5. 1924 A. Devrinde bu konunun değerlendirilmesi için bkz.
ESEN, sh. 168.
Alman Anayasası md. 66 da bu yasak açıkça düzenlenmiştir :
"Federal Başbakan ve Federal Bakanlar, aylıklı hiçbir memuriyet, san'at ve meslek icra edemezler, kazanca yönelmiş bir teşebbüsün ne. idaresine ve ne de Federal Meclisin izni olmadan,
denetim kuruluna mensup olabilirler."
Bkz. GÖZÜBÜYÜK, sh. 83.
Zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'in 14.11978 t. li Tercüman
Gazetesi'ndeki beyanatına bkz. (sh. 6).
DURAN, Ders, sh. 71. ONAR ise şöyle demektedir: "Bugün dev-
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Devlet Bakanı atamak, bilhassa 1961 Anayasası · devrinde başlamış ve bir gelenek haline gelmiştir. Birer bakan olan Devlet
Eııkanlan Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet
işleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay vb. sahaları aralarında bölüşmektedirler. 5 Ocak 1978 de kurulan Bakanlar Kuru;
lunda ise bu sahalar genişletilmiş ve 3 Başbakan Yardımcısı ile 7
Devlet Bakanı arasında bölüşülmüştüraı.
9 - Bakanların hem siyasi'1 hem de idari' görevleri vardır .
10 - İdari' görevleri ile ilgili olarak başlıca şu noktala~ belirtilebilir :
a) Bakan kendi bakanlığının görevi içine giren konularda devlet tüzel kişiliğini temsil eder.
b - Bakan, başında bulunduğu bakanlığın c·n büyük hiyerarşik amiridir.
Bu sıfatla:
- Maiyetinde bulunanlara emir ve yön verebilir.
8 -

let bakanları bu durumda değildirler ve muayyen bir kamu hizmeti görmektedirler" (sh. 765).
32) Görev taksimine göre ba~bakan ·;ar dımcıları :·
1 - O. Eyüboğlu: ·iç Güvenlik Koordinasyon Kurulu B3ş
kanlığı, Devlet Personel Dairesi, TRT.
2 - T. Feyzioğlu : Kıbrıs Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
Sosyal İşler Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, TÜBİTAK, Atom
Enerjisi Komisyonu.
3 - F. Sükan: Yüksek Denetleme Kurulu, Çevre Sağlığı Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
Devlet Bakanları ise:
1 - H. Çetin : Ekonomik İşler Koordinasyon Kurulu, Yurt
Dışında Çalışanların Sorunlarıyla hgili Koordinasyon Kurulu,
Devlet İstatistik Enstitüsü.
2 - E. Akova: Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü .
3 - L. Doğan: Diyanet İşleri Başkanlığı , Arşivler.
4 - S. Yıldız : Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu
Görevlileri Eğitimi.
5 - A.R. Septioğlu : Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu,
Meteoroloji.
6 - M. Kılıç : Parlamento ile llişkiler.
7 - A. Şener: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Yayınları ile ilgili o!arak vazifelendirilmişlerdir (9.1.1978 tarihli
Gazeteler).
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- Maiyetindekilerin
denetler.
- Maiyetindekilere

rını

lığın

hukukı_ı.
bazı

veya ihtiyaca uymayan kararla-

disiplin

cezaları

c) Bakan teşkilat kanunlarının müsaadesi
iç teşkilatını düzenler.
d)

Bakan,

bakanlığın

KUR'lı"'LU

uygular.
ııisbetinde

b,akan-

ita amiridir.

e) Bakan, bakanlık ile parlemento arasında yegane bağı teş
kil eder. Parlamento bütçe görüşmeleri sırasında bakanlık bütçesini
savunur.
f). Bakan "kendi, yetkisi içindeki işlerden ve emri altındaki
luin eylem ve işlemlerinden" Millet Meclisine karşı sorumludur
(A . md. 105/2)"'3 • Bu noktaya Bakanlar Kurulunun sorumluluğu baş
lığı altında ayrıca temas edeceğiz.

11 }a

davalı

Bakanlıkların kamu tüzel kişiliği yoktur; ama davacı ve-

olabilirler 4 •

12 - "Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı durumdadır" (A. md.
105/son).
Anayasamız, Parlamento dışından
bakan alınmasına cevaz
verdiği için (A. md. 102/son), "bunların da bakan bulundukları müddetçe dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından m:Uetvekili statüsüne tabi tutulmaları uygun görülmüştür' 13 ~ . Gaye bu olmakla beraber, gerekçede hatalı olarak "milletvekilUği statüsüne" tabi tutul"
dukları ifade edilmiştir. A.nın hükmü ise "T.B.M.M. üyeleriyle aynı
durumdadır" şeklindedir.

13 - Bakanlık teşkilatında, başta Müsteşar olmak üzere, genel müdürlük, daire müdürlüğü ve şefler yer alır . TeŞkilatda çalışanların çoğu memurdur; ancak " yardımcı", "sözleşmeli" ve "işçi
[Jersonel" de vardır 36 • Son zamanlarda ayrıca "müşavir", "danış
ıııan", "mütehassıs" , "uzman" gibi bazı yüksek memurlar görevlen33)
34)
35 )
36)

GÖZÜBÜYÜK, sh. 83 - 84; DURAN, Ders, sh. 72 - 73; ELLWEIN,
sh. 157 - 158; STEIGER, sh. 312; MANGOLDT/KLEIN, sh. 1209.
DURAN, Ders, sh. 71.
Anayasa md. 102 gerekçesi.
DURAN, Ders, sh. 76; bNAR, sh. 763 - 765.
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dırilmektedir.

"Gereksiz veya mükerrer" olan bu memurlar, kadrosebep olmaktadırlar 37 •
14 - "Açık olan bakanlıklarda izinli .veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekiUik eder. Ancak, bir bakan
birden fazlasına vekillik edemez." (A. md. 106/2).. "Bakan Yardım·
cılığı" yoktur3 a.
Vekillik "geçici" olur. Ancak bu sürenin ne kadar olduğu bu
fıkrada belirtilmemiştir. Fakat, 106/son md. gereğince, bunun en
ç;uk 15 gün olacağı anlaşılmaktadır. Tatbikat da bu merkezdedir :
"Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün
ic;inde atanma yapılır." (A. md. 106/son).
Tatbikatta boşalan bir bakanlığa yeni bir şahıs değil, başka
hir bakan asil olarak atandığı 1 ondan boşalan yer için ise, yine 15
gün beklenildiği. görülmüştür 9 • Bu suretle "uygun bir kişi" bul_.
r?1ak için zaman kazanılmaktadır. Bu konuya yine temas edeceğiz
15 -- Teorik olarak bakanlar arasında fark yoktur, eşittirler.
Ama bir bakanın siyasi pozisyonunun uygun ve kuvvetli olması, ba.
şanlı bir mazisinin bulunması, onıa fiili bir üstünlük sağlar. Bu ve
l~enzeri faktörler bir yana bırakılırsa, Maliye Bakanı kabine içinde,
en çok otoritesi olan ve hemen her teklif ve tartışmaya, diğer ba.
kanlardan fazlıa giren, girebilen ve müessir olan bir bakandır •
lımn şişmesine

40

II. BAKANLAR KURULUNUN TEŞKİLİ

Bakanlar Kurulunun teşkilinin üç safhada tamamlandığını söyleyebiliriz. Evvela Başbakanın tayin~ sonra. bakanların seçilmesi,
en son safha bakanların Cumhurbaşkanınca atanmasıdır.
S'i)
38)

3&)
40)

Bu davranışın tenkidi için bkz. DURAN, Ders, sh. 76.
DURAN, Ders ,sh. 80. Avusturya'da Federal Başkan tayin etmektedir (WALTER, sh. 476).
1924 Anayasası devrinde (A. md. 44) "Bakan Yardımcılığı
(siyasi müsteşarlık) tesis edilmişse de, daha sonra umulan fayda elde edilemediğinden, Anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır.
Bu konuda bkz. ARSEL, sh. 399 - 401; Lütfi DURAN, "Bakan Yardımcılığı Anayasa Konusudur" (3.8.1963 t. Cumhuriyet); Adnan
GÜRİZ, "Bakan Yardımcılıkları Kurulmalı mı?" (Forum, s .223).
Bkz. 29 Ekim 1977 tarihli Gazeteler.
Bkz. ELLWEIN, sh. 158 - 159; MAUNZ, sh. 367. Ayrıca bkz.
HESSE, sh. 235; BALTA, Türkiye'de, sh. 31.
Bu hususta Federal Almanya Federal Hükfunet İçtüzüğünde
hüküm bulunmaktadır (md. 16/3, 26/1).
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Başbakanın
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Tayini :

A. md. 102/2 hükmüne göre :
'Başbakan, Cumhuroa~kanınca,

üyeleri arasmdan

Türkiye Büyük Millet Meclisi

atanır".

Cumhurbaşkanı Yürütme Organının başıdır. Bu sıfatla Yürütme Organının bir parçası olan Bakanlar Kurulunun Başkanını kendisinin seçmesi gerekir. Bu gerek parlamenter Hükümet sisteminin
Lir geleneği ve özelliğidir41 •
Diğer taraftan Başbakanın Parlamento üyesi. olması şartı aranmaktadır. Bu md. nin gerekçesinde belirtildiğine göre, " ... Baş
!::. akanın seçmenler önünde sorumluluğunun tecelli edebilmesi için
ır.eclislerden olması zaruri görülmüştür". Buna karşılık aşağıda temas edileceği gibi, bakanların parlamento dışından olması kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanının Başbakanı ataması

hususunda

şunlar

söyle-

nebilir:
1 -

Cumhurbaşkanı Başbakan

olarak tayin

edeceği

kimsenin

rızasını almalıdır.

2 - Başbakan olacak kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyesi, yani Cumhuriyet Senatosu veya Millet Meclisi -üyesi olmalı. dır. Çoğunlukla Millet Meclisi içinden çıkmasına rağmen, Cumhuriyet Senatosu üyeleri içinden de Başbakan atandığı görülmüştür:
Suat Hayri Ürgüplü (2 defa) ve Nihat Erim (2 defa) Başbakan
oldukları zaman Senatör idiler. Aynı şekilde Ferit MELEN de Baş
bakan olarak atandığı zaman Senatör idi.
3 - Cumhurbaşkanı Başbakan olarak tayin edeceği üyeyi serbestçe seçeb;lir. Bu hususta Anayasada smırlayıcı bir hüküm yoktur.
engelleyici ya da yol gösterici hül&ı.ü olParlamenter sistemin ve aklın gerekleri bazı tatbikat kaideleri ortaya çıkartmıştır:
4 -

Anayasanın

mamasına rağmen

41)

Bkz. ALDIKAÇTI, Devlet, sh. 107; YARDLEY, sh. 35 - 36; BAILEY, 167; GÜNEŞ, sh. 64; GIESE//SCHUNK, sh. 154. Mamafih,
bazı devletlerde Başbakanı Parlamento seçmektedir. Mesela Alman Anayasası md. 63 : "Federal Başbakan, Federal Başkanın
teklifi üzerine Federal Meclis tarafından görüşme yapılmaksızın
se~ilir . "
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Cumhurbaşkanı Parlamentoda çoğunluğu sağlayacak parti veya
grubun bir mensubunu Başbakan olarak tayin etmelidir. Buna hukuken değilse de, fiilen mecburdur. Aksi halde, o kişinin kuracağı
Bakıanlar Kurulu, güvenoyu a~amayacaktır. Böyle bir davranış sadece mümkün değil, aynı zamanda maksada da en uygun davranıştır42. Siyasi partilerin tüzüklerinde, partilerinden başbakan tayin
edilmesi halinde, genel başkanlarının tayin edilmesi gerektiği yolunda hükümler bulunuyorsa, bu takd:rde, Cumhurbaşkanı o partinin
Genel Başkanını başbakan olarak atar-.
Burada şu noktaya da temas edelim ki, Cumhurbaşkanının Millet Meclisinde en kuvvetli partinin liderini Başbakan olarak tayin
etme zarureti yoktur43 • Veya bir hükümetin istifası üzerine, mu:
halefetn liderini tayin etmesinde de :zıorunluk yoktur. Şu veya bu
kimse veya ihtimal maksada daha uygun gelebilir. Yeter ki, tayin
edilen Başbakanın kuracağı kabine MiHet Meclisinden güven oyu
alabilsin. Mesela 1961 seçimlerinden sonra AP'ye nazaran daha az
oy almış olıan CHP lideri İNÖNÜ. Cumhurbaşkanı tarafından baş1:-akan olarak atanmıştı. Bu şek:lde kurulan. ilk koalisyon hükümeti,
6 ay sonra Başbakanın istifası üzerine çekilmiştir. Yeni hükümeti
kurmaya yine İnönü vazifeJendirilmiştir. Bu durum da gösteriyor
ki, Hükümeti kurmaya ve Millet Mecl:sinden güven oyu almaya uygun kişiyi bulmak, maksada en uygun davranış oluyor.
Bir azınlık part:sinin. diğer partilerin, muayyen şartlar altında,
desteklemesi ile hükumeti kurmasını (Azınlık hükürneti) da bu açı
dan ifade edebiliriz.
Diğer taraftan buhranlı zamanlarda da çoğunluğa sahip partiden basbakan adayını atamak yoluna gidilmediği görülmüştür. 12
Mart 1971 muhtırasından sonra Millet Meclisinde AP çoğunlukta
olduğu halde, Hükümeti kurmak görevi sırasfyle AP'li olmayan
Nihat Erim, Suat Hayri Ürgüplü ve Ferit Melen'e verilmiştir. Bu
c!urııma gerekçe olarak "Partiler Üstü Hükümet" kurulmasının fay-

42)

43)

MAUNZ, md. 63/!I; STEIGER, sh. 233; KALTEFLEITER, sh.
213 vd., 215; BAŞGİL, sh. 368 - 369; KERSE, sh. 103; ARSEL,
sh. 396 (1965); ONAR, sh. 761; HIRSCH, sh. 150; ALDIKAÇTI,
Devlet, sh. 58; MEDER, md. 63/II - 1; BAILEY, sh. 168.
MAUNZ, md. 63/II; STEIGER, sh. 235; KALTEFLEITER, sh. 214.
Bu konu ile ilgili olarak İngiliz Parlamento tarihinde ilgi çekici
bazı olaylar için bkz. RITTER, sh. 63 - 65.
Servet

Armağan

-

3
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dalı olacağı düşüncesi ileri sürülmüştür. Buhranlı devrin bir husu-

siyeti olarak gösterilmesine rağmen, "Partiler Üstü Hükumet" kavramı ve teşebbüsleri o zamanlar siyasi partilerimiz, bilhassa CHP ta!·ı:,f ından şiddetle tenkit edilmiştir.
6 Haziran 1977 Genel Parlamento seçimlerinden somıa memleketim:.zde bu konu ile ilgili şöyle bir gelişme olmuştur :
Cumhurbaşkanı, Millet Meclisinde 213 milletvekilliği kazanan
CHP Genel Başkanını Hükümeti kurmakla görevlendirmiştir ..Güven oyu alabilmesi için (226) daha en az 13 milletvekil:nin oyuna
ihtiyacı bulunan bir liderin Başbakan olarak görevlendirilmesi, diğer partilerin çoğunda reaksiyonla karşılanmıştır. AP, MSP ve MHP
Ederleri bir araya gelerek bir bildiri yayınlamışlar ve Hük1imeti
kuramayacağı belli olan bir lideri Başbakan olarak tayin edip, hükümeti kurmasını istemenin "Anayasaya aykırı" olduğunu ve kendilerinin Koalisyon halinde kuracakları bir Hükumetin "güven oyu"
alacağının "belli olduğunu" belirtm'şlerdir 44 •
Gerçekten de, CHP lideri B. ECEVİT'in kurduğu hükümetPgüvensizlik oyu verilmiş, diğer üç partinin koıtlisyon halinde Baş
bakan S. Demirel'in başkanlığında teşkil ettikleri Hükümet 229 oyla
güven oyu almıştır (1 Ağustos 1977)
Bu tatbikat da yukarıdaki iddiayı desteklemektedir. Cumhurbaşkanının, en çok oy alan Partinin liderini degil, güven oyu alabilecek bir kimseyi Başbakan olarak ataması "maksada" daha uygun olacaktır.
5 -A. md. 98/2 hükmüne göre :
"Cumhurbaşkanının

larca
44)

imzalanır.

bütün kararları, Başbakan ve ilgil~ bakanBu karardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur."

Bkz. 1 Temmuz 1977 tarihli Gazeteler. Benzer durumlar Almanya'da da düşünülmüş ve söylenilmiştir. Belirtelim ki, burada
Anayasaya bir aykırılık yoktur. Yukarıda da bu hususta Anayasada bağlayıcı bir hüküm olmadığını belirttik. Ancak, belki de
"Seçmen İradesinin Saptırılması" (Manipulation des Waehlerwillens" şeklinde bir tavsif yapılabilir (bkz. KALTEFLEITER,
sh. 214).
Ankara Hukuk Fakültesi Kurulu da üç partinin bildirisinden sonra, hükumetin kuruluşunda "Anayasaya ve parlamenter
rejim kurallarına aykırı bir durum olmadığını" yine bir bildiri
ile açıklamıştır (Bkz. 24.6.rn77 t. Cumhuriyet Gazetesi) .
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"Bütün kararlaırı" içine, Başbakanı tayin kararı da dahil edilebilir. Ancak, Başbakan adayının kendisi ile ilgili bir kararnameyi
imzalaması ve üstelik bundan doğacak sorumluluğu yüklenmesi düşünülemez.
Aslında ortada güven oyu .almış bir Başbakan olmaması sebebiyle, bir kimse Başbakan tayin edilmekte ve hükümeti kurmakla
!,;Örevlendirilmektedir. Bu sebeple aday olarak o kimsenin imza atması düşünülemez 45 •

için
yeti

Bir başbakanın istif ası halinq~ ise, müstafi başbakanın halefi
imzıa vermesi de kararnamelerden doğması muhtemel mes'ulipaylaşma düşüncesine aykırı düşer.

KERSE'ye göre Anayasada bir açıklık oJ:ınadığından, Cumhurbaşkanının bütün kararnameleri Başbakan ve ilgili bakanın imzaları
ile tekemmül eder. Aksi halde bu kararnameler "tekemmül etmemiş
işlemlerdir ve hukuki sonuç doğunnamaları gerekir" 46 • Ancak bazı
kararnameler, ve bu arada Başbakanın tayini (A. md. 102) ile ilgili
kararnamelerin tek imza ile yapılabileceğinin Anayasada belirtilmesine taraftır • ALDIKAÇfI'da aynı kanaattediru.
Tatbikatta, Cumhurbaşkanının Başbakanı tayin muamelesi "Kararname" şekl:nde değil, Cumhurbaşkanlığının bir "tezkeresi" ile ya47

pılmaktadır.

2 -

Bakanların

Seçilmesi :

A. md. 102/son hükmü şöyledir :
"Bakanlar, T.B.M.M. üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine
sahip olanlar arasından başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır."

Bununla beraber tatbikatta, meseıa Fransa'da 3. Cumhuriyet Devrinde "Devlet Başkanı ile birlikte yeni başvekilin tayin kararını
imzalarr.ak, düşen başvekile son bir vazife olarak" verildiği görülmüştür (bkz. ALDIKAÇTI, Devlet, sh. 104).
t,;S) Bkz. KERSE, sh. 141 vd., 145; Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaş
kanının Anayasa Mahkemesince iptal davası açması yetkisinin
Anayasa md. 98 çerçevesi içinde görmenin imkansız olduğunu
belirtmiştir 183/15 E.K. s.K. RG 9/7/1976).
41) İbid., sh. 144.
48) Bkz. ALDIKAÇTI, sh. 292 vd., 296. Konunun etraflı tartışılması
için bkz. İbid., sh. 29·2 - 301; DURAN, Ders, sh. 83 - 84.
Al. A. md. 58 bunu açıkça düzenlemiştir. Bkz. sb. 42.

45)

3~
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Burada belirtilmesi gerekli olan noktalar

şunlardır

:

parlamento üyesi olma zorunluluğu olmasına
rağmen, Bakanlar için bu söz konusu değ:ldir. Parlamento üyesi olmamakla .beraber milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması şart
tır; ancak senatör seçilme şartı aranmamaktadır .
Parlamento dışından bakan alınmasının gerekçesi nedir? A. md.
102 nin gerekçesinde "umumi temayüle uygun olarak" bu yola gidildiği belirtiliyor. Umumi temayülün,. ne zaman ve hangi yolla tesbit
edildiğini bilmiyoruz49 •
Ancak kanımızca . parlamento dışında bakan olabilme, başbaka
na bakanlarını seçmekte geniş bir seçme imkanı vermektedir. Ayrıca
bir bakanlığı yürütmek kabiliyetini haiz olup da parlamento üyesi olmayan değerler:· bakan yapmakla, o kişiden istifade etmek imkanı ortaya çıkmaktadırs 0 •
-Kanaatimizce, parlamento dışından bakan almanın büyük faydası
yoktur. Bahsettiğimiz çeşitten muayyen b:r bakanlık için müstesna kabiliyetlerin varlığı ve aynı zamanda parlamento dışında kalmış olması
nadirdir. fkincisi. 1 siyasi mes'uliyet ve seçmenler karşısındak' mes'uliyetin bakanların vazifeler'.ne daha sıkı bağlı olacağı vak'ası karşısın
da, dışarıdan bakan glmak fayda yerine çoğu defa mazhur getirmektedir.
1961 Anayasasından önce bu mevzua temas eden :SAŞGİL şunları
yazmaktadır :
1 -

4!:1)

50)

Başbakanın

Bu maddenin Temsilciler Meclisinde müzakeresinde Komisyon
sözcüsü " ... muayyen hallerde, muayyen siyasi dozajlar sebebiyle
dışarıdaki bir adamın bakan olarak alınması icab ederse bunun
için kapı biraza çık b ırakılmıştır' d emi ştir (bkz. ÖZTÜRK, sh .
2936) . Ancak bu bakanların Mecliste v e Senatoda rey hakkı
yoktur (İbid . , sh. 2937, 2955) .
Temsilciler Meclisinde, Milli Savunma Bakanının "meslekten olması" istenmişse de (ÖZTÜRK, sh. 2926 vd., 2931), kabul edilmemiştir. Maddenin ilk ş e klinde sadece "milletvekili seçilme yeterli ğ ine sahip olanlar arasından" denilmekteydi. Temsilciler Meclisinde verilen önergelere Anayasa Komisyonu katılmış ve maddeye "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya" ibareleri eklenmiş, Anayasa md. 102/ son bugünkü şekline gelmiştir (bkz.
sh. 2939). Ayrıca bkz. ARSEL, sh. 399.
İngilterede d ı şarıdan bakan alınmaktadır. Bkz. YARDLEY,
sh. 66; MACKINTOSH, sh. 381.
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"Kabineyi parlamento dışından kimselerle teşkil etmekte şu mahrnr vardır ki, bu kimseler parlamentonun yabancısı oldukları için ona
sez geçirip meram anlatamaz. Halbuki parlamenter rejimde hükümet
parlamento ile da:!Ila temas halinde bulunmağa ve onun güvenini taşımağa mecburdur. Parlamento dışında teşekkül etmiş bir kabine ile
parlamento arasında çarçabuk anlaşmazlıklar çıkar, bundan da arasız
hükumet buhranları doğar. Bu mahzuru önlemek ve hükümetle parlamentonun karşılıklı bir güven :çinde işbirliği yapabilmesini sağla
mak için kabinenin parlamento içinden çıkması, hukuki değilse de,
fiili bir zaruret teşkil eder" 51 •
Tatbikatta bazen çok

sayıda bakanın

parlamento

dışından alındı

gı görülmüştür. Mesela N. ERİM'in 26.3.1971 de kt~rduğu 1. kabinede

11.12.1971 de kurduğu 2. kabırıede ise 11 bakan
F. MELEN'in 22.5.1972 de kurduğu
l:abinede de parlamento dışında 9 bakan bulunmaktaydı 53 •
76 bakandan

16' sı,

pı;rlamento dışından alınmıştı 02 •

Daha sonraki kabine teşkillerinde parlamento dışından bakan
a.lma yoluna gidJmediği görülmüştür. 21. 7.1977 tarihinde kurulan
S. DEMİREL kabinesinde s·adece 1 bakan (Gümrük ve Tekel Bakanı) Parlamento dışından idi. Halen bakanların hepsi parlamentr'rdir.
2 - Bakanları tesbit işi Başbakanca yapılır. Başbakan seçme
i~inden önce, o kimsenin muvafakatini almalıdır 54 •
kurulan bakanlıkların sayısı zamanIa arttırılıp azaltılabilmektedir. Bu hususta 4951 s.K. nun 1. md. si
hşbakana yetki vermektedir. Bu noktaya yukarıda temas etmiştik 55 •
3 -

Başbakan tarafından

4 - Başbakan tarafından seçilen bakanların hepsi muayyen
görev ve saha için seçilirler. Hiç bir görev sahası olmayan bakanlık kurulup bakan atanabilir mi?
bır

51)

52)

5:3)
54)
55)

BAŞGİL, sh. 373. YARDLEY, sh. 66. Temsilciler Meclisinde de
bu konuda endişeler izhar edilmiştir (ÖZTÜRK, sh. 2927, 2929,

2932, 2935 ve 2942). Bu konuda
YARDLEY, sh. 36.
Resmi Gazete 12.12.1971 - 14.040.
Resmi Gazete 23. 5.1972 - 14.196.
MAUNZ, md. 64/2.
Bkz .sh. 27.

ayrıca

bkz. RITTER, sh. 118;
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Alman doktrininde görev sahası olmay~n bakanlar (Bundesminister ohne Geschaef tsbereich) tayin etmenin mümkün ülduğu
kabul edilmektedir., Hiç değilse Anayasanın bunu imkansız kabul
etmediği söylenmektedi.r. İkinci Adenauer kabinesinde "İstisnai
görevler Federal Bakanının" tayinin, Anayasa bakımından endişe
verici o~madığı kabul edilmiştir6. İngiltere' deki tatb~kat . da bu
nıerkezdedir 56 a.

Ama muayyen bir görev sahası olmayan bakanlık kurmak
mümkün değildir. 4951 s.K. "deviet daireleri. .. bakanlıklara ayrı
lır" (md. 1) dediğine göre,
muayyen bir kamu hizmeti sahıası
şarttır.

Muayyen bir kamu hizmeti görev sahası olarak belirlenmeyen
bakan tayini ise, kanaatimizce Anayasaya aykırı değildir. Bu hakan
daha çok Başbakanın göstereceği veya havale edeceği işleri tedvirde ona yardım edecektir. Devlet Bıakanlıkları, görev sahası olan
ancak bakanlık teşkilatı olmayan bakanlıklardır . Keza 5. Ocak.
1978 de kurulan B. ECEVİT Hükümetinde de Devlet Bakanları
Başbakanın gösterdiği sahalarda görevli kılınmışlardır •
"İmparatorluk devrinde de "Meclis-i vükelaya memur" adiyle
muayyen bir görevi olmayan yalnız Bakanlar Kurulu toplantıları
na· katılan nazırlar tayin edilebilirdi. Bunlar çoğunlukla eski sadrazamlardan seçilirdi ve maksat kabineyi kuvvetlendirmek, bu zatların şahsi nüfuz ve tecrübelerinden faydalanmaktı" 58 •
57

5 -

Başbakan

bakanları

bir hüküm yoktur .
.
Ancak fiili yatta

seçerken serbesttir. Anayasada ka-

yıtlayıcı

kayıtlay ıcı

iki durum söz konusu

olmaktadır

:

Birincisi : Başbakanın mensup olduğu partinin milletvekilleri
veya senatörleri bakan olmak istemekte ve bu arzula11nı tatbikatta
güven oyuna katılmak ve müsbet oy vermemek tarzında bir müey56)

STEIGER, sh. 311 ; WALTER, sh. 473 (Avusturya için); MEDER,
62/ll; GIESE/ SCHUNCK, sh. 153; DOLLINGER, sh. 152; NAWIASKY, Grundgedanken, sh. 93; MANGOLDT/KLETN, sh. 1216;
MÜNCH, sh. 197; KOELLREUTER, sh. 204; HAMANN, sh. 510
mütereddittir.
56a) Bkz. JENNINGS, Queens, sh. 115 - 116.
57) Bkz. sh. 29, dip not 32.
58) ONAR, sh. 765. Ayrıca bkz. CELALEDpİN ARİF, sh. 154.
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yideyi (!) harekete geçirmek tehd:di (!)' ile birlikte ileri sürmekteclırler.

İkincisi : Başbakan kendi partisi dışındaki partilerin mensuplabakan olarak alması pek mümkün değildir. Zira o partinin idarecileri, kendi parti üyelerinin karşı partinin saflarında çalışmaları
ve güven oyuna kuvvet verecek pozisyona geçmelerine razı olmayacaklardır. En azından böyle bir bakanlığı kabul eden partili milletvekilini partiden ayırma veya ona bir disiplin cezası verme yoluna gideceklerdir.
Başbakan bakanlanrp seçerken bu iki noktayı düşünmek zorunda kalacaktır. Kayıtlayıcı olan bu iki durum kendi~ini kabul ettirmiş
fiili bir durumdur 5 88 •
Diğer taraftan Koalisyon hükümetlerinde, ayrıca, koalisyon
görüşmeleri, koalisyon ortağı partinin kendi kontenjanından verecegı ısım listeleri ve hatta parti gruplarının görüşmeleri
ve
beliren görüşleri de başbakanı bağlar . Gerçi bu görüşmeler, daha
çok küçük bir idareciler seçmesi içinde yapılmakta ve diğer partili
parlamenterlere kabul ettirilmektedir. Dünya devletlerinde de durum genellikle böyledir9 •
rını

seçerken, "kendisi ile çalışabilecek"
seçmektedir. Çalışma kabiliyetleri veya tandansları sebebiyle imtizaç edemeyeceği kimseleri "mesai arkadaşı" olarak seçmeyecektir, seçmesi beklenemez ve istenemez.

6 -

Başbakan bakanları

arkadaşlarını

Bakanlar Knrulu heyet halinde çalışır60 •
Gerçi bakanlar bazen münferit olarak hareket ederler. Ama esa.;
itibariyle hey' et halinde çalışan bir bütünün içindedirler.
Bu husus Parlamenter rejimlerde çok önemlidir. Kabine üyelerinin aynı görüş ve istikamet etrafında birleşmiş üyelerden meydana gelmesi Parlamenter rejimde kabinenin hususiyetlerinden biridir61.
58a) Bkz. JENNINGS, Queen's, sh. 115.
59) Bkz. ELLWEIN, sh. 153; STEIGER, sh. 316 vd.; HIRSCH, sh.
150; MACKINTOSH, sh. 384 - 385; FINER, sh. 581, 617; BALTA,
Türkiyede, sh. 28 - 29 .
60) MAUNZ, md. 62/4 - 5; GÜNEŞ, sh. 63; ELLWEIN, sh. 166.
61) Bkz. BAŞGİL, Fasikül il, sh. 362 - 363; GÜNEŞ, sh. 63.
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Parlamenter' rejimde kabine "devletin hükümet ve idare merkezi halinde bir "birlik" teşk:I eder ve bir tesanüd manzumesi mahiyeti alır. İç ve dış politikaya, mühim hükumet ve idare işlerine
vekiller hey'etçe karar verir" 62 •
"Madem ki vekiller parlamentoya karşı yalnız şahsen değil,
hem diğer vekillerle müşterek ve mütesanid olarak hesap vermeye
ve yönetilecek tenkitlere birlikte göğüs germeye mecburdurlar; mantık emreder ki işleırıe de birlikte karar versinler" 63 .! "Şu halde parlamenter rejimde kabine (mütecenis) azadan terekküp etmelidir. Vekiller birbirinin fikir yoldaşı, aynı bir görüş ve kanaate sahip ve aynı bir siyasi programın tahakkukuna memur kimseler olmalıdır." •
64

"Hülasa parlamenter rejimde kabine, işde ve mes'uliyette ortak, birbiriyle hemfikir, aynı bir siyasi görüşe sahip vekillerden mürekkep bir tesanüd bi~liği ve ahenk içinde çalışan bir hey'ettir." 65 •
İşte

bu hususiyetler sebebiyle kabine üyelerini seçmek müniradesine tabidir. Biraz aşağıda görecegımız
gibi, Cumhurbaşkanı, başbakana bu hususta teklifde bulunamadığı gibi, ona müdahale de edemez.
hasıran Başbakanın

2 -

Bakanfür Listesinin
ların Atanması :

Cumhurbaşkanına Sunulması

ve Bakan-

A. md. 102/son hükmüne göre, Başbakanın seçtiği bakanları
Yürtitme Organının başı sıfatiyle ona
böyle bir tayin yetkisi verilmiştir. Bu büküm aşağıda görüleceği
gibi, tatbikatta bazen pratik olmayan ve muvazeneyi bozan neticelere götürmektedir.
Başbakan, seçtiği "mesai arkadaşlarını", bir liste halinde, Cumhurbaşkanına sunmakta, Cumpurbaşkanı da hu bakanlan atamakCumhurbaşkanı atayacaktır.

tadır.

Federal Alman Anayasasının 64/1. md. si de aynı mealde bir
hüküm ihtiva etmektedir: "Federal Bakanlar Federal Başbakanın
teklifi üzerine Federal Başkan tarafından tayin ve azledilirler-'.'
62)
63)
64)
G5)

İbid., sh. 367.
ibid., sh. 367.
ibid., sh. 367 - 368.
tbid., sh. 368. Ayrıca bkz. GÜNEŞ, sh. 63.
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Bizim A. hükmüne göre de, başbakanın baka"nlar~ seçm~i Cumhurbaşkanına bir teklif mahiyetindedir. Çünki tayini Curnyurbaş
kanı yapacaktır. Bu konuda şunlar söylenebilir:

1 ~ Teklif yapılmadan Cumhurbaşkanı bir tayin yapamaz. Bakanların tayin edilmesinin birinci şartı, Başbakanın bir ismi veya
isimler listes:ni Cumhurbaşkanına bildirmesidir06 •
2 -

Cumhurbaşkanı,

kendisine yapılan teklifte, sadece hukuki

şartların yerine getirilip g~tirilmediğini araştırabilir; bakan olacak

kimsenin A. md. 102/son daki şartları haiz olup 'Olmadığı araştırı
labilir. Yani başbakanın seçtiği ve bakan olarak teklif ettiği kimsenin atanması ile ilgili siyasi karar verme hakkı yoktur. Bu şartlar
gerçekleşmiş ise teklif edilen kişiyi bakan olarak atamaya mecburdur67.
Bu nokta çok münakaşayı mucip olmuştur. Gerek bizde ve gerekse aynı hükmü ihtiva eden Alrnanya'da çok münakaşa edilmiştir
ve hala da edilmektedir68 .
Devlet Başkanının , Başbakan tarafından kendisine sunulan balistesine itiraz hakkı yoktur. Bu konuda şu gerekçelere dayanmak mümkündür:
kanların

1 - Cumhurbaşkanının bakanlarla müşterek ve aktif faaliyeti
yoktur. Onlarla devamlı ve aktif olarak Başbakan çalışacaktır'. O
66)

67)

68)

MAUNZ, md. 64/1. Ayrıca bkz. GIESE/SCHUNCK, sh. 156; HAMANN, sh. 315; DENNEWITZ/MEDER, Art. 63, Erl. II, 1;
KALTEFLEITER, sh. 226.
MAUNZ, md. 64/1; 69/7; MANGOLDT/KLEIN, sh. 1243; DREHER,
sh. 131; JELLINEK, sh. 10 vd.; İbid., DÖV., sh. 383; DENNEWITZ/MEDER, md. 64/II, sh. 1; LAFORET , sh. 56; FRIE.SENHAHN, sh. 46 vd.; Türk Hukukçularından KERSE, sh. 105.
KALTEFLEITER, esas itibariyle bu görüşte olup, çeşitli ihtimalleri tartışmakta ve tatbikattan misaller vermektedir (sh. 225 vd.).
Aksi görüş için bkz. MERK, sh. 60; SCHAETZEL, sh. 61; NAWIASKY, sh. 97 ve DÖV., 162; GIESE/SCHUNCK, sh. 156; HAMANN, sh. 315; SCHNEIDER, sh. 1331; KOELLREUTER, .sh. 205;
Türk hukukçularından ONAR, sh. 760.
İngiltere'de de Kral kabinenin kuruluş'una müdahale etmez.
Bkz. FINER, sh. 580.
67 no.lu dip not'taki kaynaklar dışımda bkz. KALTEFLEITER,
sh. 225 vd.; DURAN, Ders, sh. 83 - 84.
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sebeple, Başbakanın seçtikleri, kabine ahengini temin edecek kimselerdir.
2 - Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu yoktur. Hatta onun
işlemlerinden başbakan ve ilgili bakan sorumlu tutulmaktadır (A.
md. 98/2) . Sorumluluğuna katılmayacağı bir faaliyeti ifa eden veya
edecek olan kimsenin tayininde Cumhurhaşkanınm kesin red hakkına sahip olduğunu söylemek hatalı olur. "Parlamenter hükürnet
sisteminde sorumsuzluğu olmadan hiç kimse yetki sahibi olamaz"5'.
3 - Cumhurbaşkanının tayin ettiği Başbakana ancak Millet
Meclisi güvensizlik oyıı verebilmektedir. Bu konuda Cumhurbaşka
nının mukabil bir yetkisi yoktur. Nasıl olur da, kendi itimat ettği
ve başbakan olarak atadığı kişinin seçtiği bakanlar hakkında kesin
yetkisi söz konusu olabilir?70 •
den

Bu gerekçeler bakanların atanması hakkında
ayrılmaları hususunda da söz konusudur71 •

olduğu

gibi görev-

Diğer taraftan Al. A. md. 58 de bizim 98/2. md. ye benzer bir
hüküm bulunmasına rağmen , yine aynı neticeye varılmaktadır. 58.
md. hükmü şöyledir :

"Federal Başkanın karar ve tasarrufları muteberiyetleri için,
veya yetkili federal bakanın imzasına muhtaçhr. Bu esas,
Federal Başbakanın tayini, 63. md. ye göre Federal Meclisin feshi
ve 69/2 md. gereğince yapılan istemde tatbik edilmez."
Başbakan

Sayılan muameleleri, Federal Başkan yalnız başına yapabilecek
ve bu kararlar yürürlüğe girecektir. Bunun dışında, Başbakan veya
ilgili (yetkili) bakanın imzası gereklidir. Müellifler bu hükmün tersinden, Federal Başkanın, Hükumet kararlannı imzalama very<l
imzalamama yetkisini araştırmakta ve şu neticeye varrnaktadıriar:
58. md. denin formüle edilmesinin aksi, hükürnet işlemlerinin Federal Başkandan değil, Federal Hükumetden çıktığını göstermektedir. Devlet başkanı Federal Hükfunetin tekliflerini, orıların hukuka uygunluklarını kontrol eder. Onun siyasi sebeplerle veto hakkı

69)

70)
71)

Bu konuda monografi yayınlayan müellif olarak bkz. BIEHL,
sh. 72, 73.
Bkz. MAUNZ, md. 64/1 .
lbid.
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yoktur... Federal hükumet işlemlerinin hukuka veı maksada uygunhığu bakımından siyasi olarak sorumludur; Federal başkan ise sadece hukuka uygunluğundan sorumludur. Onun sorumluluğu sadece
kaza! olup siyasi olarak ileri sürülemez.
HükUmet faaliyetleri ile i1gili siyasi kararlar Federal Hükt1mette alındığı için, Federal Hükumet, Federal Başkan ilk yere imza atmasına, belge böylece tekemmül etmesine ve, onun siyasi iradesinden ortaya çıkmış göürnınesine rağmen, maddi müelliftir (materieller Aktautor). Bu sebeple Federal Başkan sadece hükftmet iş
lemlerinin şekli müellifidir (formeller Autor)" 71 . Diğer tarafdan
Devlet Başkanının imzalaması, hazırlanan kararın (namenin)' şekli ıs
darıdır73. Zaten tarihi gelişmeler içinde Devlet Başkanı ile Başba
kan ve bakanların siyasi ve hukuki durum ve rolleri değişmiştir.
Mesela siyasi karar alma yetkisi, evvelce monarklarda iken şimdi
Hükfunetlerdedir. Hükumet muamelelerinden siyasi sorumluluk da
Devlet başkanına değil, ilgili bakanlara aittir. Bu mana değişmesi
sebebiyle siyasi kararlarda da yetki Devlet Başkanından Hükt1mete kaymıştır .
74

Kısaca, Cumhurbaşkanı kendisine sunulan Bakanlar Kurulu veya bakanların işlemlerine veya, burada sözkonusu olan bakan isimlerini ihtiva eden listeyi, "esas" (sachlich) bakımından kontrol edemez. Çünki esas bakımından kontrol, işlemin siyasi maksada uygunluğu manasına gelir. Devlet başkanı bu kontrolü yapamaz. Buna
karşılık, yukarıda da belirttiğimiz gibi, hukuki şartların gerçekleşip
75
gerçekleşmediğini kontrol edebilir, hatta etmelidir . Hukuki kontrol ise, kararın tekemmülü (şekil) ve muhtevası bakımından olabilir78.

Memleketimiz tatbikatında Cumhurbaşkanı, Başbakanın sunlistesinde değişiklik yapmakta veya bazı bakanlan
beğenmediğini söyleyerek, o isimlerin listeden çıkarılmasını, yeni
isimlerin konulmasını isteyebilmektedir. Bu hususta en tipik öm~k:
duğu bakanların

72)
73)
74)
75)
76)

BIEHL, sh. 119.
İbid ., sh. 75.
1bid.
İbid., sh. 70, 72 .
Bkz. İbid. , sh. 70, 72 vd.
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Suat Hayri Ürg;üplü'nün kurduğu hükümet üyelerini, Cumhurbaş·
kanı atamaktan istinkaf etmiş ve gerekçe de göstermiştir 77 •
Yukarıda da belirttik ki, Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi
yoktur. Anayasa, bakanların "seçilmesini" Başbakana bırakmıştır.
Cumhurbaşkanı bunları tayin edecektir. Aynı hüküm Alman Ana·
yasasında olmasına rağmen, Cumhurbaşkanının bu konuda yetkisiz
· olduğu belirtilmekte, tatbikat da bu merkezde gelişmektedir.

Bakanlar Kurulu güven oyu

aldıktan

sonra,

Başbakan bazı

ba-

kanları değiştirebilir. Başbakanın bakanlardan birinin veya birkaçı
nın istifasını

istemesi kafidir: Bu takdirde o bakanın istifa etmesi gerekir. Onun yerine bir bakan tayin edildiği zaman onun da Cumhux·
başkanınınca "atanması" şarttır. Yani Bakanlar Kurulunun ilk kurulunun ilk kuruluşundaki gibi, Cumhurbaşkanının "atama" da bulunması aranır. Tatbikatta, Başbakan durumu bir tezkere ile Cumhurbaşkanına bildirmekte, Cumhurbaşkanı da yine bir tezkere ile
"uygun bulduğunu belirtmektedir. Genel parlamento seçimlerinden
sonra ise~ Bakanlar Kurulu toptan istifa etmekte ve yeni parlamentonun güven oyu vereceği bir Bakanlar Kurulu teşk:li yoluna gidilmektedir.
Almanya'da da yeni seçimlerden sonra yeni Federal Meclisin
toplanmasiyle birlikde, Federal Başbakanın görevi sona erer. Aynca
istifa etmesi gerekli değildir' • Alman A. md. 69/2 hükmü şöyledir:
78

"Federal Başbakan veya federal bir bakanın ·görevi, yeni bir
Federal Meclisin her toplanmasiyle birlikte, federal bir bakanın görevi de, Federal Başbakanın görevinin diğer herhangi bir sebep (ve
şekil) ile sona ermesi ile wn bulur." Bundan başka bazı sebeplerin
olabileceği de (ölüm, kamu hizmetini ifa ehliyetini kayıp, çekilme,
yeni bir Başbakanın seçilmesi) kabul edilmektedir79 • Bunun dışında
her iki durumda da, şayet kişiler aynı ise, yeni bir "atama" işlemi
şart görülmemektedir. Sadece görevde bulunduğunu tevsik eden
belge (Bestaetigung im Amt) gerekmektedir. Aynı durum, geçici

77)
78)
7!!)

Bkz. RG. 16.5.1972 - 14.189.
MAUNZ, md. 69/3.
!bid.

BAKANLAR KURULUNUN KURULUŞU, GÖREV VE' YETKİLERİ

.·
45

olarak bir bakan diğer bir bakanlığı uhdesine alırsa, söz konusudur80.
Bakanlar Kurulunun kuruluşu ile ilgili ·olarak aynca belirtelim
ki, Başbakan ve bakanların seçilme ve ata·nm.aları idari bir işlem
sayılmazlar. Bu işlemlere "siyasal" veya "anayasal" işlemler diyehiliriz81.
4 -

Bakanların jsltifası

:

Bu konuda son olarak Bakanların görevden ayrılmalarına temas
etmek icab eder. Görevden ayrılmak iki türlü olur: Ya bakan kendisi istifa etmektedir, ya da başbakan veya Millet Meclisi onu istifaya zorlamaktadır. İkinci hale, ileride siyasi sorumluluk konusu ele
alınırken temas edeceğiz. Şimdi burada bakanın kendi iradesi ile
istifası ve istifa ile ilgili genel bazı hususları belirteceğiz:
1 - Anayasada belirtilmemiştir, ama bakanlar her zaman gö~
rcvlerinden istifa edebilirler. Bu tabu bir haldir82 •
2 - Almanya'da istifa, bakanın görevinden ayrılmak arzusunun
bildirilmesidir~a. İstifa, tek taraflı olarak görevi bırakmak veya görevden hukuken ayrılmak ile aynı manaya gelmez84 . İstifa, bakanın
görevden ayrılmak arzusunun bildirilmesi olduğu için, sadece Baş
bakanın bunu kabul edip, Cumhurbaşkanına bildirmesini teklif etmek demektir. Başbakan teklifi reddeder ve bakanın görevde kalmasını isterse, istifa söz konusu olmaz~ 5 • İstifa · teklifini kabul ederse,
lıemen görevden ayrılmış olur. Bizim sistemimizde İstifanın Cumhurbaşkanınca kabulü şarh yoktur. Almanya'da, başbakanın Cumhurıbaşkanına istifayı bildirmesi üzerine, o bakan görevden aynlmağa mecburdur ve Cumhurbaşkanı bunu bir belge ile tevsik eder.
Başbakanın bu husustaki kararı bir süre ile bağlı değildir.
İstifa e.ttiğini bildirmiş, ancak, henüz Başbakanca kabul edilmemiş bakan, normal olarak istifa etmemiş bir bakan gibidifll6.
80)
81)
82)

ea)
ı;4)

85)
86)

Bkz. MAUNZ, md. 64/6; İbid., sh. 366; Aksi görüş, MANGOLDT/
KLEIN, sh. 13-20; MEDER, Art. 64, Erl. Iİ, sh. 2.
Bkz. BALTA, sh. 6; STEIGER, sh. 319; ONAR, sh. 762 - 763.
Bkz. MAUNZ, md. 64/5.
İbid.
İbid.
İbid.,

MANGOLDT/KLEIN, sh. 1320.
MANGOLDT/KLEIN, sh. 1320'.
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Türk İdare Hukuku sisteminde çekilme, memurun haklarından
sayılmaktadır (Devlet Memurları K. md. 20, 94) . Yanimemur un çekilmesi, idarenin kabulüne bağlı " değildir87 • Ancak Devlet Memurlar~

K. bazı hallerde istisna tanımıştır (bkz. md. 94 - 97).

Kanaatimizce bakanların istifası için de aynı şey söylenebilir.
Bir bakan, istifasını (çekilmek istediğini) Başbakana bildirince, çekilmş sayılır. Başbakanın kabulü şart olmadığı gibi, Cumhurbaşkanınca
hunun onanması da gerekmez.
Tatbikatta iki duru'm dikkati çekmektedir :
Bazen başbakan tarafından, "istifanın henüz kabul edilmediği"
veya "konunun yetkili kurallarda görüşüleceği" belirtilerek bakanın istifa ira·desinin neticesi askıda bırakılmak istenmektedir. Gerçekten de, Başbakan istifa etmek isteyen bakanla "görüştükten sonra" istifanın geri alındığı da müşahade edilmektedir.
İkincisi, koalisyonlardaf Başbakanın mensup olduğu parti dışın
daki koalisyon kanadını teşkil eden partinin mensubu bir bakan istifa ettiği zaman, Başbakan, adeta, onun yerine yenisini seçememekle, o partinin Bakanlar Kurulundaki liderinin bu istifayı kabul
veya reddetmesinin "kesinleşmesini" beklemektedir. Bu da aynı şe
kilde lüzumsuz bir tedirginliğe sebep olmaktadır. Kanaatimizce her
iki halde de istifanın kabule bağlı olmadığı , gecikmelere sebep olmanın ise faydasız olduğu söylenebilir.

3 - Cumhurbaşkanı bakanların istifasını isteyemez. Bakanları
istifaya davet etmeye, sadece başbakan yetkilidir. Onları seçmek ve
çekilmelerini istemek yetkisi Başbakanındır. İstifa eden bakanın ye-.
rine yenisini tayin etmek yetkisi de münhasıran başbakana aittir.
4 -

Başbal<an

görevden çekilirse, Bakanlar da

çekilmiş sayı ~

68

1ırlar •

Bu konuya, başka bir açıdan, Bakanlar Kurulunun görevinin
sona ermesi ve siyasi sorumluluk başlığı altında yine tema·s edeceğiz .

Bkz. GÖZÜBÜYÜK, sh. 245 ; GİRİTLİ, sh. 350.
Sll) . Bu durumu açıkça belirten bir hüküm 'Olarak yukarıda bahsettiğimiz Alman Anayasası md. 69/2'ye bkz.

67)
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BAKANLAR KURULUNUN ÖZELLİKLERİ

Genel oiarak :

Her şeyden evvel belirtelim ki "Bakanlar Kurulu siyasi niteliği
ve görevleri üstün olan ve, hukuk açısından, idari yetkileri belirli ve
ayrık sayılması gereken bir otoritedir"89• Bunun dışında, Bakanlar
Kurulunun, yahut Parlamenter rejimlerde kullanılması gelenek olan
Kabine'nin genel olarak özelliklerini belirtmek yerinde olur. 1961
Anayasamız Parlamenter hükumet sistemini kabul ettiği için, Bakanlar Kurulunun genel özeliklerini, bu hükumet sisteminin esaslarına göre ifade etmek gerekir.
Dışarıdan bakıldığı zaman Bakanlar Kurulu Meclis Hükümeti
sistemi ile Başkanlık Hükumet sisteminde aynı göriinür ise de, iç
durumları birbirlerinden oldukça farklıdır. Parlamenter rejimde,
genel olarak Bakanlar Kurulunun şu özelikleri belirtilebilir 90 :
1 - Kabine üyeleri, yani bakanlar siyasi sorumluluk kaidesine
tabidirler,
2 -

Kabine parlamentonun güvenine dayanır,

3 - Sıkı bir "birlik" teşkil eder ve üyeleti birbirine tesanüt
ile bağlıdır,
4 - Birliği ve tesanüdü tutmak üzere kabinede bir başbakan
bulunur,
5 - Kabine, devlet Başkanı ile parlamento arasında bir irtibat
bağı

organıdır,

6 - Kabine yürütme ile yasama organları arasında iş ortaklığı
temin eder,
7 - Kabine parlamento içindeki çoğunluk partisinin (Koalisyonda partilerin) bir nevi icra komitesidir.
89)
90)

DURAN, Ders, sh. 77; DOLLINGER, sh. 151. Ayrıca bkz.
BVerFGE, sh. 11, 855; MACKINTOSH, sh. 358.
Bkz. BAŞGİL, Fasikül II, sh. 362 - 363; Ayrıca bkz. GÜNEŞ, sh.
62 vd.; ELLWEIN, sh. 155 vd.; SCHMID, sh. 65 - 69; JENNINGS,
Cabinet, sh. 218 - 220; 363; ALDIKAÇTI, Devlet, sh. 57 - 59; ARSEL, sh. 406- 407; MACKINTOSH, sh. 393 - 394; FINER, sh. 617618. İngiltere'de Kabinenin çeşitli devirlerdeki özellikler iiçin
bkz. MACKINTOSH, sh. 406 vd.
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Belirttiğimiz bu özelliklerin açıklanması, ele. aldığımızı ve in-

celemeye çalıştığımız bu araştırma~ın ana konularından bir kısmı
dır.. Ve ilgili oldukları yerlerde temas edilmiş veya edilecektjr.
2 -

İç Münasebıetier :

Konumuzla ilgili bir nokta da şudur: Acaba Bakanlar
lundaki iç münasebetler nasıldır, nasıl olmalıdır?

~uru

He~ şeyden evv~l şunu belirtelim ki elde bir İçtüzüğün olmabu sorunun, p<>zitif olarak cevaplandırmasını zorlaştırmakta
dır. Çünkü hangi konuların bakanların yalnızca, hangilerinin, Bakanlar Kurulunun müzakeresine sevkedilmesi gerektiği bazen nezaket kesbedebHir. Şüpheli hallerde Bakanlar Kurulunun İçtüzüğüne
bakmak, en sıhhatli yol olacaktır.
_

ması,

Bakanlar Kurulunun İçtüzüğü, gör~ülecek bütün işleri göstermez, gösteremez, bazen kanunlara atıflar .da yapabilir. Ancak, şüp
heli halleri düzenleyebileceği gibi, ana prensipleri de koyabilir. Bıı
hususta Federal Almanya İçtüzüğünün md. 15/1. md. si hüküm
sevketmiştir.
Akla gelen bir nokta da şudur: Yapıla·cak bir İçtüzük, bazı konuların Bakanlar Kuruluna sevkedilmeden önce, ilgili bakanlar arasında görüşülmesini düzenleyebliir. Bu suı.letle Bakanlar Kurulu boşıına işgal edilmemiş olacaktır. Tabii hey;et halinde karar alınma
sını gerektiren konular istisna teşkil ederler. Bütün bunlara rağmen,
şüpheli durumlarda Başbakana yetki vermek, yani müşterek müzakereye sunulup sunulmayacağını belirlemek hususunda son karan
onun vermesi isabetli olur. Bu hususta Federal Almanya Bakanlar
Kurulu İçtüzüğünde hüküm bulunmaktadır (md. 20/2).
Genel olarak Bakanlar Kurulunun toplantıları Başbakan'ın, bulunmadığı zaman yardımcısının başkanlığı altında yapılır .A. md.
97/2 hükmüne göre:
"Cumhurbaşkanı,
kanlık

gerekli gördükçe, Bakanlaı Kuruluna ba·ş

eder."

Cumhurbaşkanı

Yürütme Organının başıdır. Yürütme organının
bir parçasını teşkil eden Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi bu
sebeple normaldir. Diğer taraftan, böyle bir yetki, Devlet Başkanının
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statüsünün ve yetkisinin kuvvetli olduğu devirlerden kalmadır. Bugün Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi artık
semboliktir. Görevlerinden dolayı mes'ul olmadığı için (A. md. 98)
Cumhurbaşkanının yüksek sevk ve idare ile ilgili kararlar alınması
na birinci derecede katılması düşünülemez.
Memleketimiz tatbikahnda Bakanlar Kınuluna Başbakan, buzaman yardımcısı başkanlık etmektedir. Cumhurbaşkanı
başkanlık ettiği toplantılar çok nadirdir.

lunmadığı
nın

Toplantılarda kararların alınması hususlarında, biı< İçtüzük bulunmadığı

için, belli bir usul yoktur. Ancak yerleşmiş tatbikata göre
defa da ilgili bakanlık karar metnini hazırlamak
ta ve Bakanlar Kuruluna sevketmektedir. Eğer sözlü müzakere yapılmayacaksa, doğrudan doğruya bakanlar ziyaret edilmek suretiyle
"elden ima:a" yoluyla imza ettirilmektedir. Bu tatbikat bazen kararnamelerin imzalanmasının gecikmesine sebep olmakta, bu da diğer
başka mahzurlar ortaya çıkarmaktadır.

Başbakanlık, çoğu

Dışarıya karşı Bakanlar Kurulunun tam bir birlik halinde olması
pürüzsüz bir müşterek işb:rliğinin temelidir. Misal olarak, bir bakanın siyası bir konuşmasında (mesela kendi seçim çevresindeki bir
konuşmasında) Bakanlar Kurulunun kararları ya da bir diğer bakanın siyasi tutumuna kendi yetki sahası içinde müdahale ederse, bu
kabul edilemez91 • Almanya'da, zaten Federal Hükfunet İçtüzüğü bu
hususta hüküm sevketmiştir (md. 12).

Bu durum, maalesef, bizde, son zamanlarda görülen patolujik
bir haldiı'. Koalisyon partilerine, mensup bakanlar koalisyonun diğer
ortakları, hatta Bakanlar Kurulunun genel politika ve icraatına ters
clüşen veya onları nazara almayan beyanlarda ve tatbikatlarda bulunmaktadırlar. Bu~ kabinenin bütünlüğünü zedelemektedir. Ayrıca,
kabinenin İdari mekanizma üstündeki prestij ve otoritesini de zayıf
latmaktadır.

A. md. 112 hükmüne göre, İdare bütünlüğü prensibi caridir. B11
prensib, "bütün idari kur1uluş ve mercilerin davranışlarını birbirleriyle ayarlayarak ahenk içinde çalışmalarını gerekli kılar . " • Bütün
92

91)
92)

MAUNZ, md. 65/3.
BALTA, sh. 122.

Servet

Armağan

-

4
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idari kuruluşların ahenk içinde çalışması gereği hükfunet üyelerinin,
koalisyon ortaklarıı şeklmde de olsa, tam bir ahenk halinde faaliyetini
icab ettirir. Zaten koalisyon, muayyen bir konuda fikir ve faaliyet
birliği demek değil midir?
3 -

İç Tüzük Eksikliği :

Üzerinde durulması gereken bir konu da şudur: Acaba Bakanlar Kurulu görevlerinin içine giren konularda kararlar alırken
hangi esaslara göre çalışmaktadır?
Bu sorunun cevabı, Bakıanlar Kurulununt bir İç tüzüğe göre
çalışma3ını düzenlemesi gerekmesine rağmen bir İçtüzüğe sahip olmadığıdır.

Yani memleketimizde Bakanlar Kurulunun çalışmalarını
düzenleyen bir metin mevcut değildir. Böyle bir metnin mevcudiyetinin zorunlu olduğu açık olmakla birlikte, bugüne kadar nedense
bir İçtüzük yapılmamıştu93 •
Yasama Organı olarak Parlamentoların İçtüzük yapmalart ne
kadar zorunlu ise, Bakanlar Kurulu için de aynı şeyler söz konusudur94.
Bu kadar önemli görevleri olan bir heyetin bir çalışma tüzüğü
ne sahip olması gerektiğinde şüphe olamaz. Ancak bu gereğe riayet
edilmediği görülmektedir.
Anayasa gelişmelerimizin seyri içinde bu mevzuda
manzara ile karşılaşmaktayız:

şöyle

bir

1876 Anayasası 29. md. sinde şu hükmü sevketrnek suretiyle
Bakanlar Kurulunun çalışmasına ait bir kısım kaideler koymuştu :
"Vükeladan herbiri dairesine ait olan umurdan, icrası mezuniyeti
tahtında bulunanları usulüne tevfikan icra ve icrası mezuniyeti tahtında olmayanları Sadr-ı azam'a arzeder. Sadr-ı azam dahi o makule

mevaddan müzakereye muhtaç olmayanları muktezasını icra veyahut Taraf-ı Hazret-.i• Padişahi'den isti'zan ederek ve muhtac-ı müzakere bulunanları Meclis-i Vükela'nın müzakeresine arzeyliyerek mü93)
!J4)

Bkz. ARMAÖAN, Servet: Bakanlar Kurulunun Çalışma Usullerine Dair Bazı Düşünceler, !HFM., C. XXXVIII, s. 1-4.
Bkz. GÖZüBÜYÜK, sh; 82.
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teallik buyurulacak İr'ade-i Seniyye mucibince iktizasını ifa eyler.
Bu mesalihin enva' ve derecatı nizam-ı mahsus ile tayin olunacaktır."
Görülüyor ki, 1876 Anayasası, bakanların yapacakları işi ikiye
Kendilerinin yapabileceklerini bizzat yapmaya, yetkili olmadıklarının ise, Başbakana sunulmasını emrediyor. Başbakan da
görüşülmesi gerekmeyenlerin gereğini yerine getirecek, görüşülme
sinde zaruret olanları ise Padişahdan (Devlet Başkanı) izin alarak Bakanlar Kurulu'nda görüşecektir. Daha sonra verilen karar da, Padi§alun İrade-i Seniyye;si gereğince, tatbik edilecektir.
ayırıyor:

Bakanlar Kurulunun çalışmasına ait bu şekilde kaide koyanlar
1876 Anayasasının bu maddesi, Anayasanın 1909 daki değişikliği ile
şu şekle girmiştir:

"Vükeladan herbiri dairesine ait olan umurdan me'zuniyeti tahusule tevfikan icra ve icrası me'zuniyeti tahtında
olmayanları Sadr-ı azam inha eder. Sadr-ı azam dahi o makule mevaddan müzakereye muhtaç olmayanları doğrudan dqğruya ve muhtac-ı müzakere bulunanları Meclis-i Vükelada ba'del
müzakere
ınuhtac-ı tasdik olduğu takdirde arzeder ve muhtac-ı tasdik olmıyan
lar hakkındaki Hey'eti Vükela kararını tebliğ eyler. Bu mesalihiri
enva' ve derecatı kanun-u mahsusla tayin olunacaktır. Şeyh-ül İs
Ulm müzakere olmayan mevaddı doğrudan doğruya arzeder". 1900
değişikliği, yürütme ve yasama münasebetler:nde bazı değişiklikler
getirdiği gibi, Padişahın statüsünde de değişiklikler getiımiştir. Bu
değişiklikler, yasamanın kuvvetlenmesi, Padişahın durumunun ise,
eskisine nazar'~n biraz zayıflaması istikametindedir.
tında bulunanları

Bu hükümde de ,aynı özellik görülmektedir. Yeni metinde badurumunda bir değişiklik yoktur. Ancak Başbakan. tasdike
ihtiyacı olmayan konularda, doğrudan doğruya, yani Padişahın iznini almadan Bakanlar Kurulunda o mes'eleyi görüşecek ve icra
safhasına koyabilecektir. Ayrıca kararın icra edilmesi için Padişa
hın İrade-i Seniyye'sine de artık ihtiyaç kalmamıştır
kanların

İki metin arasındaki bir diğer fark, Bakanlar Kurulunun çalış
ma usullerini düzenleyen metnin adının, birincisinde "nizam-ı mahsns" ikincisinde ise "kanun-u mahsus" 95 şeklinde geçmesindedir.

95)

29. maddeye dayanılarak dal:ıa sonra çıkarılan Bakanlar K~r\tl~
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Üçüncü ve daha mühim olan bir fark, 1909 daki durumda, tasdiki
gerekmeyen konuların da bulunabileceği kabul edilmiştir. Nihayet,
arlık İrade-i Seniyyeye de lüzum kalmamaktadır.
29. md. 1914 tarilıindeki iki değişiklikde de aynen kalmıştır.
20 Ocak 1337 (1921) tarihli Anayasa'da bu konuda herhangi bir
hüküm sevkedilmemiştir. Aynı şekilde "Büyük Millet Meclisi İcra
Vekillerinin Suret-i intihabına Dair Kanun" 96 da da hüküm mevcut
değildi.

Keza 8 Temmuz 1922 t. ve 244 s. "İcra Vekilerinin Suret-i intihabına dair Kanun" da da bir hüküm yer almaz.
20 Nisan 1340 (1924) tarihli Anayasa da bu mevzua dair bir hüküm sevketmemişti. Sadece 47. md. s'. nde "Vekillerin vazife ve
mes'uliyetleri mahsus kanunla tayin olunur" (1937 değişikliğinden
sonra), 48. md. sinde ise, "Vekaletlerin teşkili tarzı, mahsus kanuna
tabidir" (1937 değişikliğinden sonra) şeklinde hükümler sevketmişti.
Bu hükünılerin üzerinde durduğumuz nokta ile ilgisinin olmaclığı
açıktır.

Anayasalarımızın

bu konudaki ilgisizliğinin son örneği 1961
görülmektedir. Her nedense, 1961 Anayasa'sını hazır
layanlar da, Bakanlar Kumlu'nun çalışma usulüne ait çok genel
ve kısa da olsa, kaide koymamışlardır.
Anayasa'sında

Ankara

Tasansı'nda

da bir hüküm bulunmamaktadır. Bu tasan
ile ilgili" hususlar için bile bir özel kaistediği halde, Bakanlar Kurulunun çalışmasınıı

"Bakanların şahsi durumları

nun çıkarılmasını
ait bir hüküm sevketmemişti.
İçtüzüğünde,

[6)

"Nizamname" tabiri geçmektedir. Bu suretle 1875
daki tabire uygun hareket edildiği görülmektedir. Şu var ki, çı
karılan bu İçtüzük, 1876 Anayasasının 1909 tarihindeki değişik
liğinden evvel çıkarılmış olduğundan, bu tabirin kullanılması
normaldir. Bu İçtüzüğün değiştirilmesine dair İçtüzük de aynı
şekilde "Kanun" değil "Nizamname" tabirini kullanmaktadır (Metinleri için bkz. Ek 1) .
Bkz. Düstur, 3 tertip, c. · 1, sh. 6. Bu kanundan sonra çıkarılan
14 Nisan 1923 t. ve 384 s. "Hey'et-i Vekile Reisi'nin Vazife ve
Mes'uliyeti Hakkında Hey'et-i Umumiye Kararı" nda da bir hüküm mevcut değildir (Metin için bkz. Düstur, 2. tertip, c. 4,
sh. 75).
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Aynı şekilde İstanbul Tasarısı'nda herhangi bir hükme rasla-

mamakta yız.
Göıülüyor

ki, halen Türkiye'de Bakanlar Kumlu'nun çalışma
sını düzenleyen bir metin mevcut değildir. Böyle bir metin mevcudiyetinin zorunlu olduğu açık olmakla birlikte, bugüne kadar nedense, bir İçtiizük yapılmamıştır.
O halde Bakanlar Kurulu nasıl çalışmaktadır veya çalışabilmek
tedir? Diğer taraftan Bakanlar Kumlu'nun bakmakla vazifeli olduğu
işler naZ'ara alınırsa, böyle bir metnin yokluğu nasıl bir tatbikata
sebep olmakta, ne gibi güçlükler ortaya çıkarmaktadır?
Halen Bakanlar Kmulu'nu bir çok işlerin işgal ettiğini görmekteyiz. Bu işlerin çokluğu bir yana, çok ehemm:yetsiz bir takım konuların da Bakanlar Kurulunda görüşülüp karara ba0anması gerektiğinden, Bakanlar Kurulu adeta "fuzuli işgal"e uğramıştır.
Bakanlar Kumlu'nun çalışmasını gösteren bir İçtüzüğün yokluBakanlar Kumlu'nun çalışmasında ayrı bir takım güçlükler ortaya çıkarmaktadır. İçtüziik olmadığı için, müzakerelerin nasıl yapıla
cağı, kararların nasıl alınacağı ve hatta nasıl imza edileceği, tutanak
tutulup tutulmayaca[Q belli değildir.
Bugünkü tatbikatta tutanak tutulmamaktadır. "27 Mayıs 1960
dan sonra Bakanlar Kurulu toplantılarında Başbakanlık Müsteşarı
tarafından, bir ara tutanak tutulmuştur" 97 • Alınan kararların ise, bazen not halinde, bazen de ağızdan Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesine bildirilmek suretiyle metin hal:nde gelmesi sağl anmaktadır. Bazen de bu vazifeyi Devlet Bakanlarından biri yapmaktadır 9 8 • Alınan
kararların imzalanması ise, çoğu defa "elden imza" usulü ile yapıl
maktadır. Bazen de "topl an tısız karar alma" yoluna gidilmek zorunda kalınmaktadır. "Çoğu 1zaman sorumlu idari birimlerce hazırlanan
karar taslaklarının, Bakanlar Kurulunda görüşülmeden:ı elden bakanlıkdan başkanlığa d olaş tırılmahaf "formalite" böylece tamamlanğu

nıaktadır"99.

Bu konuda şunu da b elirtelim ki, Bakanlar Kurulu'nun çalış
tanzim etme vazifesi "Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi

malarını

97)
S-8)
~hl)

Bkz. GÖZÜBÜYÜK, sh. 106.
sh. 106; DURAN, Ders, sh. 79.
Mehtap Raporu, sh. 8.
İbid.,
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Başkanlığı"na verilmiştir. Bu dairenin vazifesi iki grupta toplanmaktadır: 1 - Bakanlar Kurulu'nun çalışmaları ile ilgili hazırlıklan
yapmak, Bakanlar Kurulu kararlarının metinlerini hazırlamak ve
imzaya hazır hale getirmek, 2 -- Kanun tasar~sı ile tüzüklerin tasarılarını

incelemek ve böylece mevzuat arasında ilhengi sağlamak" 100 .

Prof. GÖZÜBÜYÜK, bu görevlerden bir kısmının Danıştay'a
verilmesinin mümkün ve lazım olduğunu belirtmektedir101 .
. Buraya kadar anlattıklanmızdan ortaya çıkan şudur ki, Bakanlar
Kurulu "fuzuli yere işgal" edilmekte ve çalışmasını tanzim edecek
bir İçtüzükden mahrum olarak çalışmaktadır.
Başbakanlık müsteşar

ve müşavirleri eskidenberi, Bakanlar Kurulu için bir! İçtüzük yapılmasının zaruretini kabul ve bu hususta
bazı gayret ve teşebbüste bulunmuşlardır. Ancak bugüne kadarki
teşebbüsler bir netice vermemiştir.
tlgili müsteşar ve müşavirlerin belirttiklerine göre, Bakanlar
Kurulu için bir İçtüzük Y.apılmasında en büyük engel, bu İçtüzüğün
gerekli müeyyideden mahrum olacağıdır. Bu durum bilhassa kararnamelerin imzalaması gerektiği ka:desi karşısında ortaya çıkmakta
c'ıır : Bir kararnameyi imzalamaktan imtina eden bir bakana uygulanacak bir müeyyide koymak, pratik olmadığı için, faydalı değil
dır. Ne var ki, Başbakanın istemesine rağmen , devamlı olarak, ayı ırı hareket eden bir bakanı Başbakan istifaya davet edebilir. O
bakan da istifa etmek mecburiyetindedir.
Ancak bu söylediklerimiz, Koalisyon hükfunetleri sırasında ve
koalisyonun temin ve teşkili zorunlukları karşısında, hiç mümkün
c~eğildir.

IV.

BAKANLAR KURULUNUN GÖRE:VE BAŞLAMASI

Bakanlar Kurulu ne zaman göreve başlar? Bu soru memleketimizde kabine buhranlarının ortaya çıkmasından sonra aktüel hale
gelmiştir. Bu problemi ortaya çıkaran sa:k veya vesile de şudur: Bir
ll{J}
101)

GÖZÜBÜYÜK, sh. 108.
Bkz. İbid., sh. 108 - 109.
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hükumet ist:fasını verdikten sonra yenisi kuruluncaya kadar vazifeye devam etmektedir. Bu ar.ada Cumhurbaşkanı bir parlamenteri
hükO.meti kurmakla görevlendirmekte, o da bakanları seçmekte ve
listeyi Crmhurbaşkanına sunmaktadır. Bakanların, Cumhurbaşka
nınca "atanma" sından sonra (A. md. 102/son), Bakanlar Kurulu
hükumet işlemlerini yürütmeye başlamaktadır.
Ancak henüz güven

oylaması yapılmamıştır.

Acaba bu

sırada

başbakan veya bakan olarak atanan kimseler işlem yapabilirler mi;
tasarrufları

muteber midir?

Bu sorunun pratik tarafı şudur: Güven oylamasına kadar ,bazı
tasarruflarda bulunan ve fakat güven oyu alamadığı iç:n çekilen,
istila eden Bakanlar Kurulu veya bakanların yaptıkları muameleler
muteberiyetini devam ettirecek midir?
Herşeyden evvel belirtelim ki, Anaya!!ada açık bir hüküm yoktur. Anayasa 102/son maddesi sadece şu hükmü ihtiva etmektedir:

"Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya Millet' ekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seç.ilir ve Cu·mhurbaşkanınca ıatanır. "
Madde geçen "atama" tabiri, vazifeye başlama manasına mıdır,
yoksa Millet Meclisinden güven oyu isteyecek kabinenin,. l:stesindeki bir bakan isminin Cumhurbaşkanınca kabulünü belirten bir
muamele midir?
Bu hususta şu görüşler ortaya çıkmıştır :
1 -

Atama ile Göreve Ba$lama :

göre, A. Md. 102/son geregınce, Bakanlar Kurulu
göreve başlarlar. " Bakanların atanması
ile Bakanlar Kurulu teşekkül etmişt: r . Görevine başlar. Parlamenter
rejimin ruhu budur" 102 •
Bu

görüşe

Cumhurbaşkanınca atanınca

Bu görüşü ileri sürenler, parlamenter rejimi tatbik eden memleketlerden şu misali vermektedirler : 1940 yılında Fransa'da Cum102)

ALDIKAÇTI, sh. 302; ibid., Devlet, sh. 107 ve orada belirtilen
Devlet Anayasaları; HIRSCH, sh. 150.
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hurbaşkanı Lebrun, krizli bir devrede Alman orduları ilerlerken
çekilen Başbakan Reynaud'nun yerine Marechal Peta:n'i Başbakan
tayin etmiş ve kurulan hükumet, ilk iş olarak mütareke tıalebinde
bulunmuştur 103 •

"Yeni kurulan hükumetin ya·s ama organı önünde programını
okuyarak güven oyu istemesi göreve başlamak için değildir. Sadece
Devlet Başkanının kurduğu hükumetin parlamento güvenini ha'.z
olup olmadığının anlaşılması içindir" 104 .
görüşün

Bu

gerekçesi

şu

noktalardan tenkit ecblebilir :

Parlamenter rejimi ruhu'ndan ne anlaşılması icab ettiği
Parlamenter rejim'.n hangi özelliği ve niçin Cumhurbaşkanının atama işlemi ile Bakanlar Kurulunun göreve başladığını
kab ettirir?
1 -

Dçık değildir.

2 - Tatbikattan verilen örnek ise, sadece bir tek örnektir. Üstelik bu örnek çok olağanüstü bir devrede, bir devletin ;şgıal edilmesi, hatta ortadan kaldırılmasına ramak kaldığı bir sırada, yeni
tayin edilen başbakanın, güven oyu istemeden, düşman devlet ile
görüşmelere başlaması şeklindedir. Belki de, böylece güven oyu istemeden hemen görüşmelere başlamak, düşman ordularının ilerlemelerini durdurmak gayes:ne matuf bir "askeri taktik" idi. Nitekim
bu görüşmelere başlayan Fransız Başbakanı da bir asker kişidir .
3 - Nihayet ileri sürülen, güven oyunun göreve başlamak için
sadece "Devlet Başkanının kurduğu hükumetin Parlamentonun güvenini haiz olup olmadığının anlaşılması içind'.r" sözü de
bir delil olarak kabul edilemez. Çünkü, parlamentonun güvenini haiz
0lup olmadığının anlaşılmasının ne faydası olacaktır? Sadece ihbad
(decleratif) değeri haiz ise, Anayasada bu kadar teferruatla tanz.m edilmes:ne neden lüzum hissedilmiştir veya hissedilsin?
değil ,

2 -

Bu
rından

Bakanlar Kurulu Güven Oyu İle Göreve Başlar :
görüş, yukarıda bahsettiğimiz

ortaya

l.urbaşkanı tarafından

103)
104)

gibi1 meselenin aktüel olmıa
5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra Cumatanan bakanlıar henüz güven oylaması ya-

çıkmıştır .

ALDIKAÇTI, sh. 302; Devlet, 111.
sh. 302 - 303.

İbid.,
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pıimadan, bazı işlemlere başlamışlardır.

Bu durum, kabineyi kurJjJak isteyen AP, MSP ve MHP liderleri tarafından kınanmış; daha
r;iıven oyu alacağı belli olmayan bir hükUmetin işlem yapamayacağı ileri sürülmüştür. Çünkü Millet Meclisi henüz bu Bakanlar
l\uruluna güvenmemiştir. Kendisine güvenilmeyen Bakanlar işlem
) apamaz, yaptıkları işlemler muteber değildir denilmiştir 105 •
ARSEL'e göre: Bakanlar Kurulu, listenin tam olarak Meclislere sunulmasiyle "kurulmuş addolunur ve fiilen göreve başlar".
"Resmen· göreve başlayabilmek için ... güven oyuM mazhar olmuş
bulunması lazımdır" 105 a.

3 -

Görüşümüz

:

Kanaatimizce Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından Bakanlar Kurulu listesinin uygun görülerek atamaların yapıldığının
lildirilmesi ile kurulmuş olur; Bak~nlar Kurulu bu andan itibaren
güreve başlar.
Çünkü, Bakanlar Kurulu Yürütme Organının bir parçasını teş
kil eder. Parlamenter rejimlerde Yürütme Organı, Yasama Organı
karşısında müstakil bir fonksiyon ifa eden bir organ kabul ed:ldiğinden, Yürütme Organınm başı olan Devlet Başkanının, Bakanlar
1.urulunun temelini tekemmül ettirmesi icaıb eder. Bir diğer deyiş
le, Bakanlar Kurulunun teşkili Yasama Organının iradesine ve kararına terkedilemez. Çünkü, ikisi fonksiyon ayrılığı manasında, ayn organlardır. O sebeple Bakanlar Kurulunun teşkilini de Yürütme
Organının başının başlatması ve tamamlaması ic:ab eder 106 •
Millet Meclisinin Bakanlar Kuruluna ·güvensizlik oyu vermesi
ise, yine parlamenter h,ükumet sisteminin bir özelliği olup, yasama
105) Bkz. 20- 25.6.1977 ve 1-4.7.1977 tarihli Gazeteler.
105a) ARSEL, sh. 407 .
106) Avusturya'da, bakanlar ancak, Federal Başkan ve Federal Baş
bakan tarafından imzalanan belgelerin teslimi ile göreve baş
larlar (WALTER,sh. 473). Almanya'da Federal Başkan tarafın
dan atama belgesinin teslimi ile başlar . Şayet Anayasa md. 64
deki yemini daha önce yapmışlarsş, bu yeminle başlar (MAUNZ,
sh. 366) . Bir diğer görüşe göre, yemin kurucu tesire sahip değildir. Yeminden önce de göreve başlanabilir (DENNEWITZI
MEDER, md. 64/Il - 3) .
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organının

yürütme organına karşı kullanacağı, kullanması ic:ab eden
bir imkanıdır ve iki organ arasındaki muvazeneyi temin eden bir

vasıtadır.

Ancak bu demek değildir ki, güven oyu verilmesi, Bakanlar Kumlunun teşkilini sağlar. Güven oyu, Yasamanın elınde Yürütme Organına karşı kullanacağı bir imkandır : Yürütmef kendisi Bakanlar
hırulnnu teşkil etmektedir, ancak Yasama Organı, Yürütme Organı
nın başının teşkil ettiği .Bakanlar Kurulunun göreve devam etmesini
1stemed:ğini, vereceği güvensizlik oyu ile açıklamaktadır; karşılıklı
tevazün bu suretle temin edilmiş olmaktadır.
Ancak yine kanaatimizce, bu tarz, tatbikatta bazı mahzurlara 101 sebebiyet vermektedir: Güven oyu almadan icraata başlayan
Bakanlar Kurulu, güven oyu alamadığı takdirde, yaptığı icraat,
bazı mahzurlar doğuracaktır, hele bunlar siyasi mahiyette iseler,
mahzur daha da büyür. Özellikle, daha sonra güven oyu alacak
hükfunetin programı gereği değiştirmek istediği ve fakat imkanı olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Bunlara mani olmak için, ve
pratik bir hal tarzı olarak, yeni bir düzenlemeye gitmeli ve Bakanlar Kurulunun güven oyu almadan, herhangi bir işlem yapamaması tanzim edilmelidir.
Bu konuda şöyle bir tartışma zemini açılabilir :
1 - Güven oyu, Millet Meclisinin bir Bak~ar Kuruluna "güt;t.Jndiğini" ifade eder. Güverunenin muhtevası, onun progrıamında
) er alan hususların gerçekleştirilmesine ve, Bakanlar Kurulunun bu
programı gerçekleştirebileceğine olan inançtır. Aksi davranış, Milltt Meclisinin Bakanlar Kurulunun programındaki fikirlerin memleket için uygun olmadığı ve o Bak.anlar Kurulunun bu hususta yelt-neksiz olduğu inancını ifade eder.
Güven veya güvensizlik oyunu başka türlü tefsir etmek müm1ün değildir.
103. maddenin gerekçesinde şu cümleler dikkat çekicidir : "Bakanlar Kurulunun teşekkülü anında program ile Meclisin ekseriye107)

Bazı müellifler bu suretle, Parlamenter sistemde Parlamentonun siyasi üstünlüğü ve yürütme karşısında korunduğuna işa
ret etmektedirler (bkz. WALTER, sh. 474).
İtalya, md. 93 ve Hollanda'da, Jiıd. 79 da yemin ile göreve
başlamaktadırlar. Ayrıca bkz. ALPIKAÇTI, Devlet, sh. 107'de
zikredilen devlet anayasaları.
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tinin siyasi görüşü arasında ayniyeti sağlamak bakımından ... ",. 104.
maddenin gerekçesinde ise şu cümleler geçmektedir : " ... Millet
Meclisinde sahip olduğu çoğunluğu tebarüz ettirmek veya böyle bir
. çoğunluğun bulunup bulunmadığını araştırmak Bakanlar Kurulunun
hakkı olmalıdır. Ayrıca Hükfunet güvenoyu isteyerek kendisini tak\ ıyeyi düşünebilir."
2 - Güven Oyunun Anayasada düzenleniş tarzının ratio legis'i
de bizi bu neticeye götürür: Güven istemi ve oylamasının A. 103
Ye 104. maddesinde düzenlenmesi ve bu hususta müddetlere titizLkle riayet edilmesi gereği, bu müessesenin ehemmiyetinden ortaya çıkar. Eğer bu ehemmiyet, birinci görüşün ileri sürdüğü gibi,
rndece parlamentonun o Bakanlar Kuruluna güvenip güvenmediği
nin anlaşılması ve bilinmesinden ibaret olsa idi, bu şekilde düzenknmezdi, düzenlenmesi gerekmezdi.
103. maddenin gerekçesinde

şu satırlar

da dikkat çekicidir:

"Hükilmete programını hazırla•ması ve bunun ciddi bir görüş
meye vesile vermesi için, görüşme ve oylamalar hususlarında müdclt>tler konulmuştur."
Aynı durum 89. madde de düzenlenen Gensoru neticesindeki
C·ylama ile ilgili olan hükümlerden de ortaya çıkmaktadır.

3 - Güven oyu alamayan ve fakat, Cumhurbaşkanınca atamadan sonra işlem yapan Bakanlar Kurulunun muamelelerinin muteber
ulduğu nasıl kabul edilebilir? O Bakanlar Kuruluna güvensizlik oyu
'erilmesi demek, Bakanlar Kurulunun programında yer alan husus1:.ırın kabul edilmemesi ve o Bakanlar Kurulunun memlekette kamu
hizmetlerinin yüksek sevk ve idaresinde yetersiz olduğunun kabul edilmesi demektir.
Bu duruma göre, güven oyu almadan işlem yapmak caiz olmagibi, güvensizlik oyu ~lan kabinenin yaptığı işlemlerin muteberiyetinin devamı da mümkün değildir. Madem ki, kendis:ne güvenilmeyen bir kabine söz konusudur, bu kabinenin yaptığı işlem
ler de güven verici değildir, yani muteber olarak kabul ed:lemez.
Kısacası, henüz güven oyu almadan, yukarıda belirttiğjmiz gibi,
siyasi ve büyük tesiri olan herhangi bir işleme tevessül etmemelidir.
iıığı
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Yeri gelmişken belirtelim ki, 5 Haziran 1977 genel seçimlerinden sonra kurulan 1. Ecevit Hükumet~·t kuruluşunun ertesi günü TRT Genel Müdürünü görevden almış (22.6.1977), daha sonra
bazı geniş tesiri ülan işlemlerde bulunduğu gibi, hükumetine güvensizlik oyu verilmesine rağmen (3.7.1977), Milli Eğitim Bakanı
işlemlerine devam etmiştir. Bu durum o zaman şiddetli tenkitlere
sebep olmuştur 101a.
Güvenoyu alsa, b~lki yapılan muamelelerin tecv:zi gibi bir mana kabul edilehilir. Ama güvensizlik oyundan sonra, eski muamele:erin muteberiyetinin devamı kabul edilemez.
4 - Gerek göreve başlarken ve gerekse görev sırasında herh.ıngi bir vesile ile, ya da gensoru netices:nde güvensizlik oyu alan
Hakanlar Kurulunun düşmesi veya Başbakanın istifa etmesinin sebebi nedir? Güvenine muhtaç olduğu bir Meclisin güvenine mazhar olamadığı içint yani kendisinin o memlekette idari hizmetlerin
yüksek sevk ve idaresini yapmamasının istenmesi demektir. Bu durum
da güvensizlik oyu almasına rağmen, vazifeye devıa1mı mümkün değildir; çünkü Başbakana ve onun başkanlığı altındaki Bakanlar Kunıluna "güvenilmemiştir" İster göreve başlarken, isterse görev sı
n.ısında veya gensoru neticesinde olsun, güvensizlik oyu alan Bakanlar Kurulunun "hemen" istifa etmesinin sebebi budur. Yerini Mecbin güvenine mazhar olacak bir kurula ve Başbak!llna terketmekledir.
5 - Kendisine
mlunun, daha önce

güvenilmemiş
yaptığı

bir Başbakanın ve Bakanlar Kumuamelelerin muteber:yeti kabul edilip

107a) Bkz. 23.6.1977 ve 7.7.1977 t . Cumhuriyet Gazetesi. Burada kaydedelim ki, Cumhurbaşkanı, henüz güven oyu almamış bir hükumetin siyasi ve geniş tesiri olan hukuki işlemlerini ihtiva
eden kararnameleri imzalamarnaktadır . Bu durum, bu devrelerde çıkan kararnamelerden tesbit edilebildiği gibi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi sayın Halı'.lk Bayülken'den de şahsen öğrenmiş bulunuyoruz. Hatta 1. Ecevit Kabinesi güven oyu alamayınca, bu tarihten sonra hükumet tarafından hazırlanan ve Danıştayın iptal kararlarına uyarak Müstesar ve Genel Müdür seviyesindeki memurların atama kararnamelerini, Başbakan Ecevit'in, bunların yeni bir atama
olmadığını belirtmesi ve imzalanmasını rica etmesine rağmen,
Cumhurbaşkanınca imzalanmamıştır (Bkz. 12.7.1977 t. Cumhuriyet Gazetesi) .
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edilmemesi, her zaman münakaşayı mucip olacağı için, pratik bakımından da bu yol kabul edilmelidir.
Anayasa bu yolda açık hüküm ihtiva etmeli, Bakanlar Kurulmun güven oyu alıncaya kadar, hiç bir işlem yapamayacağı belirt •lmetdir.
İstanbul Tasarısında, md. 107, sadece "günlük işlerin:n" yapılab:Jeceği belirtilmişti

6 -

(bkz. sh. 18).

Tatbikatta bu konuda dikkati çeken iki durum

şöyledir

:

a) Cumhurbaşkanı, güvensizlik oyu alan bir Bakanlar Kuru" yeni Hükumet kuruluncaya kadar, :vazifeye devam etmelerini
rıca" etmektedir. Aslında kendisine güven:Imeyen, bir Bakanlar Kurulunun göreve devam etmesi kabul edilemez. Medem ki, güven oyu
müessesesi kabul edilmiştir, bunun neticesine katlanılmalıdır, denilebilir. Ancak zaruretler, müstafi hükumetin göreve devamını geıekt:rir : "Kamu hizmetlerinin devamlılığı" özelliği bir hükumetin
varlığını ve işbaşında olmasını icab ettirir 100 . Bu özellik sebebiyle,
r,üvensizlik oyu alan hükfunetin "vazifeye devamı" şarttır. Diğer
t.ıraftan " ... icra organı hukuken yetkilerini Devlet reisinden aldı
ğından, Devlet reisi geçici olarak aynı kabineyi işbaşında tutabilir" 109
A rıcak yukarıdaki kanaatimize paralel olarak yeni Bakanlar Kurulu
' htrulwnc aya kadar" değil, "güven oyu alıncaya kadar" göreve dev<l m etmesi kabul edilmeli ve düzenleme bu yolda olmalıdır.
lıına

Göreve devam etmekle beraber, ancak eskiden kararlaştırılmış
ile, günlük cari muamelelerin yapıl 
mas ı uygun görülebilir 110 . Bu durum Anayasada veya yukarıda bahs~ ttiğim : z Bakanlar Kurulunun görevlerinin es aslarını gösteren ger:el kanunda yer alacak bir hükümle ifadeye kavuşturabiliru .
ı :~ uam el el erin tamamlanması

1

108)

109)

110)
lll)

Bkz. BALTA, sh. 21 ;MAUNZ, md. 69/5.
GÜNEŞ , sh. 73/ 48 (LACHAZE, L'expedition des affaires courantes en periodes de erise ministerielle, D. 1952, eh. 65) den
naklen.
ibid .
Ayrıca bkz. sh. 71 - 72. Arsel'e göre, bu sırada Parlamento'da
"yasama faaliyetlerini asgariye indirmeli ve yeni kurulacak
hükumeti emrivaki karşısında bırakacak mahiyette kanunlar
geçirmemelidir" (sh. 432).
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b) Yeni seçimlerden sonra kendiliğinden istifa eden Bakanlar
kurulunun yerine, kabineyi kurmakla görevlendirilen Başbakan, BaLınlar Kurulu listesini Cumhur.başkanına verince, ve Cumhurbaşka
nı da Bakanları atayınca, Bakanlar Kurulu, işlemlere başlamaktadır;
'e eski Bakanlar Kurulu t~amen çekilmektedir Halbuki ortada
~1 eclisin ,güvenine mazhar olmuş bir Bakanlar Kurulu vardır; kenc.Hliğinden istifa etmiştir, ama güvensizlik oyu almamıştır. Binaenr·1eyh, bu Bakanlar Kurulunun durumu bir evvelki ihtimalden darca iyi olduğundan, göreve devamı kabul edilebilir. Çünkü kendisine "güvensizlik" bildirilmemiştir.' Sadece yeni Parlamentonun itimat konusundaki iradesini beyana fırsat vermek için, parleniantaı!:<min bir geleneği olarak, istifa etmektedir.
Tatbikatta her iki durum için de aynı muamele yapılmaktadır :
7 -

Dünya devletlerinin parlemanter rejimlerinde bu hususta
yı•rleşmiş aynı istikamette bir tatbikat yoktur. Ancak genell:kle gü" ensizlik oyu verilerek düşürülen Bakanlar Kurulunun· yerine, güven
0yu almış yeni bir kabine kuruluncaya kadar eskisi göreve devam
etmektedir. Ancak, kendi mes'uliyetini mucip işlemlerde bulunmaınaktadır.

Diğer taraftan, dünya anayasaları, çekilen Bakanlar Kurulu ile
güven oylaması yapılacak Bakanlar Kurulunun teşkil edilmesi arasında uzun müddetin geçmemesi için hükümler getirmişlerdir.
Memleketim:zde de, doktrinde, bu sırada uzun müddet geçirilememesi gerektiği yolundaki kanaatlere112 katılıyoruz.

Bazı devletlerde süre bile konulmuştur : İtalya A. md. 94 gereğince 10 gün, bizim Anayasamız ve Millet Meclisi İçtüzüğü (md.

104-105), Hükılmet Programıı~ın okunması i,_Çin 1 hafta, görüşme
lere başlanması için 2 gün, oylama için 1 gün siire koymuştur.
Ancak görüşmelerin en çok ne kadar devam edebileceğini belirtmemiştir11211..

Memleketimizde, 1974 yılında uzun zaman, kurulan hükümetlere güven oyu verilmemiştir. Yani ne güven oyu verilmiş, ne de
112) Bkz. ALDIKAÇTI, sh. 303; İbid. , Devlet, sh. 107.
112a) ARSEL, hükumeti kurmakla görevlendirilen Başbakanın
hükumeti kurma süresinin de belirlenmesi gerektiğini söylemektedir (sh. 405).
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A. md. 108'e göre Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar
verilebilmiştir.

Memleketimizde, seçimlerde nisbi temsil sisteminin tatbikne
başlandığı tarihten (1961) sonra1 parlamentoda çok parti sandalya
elde etmeye başlamıştır. Nisbi temsil sisteminin bir neticesi olarak
"istikrar" kalmamış, veya zayıflamıştır. 1965 - 1971 dönemi istisna
edilirse, bu durum, devamlı olarak hükfunetlerin kurulması ve istifasına sebep olmuştur. Hele 1973 seçimlerinden sonra uzun zaman
güven oyu sağlanamadığı ve yeni bir hüklimetin teşkili imkanı da .
bulunamadığı devreler geçirilmiştir. Mesela 13.11.1974 de Hükume..ı
t; kurmakla görevlendirilen Sadi IRMAK'ın kurduğu hükilmet güven oyu alamamış, ancak partilerin yeni bir Başbakanın üzerinde
ı>nlaşamaması sebebiyle, Süleyman DEMİREL'in 31.3.1975 tarihinde hükumeti kurmakla görevlendirilmesine kadar (4,5 ay) işbaşında
kalmıştır(!).

Bu durum o zamanlar, memlekette huzursuz bir ortama sebebiyet vermiştir.
Türk Hukuk Kurumu tarafından 1975 başlarında Ankara'da tertiplenen ve Üniversite Öğretim Üyeleri ve partili parlamenterleri.:·
mizin katıldıkları bir Sempozyumda, "duruma çare" üzerinde tartışılmıştır. O zamanlar ileri sürdüğümüz bir kanaati burada tekrar~
lamak isteriz.
1
Kanaatimizce Alman Anayasasının sistemi, hem kabine buhranJ
]arına engel olan. hem de partilerin lüzumsuz kaprislerine set çekebilen bir sistemdir.
şu şekilde

özetlenebilir :
güvensizlik oyunu Federal Meclis verebilir. Federal
Meclis güvensizlik oyunu, yeni bir Başbakan seçmek suref yle verebilir. Şayet Başbakan kendisi güven oyu ister de, Federal Meclis
güven oyu vermezse veya güven istemini reddederse, bu. takdirde iki
ihtimal vardır : Federal Başbakan , Federal Başkandan Federal
Meclisin feshedilmesini isteyebilir. Bu iş 21 gün içinde yapılabilir.
Ancak bu müddet içinde Federal Meclis bir Başbakan seçerse, Feôcral Başkan Meclisi feshedemez.
Bu sistem

Başbakana

Görülüyor ki, ençok 21 günlük bir süre içinde, kabine buhranı
ona erdirilmektedir. Eğer Federal Meclisdeki çoğunluk,. yeni bir
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Başbakan seçecek çoğunluğu temin edemiyorsa, bu takdirde Baş
bı:kana güvensizlik oyu veremeyecek demektir.

Alman Anayasasının ilgili maddeleri şöyledir :

Madde: 67 - (1) Federal Meclis, Federal Başbakana, ancak
üyelerinin çoğunluğu ile bir halef seçerek, güvensizlik oyu verel:ilir ve Federal Başkandan, Federal Başbakanı azletmesini ister:
Federal Başkan isteğe uygun hareket etmeğe ve seçileni tayin etmeye mecburdur.
(2)

Teklif ile seçim arasında kırksekiz saat bulunmalıdır."

Madde 68 - (1) Federal Başbakan, kendisine güven üyu verilmesini isteyen bir teklifi, Federal Meclis üyelerinin güvenini kazanamazsa (muvafakatini alamazsa), Federal Başkan, Federal Baş
l·akanın teklifi üzerine yirmibir gün içinde Federal Meclisi feshedebilir. Federal MecEs, üyelerinin çoğunluğu ile, bir diğer Federal
Başbakan seçerse, fesih yapılamaz.
(2)

Teklif ile oylama arasında kırksekiz saat bulunmalıdır . "

Netice olarak şunu da söyleyelim ki, Bakanlar Kurulunun kuruluşundan itibaren güven oyu alıncaya kadarki devreyi "rasyonelleştirme"113 ıarzumuz ve bunun çeşitli alternatifleri dünya devletleı inde zaman zaman denenmiş ve denenmektedir. Bu hususta tam

bir birlik yoktur 1H.
4 -

Hükfunet

Programı

ve Güven

Oylaması:

Göreve başlarken güven oylaması Anayasada şöyle düzenlen:

miştir

"Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Mecl:slere sunulur; Meclisler tatilde ise toplantıya çağırılır .
113)

114)

Bu tabirin MIRKINE - GUETZEVICH (Les nouvelles tendances
du droit constitutionnel (2. bası , Paris, 1931) , sh. 1 vd.; Les
Constitutions europeennes (Faris, 1951, c. l, sh. 14 vd.) tarafın
dan kullanıldığı belirtilmektedir (LEOWENSTEIN, sh. 201 , dip
not 7) .
Bkz. LEOWENSTEIN, sh. 201; ALDIKAÇ'J.ıI, Devlet, sh. 108 vd.
Ankara tasarısının bu sistemi kabul ettiği anlaşılmaktadır :
ınd. 66 (Bkz . sh. 17) ,
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Bakanlar Kurulunun programı kuruluşundan en geç bir hafta
içinde Başbakan veya bir Bakan tarafından Meclislerde okunur ve
Millet Meclisinde güven oyuna başvurulur. Güven oyu için görüş
meler, programın okunmasınd~n iki tam gün geçtikten sonra başlar
n· görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama
yapılır" (md. 103f1 5 •
Bir haf talık süret Bakanlar Kurulunun

kuruluşundan,

yani bada been çok ne kadar devam ede-

kanların Cumhurbaşkanınca atanmasından başlar. Yukarıda

lirttiğimiz

gibi (sh. 61),

görüşmelerin

ceği belirtilmemiştir.

kurulan Hüklimetin iç ve dış politikada
faaliyetler ve ıbu faaliyetlerin anıa temel ve istikametlerini belirten bir metindir.
Hükumet

Programı,

yapmayı tasarladığı

Hükumet Programı tabiri gerek politikacılar ve gerekse ilim
a<lamları ve gazeteciler tarafından oldukça sık kullanılmaktadır. Anc::.ık bu tabirin çok çeşitli şekillerde kullanıldığı görülmektedir 116 • Çeşitli şekillerde kullanma bir bakıma, ~ükllmet Programı kavramı
ııın çeşitli taraflarına bakıldığını da gösterirı.11 •
Hükllmet Programının gördüğü iş veya vaz;fe konusunda en
genel hatlariyle şu üç esas söylenebHir :
1 - Hükılmet Programı Hükftmetin sevk ve idare gücünü kuvvetlendirmelidir. Bu husus daha çok hükılmet sahasında, birlik içinc1!' ve aynı anlayışı taşıyan bir hükılmet politikasının temininde sözb Jnusu olur. Program, bütün devlet prnnlamasınm dayanağı ve bütün faali yetler arasındaki koordinasyon bağı ve kontrol ölçüsü olacaktır .

2 - Parlamento ve vatandaşlar bakımından , hükftmet prograrm devlet organlarının hükftmet politikasının tesıbitine daha çok tesir etme imkanı verm elidir. Hüktlmet zaten, seçimlerden evvel ilan
t;ltiği program sebebiyle seçilmiştir. Ayrıca Program parlamentoya
ve onun arkasındaki topluluğa hükılmetin hedefleri ve onun gerçek115)
1! 6)
u 7)

Bu madde üzerinde görüşme
Bkz. PFISTER, sh. 24.
İbid., sh. 25.

yapılmadan

kabul

Servet

edilmiştir.

Armağan

-

5
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!eşmesi ıçın düşünülen vasıtalar hakkında, muayyen bir zamanla
sınırlı olarak, mümkün mertebe geniş şekilde haber vermeli ve böy-

lece, Parlamentonun hükumet ve idare üzerinde kontrolünü kuvvetlendirmel:dir.
3 - Nihayet program, hükfuneti teşkil eden partilerin belirti;.m istikamete uyması ve böylece müşterek programın gerçekleşme
si bekleniru 8 •
bazan partile~
Memleketimizde
ve ismine "Koalisyon Protokolü" de-

Koalisyon hükfunetlerinde, HükUmet

programının

ıin anlaştıkları hususları belirttiği görülmüştür 119 •

:Koalisyon ortaklığı için ayrıca
nilen bir metin hazırlanmaıktadır.
Kısaca

HükUmet programı vatandaşları ve idareyi doğrudan
Çünkü hukuki kaide ihtiva eden bir metin deği ldir. HükUınet programı, yukarıda da belirttiğ:miz gibi, HükUmetin takip edeceği iç ve dış politika ile yakın ilgisi olan bir metindir. Ancak ik:sinin tam manasiyle aynı olduğu da söylenemez1200 .
Aynı şekilde Hükumet programı ile Bütçe ve Plan da aynı şey dedoğruya bağlamaz.

ğildirı21.

Hükumet adına Başbakan veya bir bakan bu programı Millet
ve Cumhuriyet Senatosunda okur. Böylece, hükumet neler
;, apmak istediğini bildirm: ş -olur. Güven oyu aldıktan sonra, hüktlr·~et bu programda yer alan ve yapacağını, gerçekleştireceğini vaad e ttiği hususları bir plan dahilinde yerine getirmeye çalışır. Diğer
taraftan, parlamenterler de, Bakanlar Kurulunu denetleme yollarını
kullanırken , hatta sair herhangi bir fırsatta, Hükilmet programında
yer alıan ana hedef ve hizmetlerin ihmal edildiğini veya çizgisinden saptırıldığını iddia edebilirler 122 . Bu suretle Hükumet en genel
lıatları ile kendisini Parlamento önünde bu program ile bir nevi
b-lğlamış olmaktadır. Tabii tenkidi mucip olan en azından bu progn.ımın gerçekleştirilmemesidir. Yoksa Hüktlmet programı Bakanlar
hurulu için bir bağlayıcı esastır, ama bunun dışına taşarak daha
tı~eclisi

1!8)
119)
120)
1:n)
122)

İbid., sh. 25 - 26.
lbid., sh. 26.
İbid., sh. 29 - 30.
İbid ., sh. 30, 34 vd., 52 vd.
Bkz. İbid., sh. 67 - 69.
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fazla hizmetler yapmaması demek değildir. Bu, tersine takd:r ve
lt'briki mucib olmalıdır.
Genellikle Başbakanın Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senat0sunda okuduğu Hüktlmet Programı üzerinde görüşmeler başlar.
Cumhuriyet Senatosunda görüşmeler, konuşmalara Başbakıanın cevap vermesi ile tall),amlanır. Millet Meclis:nde ise Program üzerirı
C;l' görüşmelerden sonra güven oylamasına başvurulur. Program üzerındeki görüşmeleri, Parlamentonun Hükumet üzerindeki bir denet: mi 0larak kabul ederiz12 d. Çünkü bir taraftan, görüşmelerde ileri
sürülen fikirler Başbakan tarafından "dikkate alınmakta", bir taraftan
da, yapılan tenkitler ve verilen cevabın neticesinde bir güven
1
c~ ·laması cereyan etmektedir 1 ıı 4 •
t

1

e

Göreve başlarken güven oylaması Millet Meclisi İçtüzüğünde
Bu hükümleri buraya almakla yetiniyoruz:

düzenlenmiştir.

"Bakanlar Kurulu programının okunacağı gün için,
:Kurulunca Genel Kurula bir özel gündem teklif olunur.
Yeni Bakanlar Kurulu

kurulduğu sırada

Danışma

Millet Meclisi tatil ve-

y:1 ara verme halinde ise, Başbakanın çağrısı ile olağanüstü toplanır"
(ınd.

104).
"Bakanlar Kurulu programının Genel Kurulda okunmasından
it ibaren iki tam gün geçtikten sonra program üzerinde görüşme
açılır. Bu gÖrüşme sırasında genel hükümler uygulanır.
Görüşmeye ayrılan gün için Danışma Kurulunca Genel Kurul? bir özel gündem teklif olunur.

Bu

görüşme

için söz almak, yeni Bakanlar Kurulu listesine dair
yazısının Genel Kurulda okunmasından sonra

Cumhurbaşkanlığı

mümkündür.
Görüşmelerin

bitiminden b:r tam gün geçtikten sonra güven
Güven oylaması açık oyla genel hükümlere göre yapılır. Güven verenlerin sayısı, güvensizlik oyu verenlerden fazlaysa Bakanlar Kurulu güven almış olur" (md. 105).
oylamasına başvurulur .

123)
124)

Bkz. BALTA, sh. 12; PFLSTER, sh .32 vd., bilhassa sh. 67 - 69.
Hüktimet Programı ile ilgili diğer problemler ve Amerika
ve Avrupa'daki tatbikatlar için bkz. PFISTER, s}ı. 73 vd., 82 vd.
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Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü ise bu hususta şu hükmü ihtiva e tmektedir :
~
"Cumhuriyet Senatosunda Hükumet Programının okunmasın
dan sonra tayin edilen gündem programı üzer:nde görüşme açılır.
Grup sözcüleri ve üyeler program üzerindeki görüşlerini ifade ederler, Başbakanın bunlara vereceği cevapla görüşme nih~yet bulur"
(ınd. 130).
V.

1 -

BAKANLAR KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Genel Olarak :

Bakanlar Kurulunun görevleri nedir veya nelerdir?
Hemen belirtelim ki, bu soruya belirli bir cevap vermek mümkün değild:r . Bunun iki sebebi vardır :
Birinc:si. Bakanlar Kurulunun görevleri, Anayasada ve Kanunlarda tahdidi bir şekilde belirtilmemiştir.
İkincisi, Bakanlar Ku~ulu, İdarenin bir merkez teşk:latıdır. Genel olarak kanunların t:ıatbiki ile ilgili görevler ifa edecektir. Bu sehple, yeni kanunlar Bakanlar Kuruluna yeni sahalar açtıkça, Bak;ınlar Kurulunun görev sahası da genişleyecektir; aksi durum da
söz konusu olab:lir.
Bakanlar Kurulu kendiliğinden, kanuni bir dayanak olmadan,
yeni bir takım görevleri yerine getirmek için faaliyet yapamaz; kendisine bir yasama işlemi ile görev vedmesi gerekirm.
Kanunlar son maddelerinde, hangi

bakanlığın

o kanunu yürü-

teceğini belirtirler. O bakanlık o kanunun gösterdiği alanda "genel

yetkili"
1:15)

sayılır.

GÖZÜBÜYÜK, sh. 55; ALDIKAÇTI, sh. 304; ONAR, sh. 731.
" ... Yürütme sadece kanunların uygulanması demektir. Kanun
olmayan yerde Türk Hukukuna Göre yürütme de yoktur. Yürütme organı kaynağını kanundan almayan bir yetki kullanamaz" (md. 5, 6 ve 7'nin gerekçesi) . "Yürütme esas itibariyle yasamanın gösterdiği alanda hareket eden tabi bir organdır" (Anayasa Genel Gerekçe, Yürütme, III - 2). Ayrıca bkz. BAILEY.
sh. 176; FINER, sh. 576.
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Şayet Bakanlar Kurulu yetkili gösterilmişse, Bakanlar Kurulu
ya tüzük yapmak suretiyle o kanunun yürürlüğünü gösterir (A.
md. 107), veya görevli ve yetl,<lli makamı tesbit edebilir. Bunu yapmadığı takdirde "kanunda ele alman konularda ilgili bakan veya
bakanlar genel yürütme işlemlerini yapmağa yetkili kabul edilir.
Çünkü yiirütme organı bütünüyle ve bakanlar ayrı ayrı kanunların

yerine getirilmesiyle görevli ve yükümlüdür. Bakanlar Kurulunun, bu
konudaki genel düzenleme yetkisini ihmal etmiş olması, asıl soıumlu olan bakanların, görev konularına ilişkin olarak, kanunla üzerler:ne düşen görevleri gerçekleştirmelerine prensip itibariyle, ne
mani, ne de mazeret teşkil eder" 1 ~.
Ancak ileride belirtileceği üzere, Bakanlar Kurulu kendisine
bir yetki verildiği zaman, bu hizmetin nasıl yürütüleceğini kend:si
serbestçe kararlaştırabilir. Bakanlar Kurulunun daha geniş tabirle
İdarenin bu yola gitmesi, "düzenleyici idare" prensibinin bir gereğidirı21.

Görülüyor ki, Bakanlar Kurulunun görevleri,
le çok geniştir.

riıah~yeti

itibariy-

Netice olarak, Bakanlar Kurulunun görevlerini, en genel anülkenin yüksek yönetimi şeklinde ifade edebiliriz1 zs . Bu görevler, Başbakan tarafından tesbit edilen ana hatlara uygun •ola.

hımda

126)
1:.'.7)
128)

DURAN, Ders, sh. 78.
GÖZÜBÜYÜK, sh. 55.
GÖZÜBÜYÜK, sh. 55; BALTA, sh. 6-7; Türkiye'de, sh. 28 - 29;
36; DURAN, Ders, sh. 77; ONAR, sh. 762. Ayrıca bkz. MAUNZ,
sh. 369; KASSIMATIS, sh. 31 vd. ; BAILEY, sh. 175 - 176.
Bu genel ifade dışında , Bakanlar Kurulunun yetki ve görevleri ile ilgili olarak çeş itli ayırım ve izahlar yapılmaktadır.
Klasik ayırım "Dış ve iç faaliyetler" tarzındadır (Ezcümle bkz.
ESEN, sh. 171- 172; ARSEL, sh. 411). Modern anayasalar ve
izahlarda ise daha açık ve ayrıntılı ifadeler vardır : "fertlerin
varlığının temelini garanti etmek", "fertlerin şahsiyetlerini ge liştirmeyi sağlamak", "toplumun, iktisadi temellerini korumak",
" bir arada yaşama düzeni kurmak" ve ·"nizamı sağlamak" gibi
(Bkz. BULL, sh. 224 vd.) . BALTA, Türkiye'de, sh. 36 - 42, daha
değişik bir ayırım vermektedir.
Diğer taraftan "Hükumet Etme" nin manası ve çok taraflı
mahiyeti hakkında burada açıklama yapmaya k'Onumuz müsait
değildir. Bu konuda bkz. KASSIMATIS, sh. 30 vd.
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rak idari ve siyasi kararlar yoluyla ifa edilir 1 2J9. Hükumet programını
;.apmak ve bunu yürüptmek de bir yüksek yönelim faaliyetidir 130 •
Bakanlar· Kurulunun , bir taraftan, siyasi bir organ olduğu için
siyasi görevleri, diğer yandan ve bu manada idare olarak, yürütme
görevi vardır.
2 -

Tarihi

Gelişim

:

1876 A. md. 29 da

şu

hüküm

bulunmaktaydı

:

"Vükeladan herbiri dairesine ait olan umurdan, icrası mezudyeti tahtında bulunanları usulüne tevfikan icra ve icrası mezuniyeti tahtında olmayanları Sadr-ı azama arzeder".
Yine aynı maddede şöyle denilmekteydi : "Sadr-ı azam dahi o
makule mevaddıan müzakereye mühtac olmayanların muktezasını
icra veyahut taraf-ı Hazret-i Padişahlden istizan ederek ve muhtac-ı müzakere bulunanları Meclis-i Vükelanın müzakeresine ar~eyleyerek müteallik buyurulacak İrade-i Seniyye mucibince iktiıasını ifa eyler. Bu mesalihin enva ve derecatı kanun-u mahsus ile
tayin olunacaktır". Maddenin birinci kısmı bugünkü Anayasa hükırıünde yer almamaktadır. !kinci kısmı da keza mana 'Olarak bulunıııı;ımaktadır. Bugünkü Anay~S>:amızda sadece Bakanlıkların kuruluşunun Kanunla gösterileceği belirtilm:ştir.
1876
t ğramış,.

Anayasasının 29. madde hükmü daha sonra değişiküğe
ancak Bakanlar Kurulunun yetkisini düzenleyen hüküm

d<>ğişmemiştir .

Genel bir hüküm olarak 28. madde zikredilebilir : "Meclis-i
Vükela Sadr-ı azamın riyaseti tahtında olarak aktolunup dahili va
harici umur-u müh:mmenin merciidir. Müzakeratından mühtac-ı istizan ol-anların kararları İrade-i Seniyye ile icra olunur."
Bu md. 1909 da
rilmiştir :

129)
120)

değişikliğe uğramış'

MAUNZ, md. 65/3; İbid., 369.
BALTA, sh. 7.

son cümle

şu

hale geti-
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"Müzakeratınc:lan mühtac-ı t~sdik olan kararlar ledarlarz lra-

de-i Seniyye ile icra olunur."
Görülüyor ki, izne

değil,

sadece tasd:ke

bağlı

olan kararlar Pa-

dişaha arzedilmekte ve arzedilince de "lrade-i Seniyye" ile icra edil-

mektedir.

2 Mayıs 1920 tarihli "Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin
f:t.ret-i İntihabına Dair Kanun" da Bakanlıkların görevleri hakkın
da bir hüküm yoktur. Sadece 1. madde bakanlıkların isimlerini belirtmektedir. Kanunun 4. maddesinde "İcra Veklleri arasında çı
bcak ihtilafı Büyük Millet Meclisi halleder" hükmü konulmuştur.
2 madde, bakanların seçimi, 3. madde ise, bakanların görevlerini
)''1parken mensup oldukları komisyonun görüşünü alabileceklerini
bdirtmiştir.

20 Ocak 1921 t. Anayasada sadece bir hüküm bulunmaktadır.
' '. maddede "Hey'et-i Vekilenin vazife ve mes'uliyet:nin Kanun-u
Mahsus ile tayin edileceği" bel~rtilmiştir. Bu Anayasadan iki gün
sonra, 22 Ocak 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi bir karar
!82 no.lu) vermiştir 131 • Bu kararda şöyle denilmektedir: "Hey'et-i
·~·ekilenin vazife ve salahiyetini tesbit etmek üzere bir Encümen-i
.l\.Jahsus teşkitne karar verildi".
"Ancak bu encümenin fiilen kurularak çalışmaya başlayıp baş
lamadığı , başlamış ise ne gibi sonuçlar aldığı hakkında resmi belge-

lerden herhangi bir bilgi edinmeğe imkan hasıl olmadığı gibi, hatta
:) devre milletvekillerinden ş:fahl olarak elde ettiğimiz bilgiye nazaran teşkili kararlaştırılmış işbu Encümen-i mahsus fiilen teşekkül
dahi etmemiştir" 132 • Bu kanaata aynen katıldığımızı, bizim de bu
~onuda başka bir bilgi elde edemediğ'.mizi, belirtmek isteriz.

1924 A. md. 47 de

şu

hüküm yer almaktaydı :

"Vekillerin vazife ve mes'uliyetleri mahsus kanunla tayin olunur". 29.11.1937 t. ve 3272 s.K. la değişiklikten evvelki iki şekli de
aynı idi.

131)
132)

D. 3, ter c. 1, sh. 199.
sh. 14.

BİLGE,

72

1961 ANAYASASI VE BAKANLAR KURL"'LU

Bu hükümde bahsedilen "Mahsus kanun" un ne demek olduğu
üzerinde münakaşalar yapılmış, ancak böyle bir kanun çıkarılma
mıştııas.

Diğer

nakta da

taraftan 47. maddenin Meclisdeki müzakeresine ait tutabir bilgi mevcut değildir.

aydınlatıcı

Bakanlıkların Kuruluşu hakkındaki 4951 s.K. Meclisde mü:;-akere edifaken, söz konusu "özel kanun" tekrar ele alınmıştır. Bu
rrıünasebetle Anayasa Komisyonu sözcüsü şu açıklamayı yapmıştır :

"Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanların vazife ve
dair kanunu ele aldı. Komisyonlar teşkil etti, uzun
ic~ tkik ve tahliller yaptı. Fakat şu neticeye vasıl oldu : " ... Cumhuı ; yet teşekkül ve teessüs devresindedir. Vazifelerin tam ve kamil
c;arak tesbiti ile Devlet teşkilatının inkısam edeceği dairelere tevdi ve taksimi kat'iyyetle bu anda mümkün olamayacağı için, mes'uliyetler de buna göre ayarlamağa şimdil:k imkan yoktur, bunu birn daha teşkilatın tekamül etmesine talik etmek zaruridir, şeklinde
düşünülerek tehir edildi"L3 4 •
nıes'uliyetlerine

Cumhuriyetin ilanının üzerinden 23, 1924 tarihli Anayasanın
kabulünden U:baren de 22 sene geçmiş olmasına rağmen 1 hala böyle bir kanunun yapılmasının zamanı olmadığını belirtmek ve, bunun
şimdilik mümkün olmadığını ileri sürmek kabul edilecek bir, düşün
ce değildir.
Diğer

da belli

taraftan 1 bu hususta bir komisyonun kurulup

kurulmadığı

değildir1 3 ~ .

Zaten 4951 s. lı kanun, bu konuda h:çbir açıklık getirmiyor.
1961 Anayasası da bu hususta açıklık getirmemiştir. 4951 s. lı
K. nun 1962 tarihinde 55 s.K. ile değiştirilmesinden sonra da durumda bir fark ortaya çıkmamıştır. Hatta 1961 A. sı, 1924 A. ndaki
47. maddeye benzer bir hüküm dahi ihtiva etmemektedir.

133)
liı4)

1~5)

Bkz. İbid., sh. 15 - 16. Ayrıca bkz. BİLGE' nin Temsilciler Meclisindeki konuşması : ÖZTÜRK, sh. 2954 - 55.
T.B.M .M.T.D., 1948, c. 1, sh. 250.
BİLGE, sh. 15/18, dipnot; ayrıca bkz. DURAN, Ders, sh. 73.
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Genel Kanun Yoktur :

Genel görevleri gösteren bir Kanun çıkarılmanuştır, amı_ı. her
ve görevlerini belirten bir çok kanun çıkartıl
mıştır (m:sıal olarak bkz. Ulaştırma Bakanlığının Kuruluş ve Görevi
Hakkında 4770 s.K., Bayındırlık Bakanlığı için 1609 s.K., v.s.) . .

bakanlığın kuruluş

Memleketimiz tatbikatında, hükümetler kurulurken, yeni baihdas edildiği görülmektedir. Bu davranış 4951 s.K. na uygun olmakla birlikte, o bakanlığın teşkilat ve görev kanunu hazan
geç çıkartıldığı, hatta hiç çıkartılmadığı görülmektedir. 1963 de
kurulan Köy İşleri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görev Kanunu hala
çıkarılmamıştır 1 ae . Hatta kurulan
bakanlıkların bir müddet sonııa
kaldırıldığı da görülmektedir. Nitebn, Nihat Erim kabinesinde mevcut "Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı" daha sonra kaldırılmıştır .

kanlıklar

Bakanlıkların kuruluşu iki tezkere ile yapılmaktadır. Ancak kurulan bakanlığın teşkilatlandırılması (organisation) ve görevlerini
Lelirtme işi kanunla yapılmaktadır .
Tatbikatt~, yeni bakanlıklar kurulmakta, aııcak teşkilıit kanunları ve mall imhkanlannı temin yoluna gidilmediği görülmektedir.
Ancak "bakanlığın yapacağı yürütme ve idare görevleri ve teş
kilat ancak kanunlarla verilebilir" (bkz. A. md. 112). Diğer taraftan harcamalar da yalnız bütçe ile 'sağlanabildiğine göre (A. md.
126), bu suretle gerçek manada "bakanlık" kurulmamakta, sadece
bir "bakan" atanmış olmaktadır •
13 7

4 -

Anayasada Belirtilen \Yetkiler :

Genel mahiyetteki bu izahatımızdan sonra, şimdi Anayasada
belirtilen yetkilere kısa c atemas etmek icab eder.
An ayas amızın Bakanlar Kurulunun yetkisine dahil kabul ettiği
hususla r şunlardır :
136)

137)

Bu durumu acı bir dil ile tenkid eden DURAN haklıdır (Ders,
sh. 70) . Bu bakanlığın kuruluş kararnamesi, 16.7.1964 t. ve
6/3349 sayılıdır.
Bkz. DURAN, Ders, sh. 68 - &9'; STEIGER, sh. 311 ; HESSE, sh.
237 . 1924 Anayasası devrinde, 1937 yılına kadar, ancak kanunla
yapılabiliyordu (md. 48).
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a) Kanı.m Hükmünde Karnrname Çıkarmak :
1961 Anayasası, 1971 değişikliği ile, Bakanlar Kuruluna "Kanun Hükmünde Kararname" çıkarma yetkisi vermiştir. A. md. 64/2
l:ükmü şöyledir : "Tüıkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli koııularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çıkar
mak yetkisi verebilir".
Kanun Hükmünde Kararnameye esas olan düşünce şudur :
"Değişen iktisadi ve sosyal şartların gereği ·o larak b.azı hukuk
kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe konulabilmesi çağdaş Devlet anlayışının tabii bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Parlamenter rejimlerde1 kanun yapmanın belli_ usullere uyulmak zownluluğu sebebiyle, bir zaman aldığı ve gecikmeler meydana getirC: iği bir gerçektir" 138 •
Bi~ssa "hızlı kalkınma zorunda'' olan memleketimiz için bu
~e kilde yetkilendirme makul karşılanmalıdır .
Şunu

da belirtelim ki, kanun hükmünde kararname çıkarmak
verilmesinde "ne bir yasama yetkisinin yürütme organı
na devri (delegation), ne de yasal maddelerin düzenleme alanları
mn aktarılması (delagalisation; declassmement) sözkonusudur. T.C.
t\nayasasının 64. maddesine eklenen yeni hükümlerle, sadece yüıütrne organının düzenleme yetkisi biraz daha genişletilmiş ve ser:·~ tkis:nin

l·estleştirilmiş bulunmaktadır" 139 .
ı:~8)

ait gerekçe. Bu konuda, ayrıca bkz.
sh. 118 - 121. Anayasalaı::ımız içinde benzer bir hükmü 1876 t. Anayasada bulmaktayız :
"Meclis-i Umumi mün'akit olmadığı zamanlarda Devleti bir
muhataradan veya emniyet-i umumiyyeyi halelden vikaye için
bir zaruret-i mübreme zuhur ettiği ve bu bapta vaz'ına lüzum
görünecek kanunun müzakeresi için Meclisin celp ve cemine
vakit müsait olmadığı halde Kanun-u Esasi ahkamına mugayir
olmamak üzere Hey'eti Vükela tarafından verilen kararlar Hey'eti Meb'usanm içtimaiyle verilecek karara kadar da İrade-i Seniyye, muvakkaten kanun hüküm ve kuvvetindedir" (md. 36) .
Bu konuda bkz. CELALEDDİN ARİF, sh. 174 -175.
DURAN, Kanun, sh. 5. Hükı1metin bir yetkisini Parlamentoya
devri konusu ile ilgili olarak bkz. BVerfGE, 9, 268 vd. (281-282).
Ayrıca bkz. RAUSCHNING, sh. 226 ve orada zikredilen Anayasa
Mahkemesi kararları .

md. 64, 1971

değişikliğine

ÖNBİLGİN/OYTAN,

139)
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. Bu konu Türk hukukunda üzerinde çok durulan ve durulacak
olan bir konudur. Türk Hukukçuları b~ konu etrafında dikkati çeı ici görüşler ileri sürmüşlerdir 140 •
.
Diğer

taraftan, 64. maddenin diğer fıkralarındaki hükümler, bu
biraz engel olucu vasıftadır. Yani Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermekten maksat, hızlı ve müessir bir düzenleme imkanı sağlamak olmasına rağ
men, 64. maddenin diğer fıkraları bu imkanı zayıflatıan istikamettedir. Bu hususta şu kısıtlamalar söz konusudur.

i-şlemin amacına

aa)

BağU

Yetki :

"Yetki veren kanunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, kapve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldmlacak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve kanun hükJ11Ünde kararnamede de yetkinin hangi kanunla verilmiş olduğunun
belirtilmesi lazımdır" (md. 64/2) .

S[lmı

bb)

T.B.M.M .'ne Sunulma

Zorunluluğu:

" Bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yügirerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha
sonraki bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler, Resmi Gazetede
}ayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur" (md.
64/3).
"Yetki kanunları ve Türkiye Büyük · Millet Meclisine sunulan
t<--.ırarnameler Anayasanın ve yasama meclisleri içtüzüklerinin kanun]drm görü şülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve genel kurullarda diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce
w ivedilikle görüşülüp karara bağlanır" (md. 64/4) .
rürlüğe

HO)

Bu konuda takdire değer etraflı bir inceleme DURAN tarafın
dan yapılmıştır. loc. cit. Ayrıca bkz. TEZİÇ , Erdoğan, Yasama
Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler, AİD. , c. 5, s. 1,
sh. 3 - 14; GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Yasa Gücünde Kararnameler, AİD., c. 8, s. 1, sh. 3-7. Ayrıca bkz. ÖZÇELİK, Selçuk, Kanun Hükmünde Kararnameler ve Anayasa Mahkemesi , Tercüman Gazetesi, 13.2.1975.
1924 Anayasası devrinde benzer düşünceler için bkz. BALTA, Türkiye'de, sh. 39.
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cc)

T.B.M.M.'ne

Sunulmamasını11;

Meüyyidesi:

"Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler, bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince
reddedilen kararnameler bu kararın Resm1 Gazetede yayımlandığı
tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümlerif bu değişikliklerin Resmi Gazetede
yayımlandığı gün yürürlüğe girer" (md. 64/5).

dd)

Düzenlenemeyen Saha:

"Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde (md.
10 - 34) yer alan temel hak ve hürriyetler ile, dördüncü bölümde
(md. 54 - 62)' yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde
kararnamelerle düzenlenemez. Anayasa Mahkemesi, bu kararnamelerin Anayasaya uygunluğunu da denetler" (md. 64/6) 141 •
Kanunumuz, özellikle Kanun Hükmünde Kararname olmadığı
için üzerinde fazla durmuyoruz.

b)

M illetlerarası

Andlaşmalaır

Akdetmek :

Memleketimizde, milletlerarası kuruluşlar ve yabancı devletlerle andlaşma yapma yetkisinin Bakanlar Kurulunda olduğu, Anayasada belirtilmemiştir ama, kesindir 142 • Bu andlaşmaların bir kısmı,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin "bir kanunla uygun bulmasına
bağlıdır". Bir kısmı ise, böyle bir uygun bulmayı gerektirmezu3 •

4l Tüzük

Çıkarmak:

A. md. 107 hükmü
141)

şöyledir

:

DURAN'ın makalesine
GİN/OYTAN, sh. 121 - 125.
ÇELİK, sh. 197. Ayrıca 244 s.K.nun

Bu konularda

bkz.

Ayrıca

bkz.

ÖNBİL

(Resmt Gazete 11.6.1963 maddesinde bu husus belirtilmiştir (bu konuda bkz.
ÇELİK, sh. 197 vd.). Bu konuda Anayasa Mahkemesinin şu kararı, bazı noktalarda yorum ihtiva etmektedir (311/12 E.K.
s.k., RG. 24.12.1965).
14.3) Federal Alman Anayasa Mahkemesinin milletlerarası andlaşma
ların akdinde, yasama ve yürütme organlarının yetki durumları hakkında ilgi çekici kararlan için bkz. BVerfGE, 1, 394;
142)

11.425)

2, 371.
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"Bakanlar Kurulu kanunun uygulanmasını göstermek veya ka'. Unun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olamamak
ş:;rtıyla ve Danışt~yın incelemesinden geçirilerek, 'tüzükler çıka

l

ıabilir.

Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayınlanır."

Danıştay, Başbakanlığın

bir "yardımcı kuruluş"u olarak tüzükleri incelemekte ve Bakanlar Kuruluna rapor vermektedira4 • Damştayın incelemesinden geçmeyen bir metin Tüzük olarak çıkarı
hımaz . Aksi halde tüzük sayılmazm.
"Kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere" Tüzük çıkarmak
Bakanlar Kurulu için bir yükümlülüktür, Ama "kanunların uygulanmasını göstermek" için Tüzük çıkarmakta, takdir yetkisine sahip
o lduğu söylenebilir 146 ,
Anayasada açıkça befatilmiş olmamakla birlikte tüzükler yeni
kaideler ihtiva edemezler 1·n.
114)
1-15)

146)

GÖZÜBÜYÜK, sh. 93; DURAN, Ders, 87.
BALTA, sh. 178 - 179; DURAN, Ders, sh. 395; SARICA, sh. 89,
107. maddenin ilk şeklinde " ... Danı§tayın mütalaası alınarak .. !'
denilmekteydi. Bu konuda tartışmalar çıkmış, verilen önergeler
üzerine, madde bugünkü şekline getirilmiştir. (bkz. ÖZTÜRK,
sh. 2965 vd.). Konunun 1924 Anayasası devrinde etraflı incelenmesi için bkz. SARICA, sh. 25 vd. Ayrıca bkz. BALTA, Türkiye'de, sh. 41 - 42 ; GÜNEŞ, Yürütme, sh. 174 vd.
1 s.K . nun 22. maddesi, 10 Haziran 1960'dan, yeni Anayasanın yürürlüğe girişine kadar Tüzüklerin Danışt,ay'dan geçirilmesini kaldırmı§tı .
Bkz. DURA~ , Ders, sh. 393 - 394; SARICA, sh. 81 - 84.
GÜNEŞ'e göre, Yürütme, sh. 179, bu ayırımın pratik faydasını anlamak ve hukuki sonuçlarını görmek mümkün değildir.

ı 4 7)

Bkz. DURAN, Ders, sh. 393; TUNAYA, sh. 205. 1924 Anayasası
md. 52 de bu durum ayrıca ve a~kça düzenlenmişti. Bu konuda
ileri sürülen görüşler için SARICA ' nın konuyu etraflı bir in
celemeye tabi tutan monografisine bkz. sh. 41 va.
Anayasa Mahkemesinin çok az kararında Anayasa md. 107
zikredilmiş ve Tüzüklerden ba: .sedilmiş ise de, bu hususta yorumlayıcı bir kararı yoktur. Bkz. 16/41 E.K. s.k .. RG. 4.11.1965;
41/57 E.K. s.k . RG. 12.3.1971, 12/24 E.K. s.k. RG. 9.11.1973;
36/ 2 E.K. s.k. RG. '9.5.1977.
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~)

Sıkıyönetim ·ilan Etmek :

A. md. 124 ile Bakanlar Kuruluna sıkıyönetim ilan etmek yetkisi vermiştir. Bakanlar Kurulu, Anayasada gösterilen şartlarda,
"süresi iki ayı aşmamak üzere, yurdun bir veya b:rden fazla bölgesinde veya her yerinde s~kıyönetim ilan edebilir." Bu şartların takdiri Bakanlar Kurulunun yetkisi dahilindedir 14 8 .

e)

T.B .M.M.'nin

Toplantıya Çağırdmasını

A. md. 83/3'e göre, Bakanlar Kurulu
T.B.M.M.'ni toplantıya çağırmasını isteyebilir.
Konu ile iLgili bir düzenleme de

şudur

istemek:

Cumhurbaşkanından

:

Millet Meclisi İçtüzüğü md. 104'e göre, "Yeni Bakanlar Kurulu kurulduğu sırada Mi.Jlet \Jeclisi tatil veya ara verme halinde
ise, Başbakanın çağırısı ile olağanüstü toplanır . "
f)

Millet Meclisi Seçimleninin {Yenilenmesini istemek :

A. md. 108'e göre,_ Başbakan Cumhurbaşkanından Millet MecLsi seçimlerinin yenilenmesini isteyebilir :
"Anayasanın 89. ve 105. maddeleri uyarınca verilen güvensizlik
c.,·u sebebiyle, on .sekiz aylık bir süre içinde, Bakanlar Kurulu iki
ciefa düşmüş ve üçüncü defa güvens:zlik oyu verilmiş olursa, Baş
bakan, Cumhurbaşkanından Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini isteyebilir"H 9 •

Gerçi burada istemde bulunmak " Başbakan " tarafından yapıl
Ancak A. 108. maddedeki şartların gerçekleşmesi halinC:e konu, Bakanlar Kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra , bu kararın Başbakan tarafından bir "istem" olarak Cumhurbaş
ı a nına iletilmesi ihtimali de vardır. Bu ihtimalde, kararlaştırma işi
Bakanlar Kurulu tarafından yapılmaktadır .

maktadır.

148)

Olağanüstü

halin tesbitini teklif yetkisini düzenleyen Alman
md. 115'a ile krş .
Bu yetkinin "fesih" yetkisi olmadığı açıktır. Bkz. ÖZTÜRK, sh.
2978 vd., 2990 vd. Ayrıca bkz. Alman Anayasası md. 69.
Anayasa, Mahkemesi de bir kararında bu gerçeği belirt miştir (19/11 E.K. s.k. RG. 17.9.1969). ARSEL, buna rağmen
"fesih" den bahsetmektedir : sh. ~32 - 438.
Anayasası

149)
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Bu yetki, Başbakana ve dolayısı ile Hakanlar Kuruluna, Millet
Meclisi karşısında, kuvvetli bir pozisyon sağiamaktadır 149 a.

g)

Bütçeyi

Hazırlamak

:

A. md. 94/1 hükmü gereğince, Bütçeyi hazırlamak ve T.B.M".M.
ııe sunmak Bakanlar Kurulunun yetkisine dahildir : "Genel ve Katma Bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren rapor, · mali
yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafından, T.B.M.M.
ne sunulur."

Bu hüküm, A. nın 91. maddesi ile birlikte de mütalaa edilebilir. Burada basit bir kanun tasarısı değil, memleketin bir yıllık geb ve giderinin kanalize edilmesi söz konusudur. Muayyen faaliyetlerin yapılması mail imkanlara, yani bütçeye bağlı olduğu gibi, bu
fa.aliyetlerin mail kaynaklarmı tesbit ve temin de Bütçede yer alan
hükümler dahilinde mümkündür. "Vergi, resim ve harçlar ve benzeri
rnall hükümler ancak kanunla konulur" (A. md. 61/2). Burada "kaııun" dan birinci derecede maksat, Bütçe Kanunudur. Gerçekten her
bütçe yılında alınacak vergiler, ancak Bütçe Kanununa konulan
hikümler ile mümkündür. Aksi halde ayrıca kanun çıkarmak gereı~ ir. Bunun da yine Bütçede daha önceden derpiş edilmiş olması
i'·abeder.
Bütçeyi

hazırlamak,

bir

diğer bakımdan

hükQmetin

programını

~ t rçekleştirmek manasına gelir. icraatını ancak mali imkanlarla te-

min edeceğine göre, Bütçenin hazırlanması ve muhtevası Bakanlar
Kuruluna oldukça geniş bir tesir imkanı sağlamaktadır. Gerçi Bütçenin kabulü Yasama Organınm elindedir, ancak Anayasada, yasama organının bu yetkisini kayıtlayıcı hükümler yer almıştır :
Bir defa, Bütçenin esas görüşülmesinin Bütçe Komisyonunda
bilinmektedir. Çünkü hem uzun ve etraflıca tartışmak
imkanı vardır, hem de Bütçe tasarısının değiştirilmesi ancak bu
komisyonda mümkün olmaktadır. Meclislerin genel kurullarında
üyeler, bütçe hakkında görüşlerini açıklayabilirler, ama bu görüş
ler, Bütçe, mali yılbaşına kadar kabul edilmesi gerektiğinden (A.
yapıldığı

149a) Bu konuda ayrıca Anayasa Mahkemesinin
19/11 F;.K. S.k. RG. 17.9.1965.

şu

kararına

bkz.
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md. 94/4), zaman bakımından sınırlıdır. Sonra bunlar görüşülmek
s:zin oya konduğundan, taraftar ıbulmıası da pek muhtemel değiidir.

İkincisi, Bütçenin görüşülüp karara bağlandığı Bütçe Komisyoıounun

terkibi, iktidar parti grubu veya grupları, 50 üyeden 35 ini
için büyük bir ihtimal ile, ~a değişiklikler beklenemez.
Bıı suretle Bakanlar Kurulu hazırladığı ve T.B.M.M.'ne sunduğu
Jlütçeyi kendi istediği esaslar dahilinde çıkarma imkanına kavuşa
cak demektir. Nitekim 5.1.1978 tarihinde kurulan Bülent ECEVİT
lıükfuneti güven oyu aldıktan sonra, daha evvelce T.B.M.M.'ne sevedilmiş bulunan Bütçeyi geri alıp değiştirmek için zaman bulamayınca; Bütçe Komisyonunun teşkil'inde, büyük çoğunluğu CHP'li
üyelerle meydana gelmesi, Anayasa hükmü gereğince tem:n edilmiş
ve bu sayede, yeni hüktimet programı çerçevesinde bütçede deği
~:ldıkları

şiklik yapılması sağlanmıştır.

Nihayet, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeler~1 bütçe kanunu
genel kurullarda görüşülmesi sırasında gider arttırıcı
veya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamazlar" (A . md. 94/son) ~ •

tasarılarının

1

h) Genelkurmay
nın

Başkanının

Tayinini Teklif Etmek:

A. md. 110 gereğince Bakanlar Kurulu Genelkurmay
kim olacağını tayin ve teklif eder :
"Genelkurmay

0

Başkanı

Başkanı,

Cumhurbaşkanınca atanır

Bakanlar Kmulunun teklifi üzerine,
(A. md. Il0/4).

ve Silahlı Kuvvetlerin savaşa
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar
1.:urulu sorumludur" (A. md. 110/2).
"Milli

Güvenliğin sağlanmasında

l• uırlanmasından,

Diğer taraf tan kuvvet komutanlarının tayinini de Bakanlar Kurulu yapmaktadır . Bu sebeple, gerek "Silahlı Kuvvetlerin Komutanı
olan Genelkurmay Başkanı" (A. md. 110/3) ve gerekse kuvvet komu
larının kimler olacağını tayin yetkisi Bakanlar Kurulunca verilince,

150)

Hükılmeti.n

Bütçeyi hazırlamak yetkisi sebebiyle, haiz olduğu
üstünlük ve bunun çeşitli devletlerdeki tatbikatı için bkz. LEOWENSTEIN, sh. 207.
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cPu silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından sorumlu tutmak,
el engeli bir düzenleme olmaktadır 151 •
Millı

i)

Güvenlik Ku?Uluna Katilmak:

Önce belirtelim ki, burada Bakanlar Kurulunun bütün üyelerinin katılması söz konusu değildir. Gündemle ilgili olarak davet
edilen bakan sayısı konuya göre değişmektedir. Bakanlar Kurulunun başı olarak Başbakanın mutlaka katılması ve yapılacak tavsiyeleri Bakanlar Kuruluna getirmesif Bakanlar Kurulunun bu konudaki ilgisini ortaya koymayı gerektirir.
"Milli Güvenlik Kurulu" 1961 Anayasasının getirdiği yeniliklerden biridir. Anayasanın lll. maddesinde düzenlenen bu Kurul
' Milli güvenlik ile ilg:li kararların alınmasında ve koordinasyonun
sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye"
eimektedir (A. md. lll/son).
"Milli Güvenlik. Kurulu; Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve
:r anunun 152 gösterdiği bakanlar ile Kuvvet Komutanlarından kurulur" (A. md. Ul/l) 153 •
"Milll Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Başkanlık eder; bulunmadığı zaman bu görevi Başbakan yapar" (A. md. 111/2).
Tatbikatta Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kuruluna nadiren
başkanlık etmektedir. Bunun dışında devamlı olarak Başbakanın
başkanlığı altında ve ilgili bakanların katılmasiyle toplanmaktadır.
Normal olarak, Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma, İçişleri, Dışiş
ler~ Maliye, Ulaştırma ve Çalışma Bakanları katılır. Başbakan toplantıya gündemle ilgili olan bakanlan da davet edebilir.
k)

Kanun Teklif Etmek:

A. md. 91 gereğince "Kanun teklif etmeyef Bakanlar Kurulu ve
T.B.M.M. üyeleri yetkilidirler."
151)

152)
153)

Aynı

yönde Anayasa Mahkemesinin görüşü için bkz. 67/19 E .K.
s.k. RG. 13.7.1966. Genelkurmay Başkanı'nın Başbakana bağlı
'Olması istenmişse de kabul edilmemiştir (bkz. ÖZTÜRK, sh. 3040
vd., 3119).
129 s . . ve 11.12.1962 t. '.'Milli Güvenlik Kurulu Kanunu" (RG.
17.12.1962- 11.286).
Maddenin ilk şeklinde "Milli Savunma Yüksek Kurulu" şeklin
deydi (bkz. ÖZTÜRK, sh. 3135).
Servet

Armağan

-

6
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Anayasanın tanıdığı

bu yetki yoluyla Bakanlar Kurulu, prograbir kısmını gerçekleştirmek imkanına kavuşmuş olmaktadır. Diğer t,a raftan, genel olarak, yasama faaliyetlerini kanalize etmek, bu yetki sayesinde beErli bir ölçüde mümkün

mında

yer alan

hususların

v!mak tadır.

Gerçi T.B.M.M. üyelerinin de kanun teklif etmek yetkileri
ve kanunlar komisyonlarda olsun, Genel kurullarda 'Olsun,
yıasama organı tarafından kesin neticeye ulaştırılır. Ancak gerek
komisyonların teşkilinde iktidar partisi veya pdrtilerine kuvvetleri oranında üyelik tanınması (A. md. 84/1, 94. C. Senatosu İç
tüzüğü, md. 18/2; Millet Meclisi İçtüzüğü, md. 21)1, ve gerekse
de, tek partinin iktidarda olması halinde her .t:aman, koalisyonlarda ise, "birlik ve beraberlik" halinde hareket edilmesi halinde,
y:ne kanun tasarılarının genel kurullardan geçmesi zor olmayacaktır. Bazı anayasalarda hükümete Meclis gündemini ve görüşülen kanunların önceliğini tesbit ve hattra oylama gününü tayin
etmede yetkiler tanındığından (Mesela 1958 Fr. A. md. 14, 48),
Bakanlar Kurulunun kanun teklif etmek yetkisi, tatbikatta daha .
kuvvetli neticeler husule get:rmektedir. Almanya'da mühim kanun
tasarıları Federal Hükümet tarafından hazırlanmaktadırm. İngil
tere'de de aynı durum sözkonusudur.
vardır

A. md. 91/2 hükmüne göre ·: "Üyeler, kendi teklifler:ni iki
Meclisin ilgili komisyonlarında savunabilirler."
Anayasada açıkça belirtilen bu hüküm gereğince, Başbakan
ve Bakanlar Kurulu üyeleri kanunların yapılış safhalarındaki faaliyetlere, komisyonlarda katılabilirler. Genel Kuruldaki katılma
l;i4)

Bkz. LEOWENSTEIN, sh. 206 - 207, 211; BALTA, sh. 6 - 7;
PFIISTER, sh. 26; MAUNZ, sh. 370 371.
"Parlamenter rejimin geliştiği modern cemiyetlerde -meseli'i İngiltere'de- kanun tekliflerinin pek çoğu hükumet tarafından yapılır. Bunun böyle olması normaldir, çünkü hükumet, yasama meclislerine takdim ettiği ve bu Meclisin güven
oyu ile tasdik eder göründükleri programın ancak kanunlar
marifetiyle gerçekleştirebilir. Bundan başka hangi sahada ve
ne konuda toplum hayatı için kanun li'izımdır, bu hususu da en
iyi takdir edecek ve bilecek olan O'dur" (ARSEL, sh. 429). "Hükumet programına uygun ve ona ahenktar yasama faaliyeti için
en iyi yol kanun teklifinin hükfunetten gelmesidir" (İbid., 432).
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yetkileri ise içtüzüklerde düzenlenmiştir. Ü yeler bu faaliyetler essöz almak suretiyle yasama faaliyetlerini "kanalize etmek" imkanına sahip bulunmaktadırlar 155 . Memleketimizde Anayasada değil fakat içtüzüklerde gündemin tanzimi, kanun tekliflerinin komisyonlara havalesi vs. konularında Bakanlar Kuruluna öncelik ve bakanların söz almak imkanı ve hatta öncelikle söz almak
hakları belirtilmiştir. Bu hususta örnek olarak bkz. Cumhuriyet
Senatosu içtüzüğü md. 37 - 38, 50 - 51, 64 - 70, 83 - 85, 102, 110 111, 114 - 115, 117, 119 - 12lt 124, 126, 129, 132, ] 34..( Millet Meclisi içtüzüğü md. 30 - 33, 40, 53, 60 -63, 70 - 71, 76, 78 - 79, 82,
88-89
Federal Almanya Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu üyeleri meclis faaliyetlerine katılmak haklarının varlığı ve dinlenilmeleri gerektiğini belirtmiştir 156 .
nasında

5 -

Diğer

Kanunlarla

VerHıniş

Yetkiler:

Herşeyden

evvel, Bakanlar Kurulu, "kanunl•arı yürütür". Çı
kanunlarda, o kanunu yürütecek · idari merci olarak ya
bakanlar kurulu., ya Maliye Bakanı veya Milli Eğitim Bakam gibi,
ilgili bakan belirtilir. Mesela 4951 s. "Bakanlıkların Kuruluşu Hak.
kında Kanun"un son maddesine göre "Bu kanunu Baş.bakan yürütür."157.
kıanlan

Anayasanın bu hükümleri dışında kalıp da, Bakanlar Kurulunun görev ve yetki sahasına g:ren konular da vardır. Bu hususta şunlıar söylenebilir :

gibi, Bakanlıkların kuruluş ve göbu hususta hüküml er ihtiva edebilir ve elmektedirler.
2 - Diğer kanunlar da, Bakanlar Kurulunun görev sahası
na ba z ı konuları idhal etmektedirler. Mallt kültürel vs. sahalar
için çıkarılan "sayısız" kanun, bu hususta hükümler ihtiva etmektedir. Bu kanunlar arasında bilhassa 2490 s. "Arttırma, Eksiltme
ve İhal e Kanunu" ile 359 s. ve 24/12/1963 t. "Türkiye Radyo ve
1 -

rev

155)
156)
lfı7)

Yukarıda belirttiğimiz

kanunl a rı

Bkz. BALTA, sh. 373; ayrıca kr.ş. 6 - 7; ARSEL, sh. 429.
BVerfGE 10, 4 (17 vd.).
İstisnaen, bir kanunu yürütme yetkisinin T.B .M.M. ne verildiği
ni 140 s. ve 26.12.1962 t . vatandaşların T.B.M.M.'ne dilekçe
ile başvurmalarını düzenleyen kanunda görmekteyiz.
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Televizyon Kurumu Kanunum zikredilebilir. Hatta bazı kanunlar,
o ana kadar Bakanlar Kurulunun yetki sahasında olmayan konuları da, onun görev ve yetki sahasına sokmuşlardır.
3 - Bazen bir bakanlığın yetkisi içindeki bir saha,1 işin bünyesi icabı Bakanlar Kurulunun meşgul olduğu b;r saha haline gelmektedir. Mesela : Enerji temini veya tasarrufu istenmektedir. Bu,
ilk anda Enerji Bakanlığının münhasır yetkisine giren bir konu gibi
görünürse de, işin bünyesi icabı, aynı zamanda Tioaret ve Sanayi Bakanlıklarını da ilgilendirmektedir. Birden çok bakanlık
ilgilenince, mesele "toplu kararname" mevzuu haline getirilerek,
Bakanlar Kurulunda görüşülüp karam bağlanmaktadır.
4 - Bazen de, genel bir hüküm, Bakanlar Kurulunun mugerektirmektedir. Mesela
ayyen bir saha ile meşgul olmasını
" ... Bakanlık Tarım maddelerini korur" şeklindeki bir hüküm, tatbikatta Bakanlar kurulunun topluca meşgul olduğu bir saha olmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, mesela Ayçiçeğinin taban
f:atını tesbit işi, o tarım maddesini koruma anlamına gelmektedir ..
Ancak, Ayç:çeğinin taban fiatını tesbit sadece Tarım Bakanlığını
değil, aynı zamanda, çeşitli sebeplerden, Ticaret ve Maliye Bakanlığını da ilgilendirmektedir. Bu sebeple, Ayçiçeğinin taban fiatını tesbit işi, açık b;r hüküm olmamasına rağmen, Bakanlar Kurulunun yetki ııahası içine girmiş olmaktadır.
5 - Bazen de Bakanlar, ya sorumluluğu diğer bakanlara veya
tüm olarak Bakanlar Kuruluna dağıtmak, ya da kendi bakanlık
kararnamelerine .daha fazla "kurooet ve otorite" kazıandırmak
amacıyla, kendi yetki ve görev alanındaki bir konuyu Bakanlar
Kurulunun meşgul oldu ğu bir saha hal:ne getirmektedirler. Me-:
sela bakan, bakanlığı ile ilgili bir konuda bir tasarruf ta bulunmak istemektedir. Bunun için Başbakanlık Müşteşarı ile temasa
geçerek bir kararname hazırlattırmakta ve bakanların imzasına
sunmaktadır ; ya da kendi hakanlığının meşgul olduğu bir saha
hakkındaki bir konuyu Bakanlar Kurulunun gündemine getirmek
için Başbakana mürıacaat etmektedir. Eğer Başbakan bu konuyu
Bakanlar Kurulunun gündemine alırsa, bütün bakanlar onunla
lfı8)

RG. 2.1.1964 - 11.596; 15.1.1964 t. ve 11.607 s. RG. de düzelt-

mesi

vardır.
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meşgul

olmay,a mecbur kalmakta ve toplu

~ararname
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imzalan-

maktadır.

6 -

Bakanlar Kurulunun Yükünü Hafifletme :

Yukarıda belirttiğimiz tatbikat, Bakanlar Kurulunu bir "Kır
tasiye Hücumu" altına almakta ve onu bir "İmza Makinesi" haline getirmektedir. Bu durum bir taraf tan, .Bakanlar Kuruluna,
üzerinde enine boyuna durulması gereken konulara gereken hassasiyeti göstermes:ne imkan bırakmamakta, diğer taraftan da, Bakanlar Kurulu "fuzuli işgale" uğramı~ olmaktadır. Bir senede yaklaşık 1000 toplu kararname çıkarıldığı düşünülürse (yani günde
ortalama 3 kararname) Bakanlar Kurulunun nasıl ağır bir meş
guliyet altına girmiş olduğu ortaya çıkar 159 •
Bakanlar Kurulunun kararlaştırmakla vazifeli olduğu şu işleri
misal olarak verirsek, Bakanlar Kurulu'nu ne kadar boş zaman
kaybettiği daha iyi anlaşılır 1160 •

1 -

Oyun

kağıtlarının

fiatlan Bakanlar

Kurulu'nca tesbit

ed:lirıeı.

2 - Yabancı ülkelerden damızlık almak üzere
cek komisyon üyeleri Hakanlar Kurulunca atanır 162 •

teşkil

edile-

3 - Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde asıl
görevleri Üzerlerinde · kalmak üzere, öğretim,. araştırma ve derleme çalışmalarına geçici katılanlara ders ve konferans saati ve inceleme ve araştırma için ödenecek gündelikler her yıl Bakanlar
Kurulunca yeniden tesbit edilir 163 •
Son senelerde bunlara daha yen:leri de eklendiğinden 111 4, Bakanlar Kurulu'nun ne kadar ehemmiyetsiz işlerle meşgul olduğu
veya edildiği bir defa daha ortaya çıkar.
159)

Bütün bunlara ikili veya üçlü kararnameleri ilave edersek,
Bakanların tek başlarına ne kadar zaman harcamaya mecbur
kaldıkları ortaya çıkar.
160) Bkz. GÖZÜBÜYÜK, sh. 104.
lf.1) 1118 s.K. nun 4584 s.K. la değişik 2. maddesi.
162) 2490 s.K. nun 28. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 2902
s.K. nun 1. maddesi.
163) 7163 s.K. nun 29. maddesi.
164) Bkz. GÖZÜBÜYÜK, sh. 104.
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Bu durum, senelerdir Başbakanlığı düşündürmektedir. Başba
inceleme ve görüştüğümüz yüksek seviyedeki
idarecilerimizden aldığımız bilgiler ve edindiğimiz belgelerden şu
bilgileri çıkartmak mümkündür :
kanlıkta yaptığımız

1 -

1953

yılında Başbakanlık Müsteşarı·

Ahmet Salih Korur,
bir tamim göndermiştir (Sayı 87 101 1 6/3649) Bu tamimde şöyle denilmektedir: "İcra Vekilleri Heyetinden karar alınmasını icab ettiren mevzuların gerek mikdar,
gerek muhteva bakımından bir tasfiyeyi icab ettirecek mahiyet
arzeder oluşu takdirlerinizden uzak bulunmamaktadır.
Başbakan adına Bakanlıklara

iktiran etmesi kanunların metinlerintasfiye hazırlığı için Başvekelatte
Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğünün riyaseti altında bir komisyonun çalışması uygun görülmüştür.

de

Vekiller heyeti
bulunan

yazılı

kararına

mevzuların

Bu komisyona mevzu ile ilgisi ve ihtisası olanların Vekaletinizce münas:p görüleceklerin seçilerek adının bildirilmesini rica
ederim.
Komisyonun l:'Oplantı günleri ve çalışma tarzının ayrıca tebliğ
edileceğini saygılarımla arzederim."
9.12.1953 tarihli bu

yazı

üzerine 14

bakanlık,

iki devlet ba-

kanlığı ile Vakıflar Umum Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Reisliği
temsilc:Ierini göndermişler, teşekkül eden Komisyon, Başbakanlık
Neşriyat

ve Müdevvenat Umum Müdürü Savni BELGER'in baş
12 Şubat 1954 tarihinde çalışmalara başlamıştır. Her bakanlık, kendi açısından, Bakıanlar
Kurulunca karar alınmalarına,
günün şartları sebebiyle, lüzum görmediği konuları bir liste halinde tesbit ve bu hususta hangi bakanlığın yetkili sayılması gerektiğine dair teklifni sunmuştur . Komisyon, hazırladığı raporu
19.8.1954 tarihinde Başbakanlığa sunmuştur. Bakanlıkların getirdiği 99 teklifden 34'ü, kabul edilerek, bunların ilgili bakanlıklarca
kararlaştırılması uygun görülmüş, geri kalanın ise eskisi gibi Bakanlar Kurulunca karara bağlanması kabul edilmiştr.
Bakanlıkların tekliflerinde, özellikle Barem Kanunu, Yabancı
l&rın istihdamına ıait çeşitli kanunlarda yer alan ve bu hususta
Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu bildirilen hükümler, 2490 s.
Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve 2499 s.lı K.nun Banka ve
lığında
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şubelerin açılmasına

izin verilmesini Bakanlar Kuruluna bırakıl
isteyen hükümler ağırlık kazanmıştır.

masını

Ayrıca ekli olarak bir liste halinde belirtilen hükümler "gereken muamelenin yapılması" kaydiyle bakanlıklara . gönderilen rapor ilgili bakanlıklarca nazara alınmıştır. Bakanlıklar artık, o raporda belirtilen hususları Bakanlar Kuruluna sevketmeyip, kendi
bakanlığınca kararlaştırılması yoluna gitmişlerdir. Bunu da ya ka,
nun değişikliği ile, ya daf açık kanun hükmü olmayan hallerde
kendileri karara bağlayarak 1 Bakanlar Kuruluna sevketmeme yoluna gitmişlerdir.
Ancak zamanla Bakanlıar Kurulu yine büyük bir iş hacmi altında kalmıştır . Buna da sebep, yukarıda belirtt:ğimiz gibi, yeni
çıkan kanunlardaki hükümler ile, bakanlıkların kendilerine ait bir
kıonuyu, muameleye otorite kazandırmak ve sorumluluğu dağıt
mak gayesi ile, Bakanlar Kuruluna sevketmeleridir.

1960 dan sonra bu konular tekrar ayıklanmak istenmiş, kurulan komisyonlar, yine bazı listeler hazırlamışlardır. Ancak bu defa
kesinlik kazanmamıştır. 1963 yılında yayınlanan MEHTAP raporunda konu ile ilg:li aksaklık ve teklifler yer almaktıadır.
Bu durum 19B8 yılına kadar sürmüştür. 1968 yılında hazırla
nan raporlar, Bakanlar Kurulunun gerçekten çok büyük bir hacmi
altında kaldığını tekrar isbatlamıştır.
Halen, bir mütehassıslar heyetinin kararlaştırdığı ve ayıklan
teklif ettiği konular bir liste halinde Başbakanlığa sevkedilmişse de, bu hususta kesin bir adım atılmamıştır, belki de atı

masını

lamamıştır.

Memleketimiz:n değerli İdare Hukukçularından Prof. A. Şe
ref GÖZüBÜYÜK'e göre, zamanla Bakanlar Kurulu'nun görevle"idareye karşı duyulan
rinin arttırılmasının sebepleri arasında
itimatsızlığı veya kanunu uygulama durumunda olan idarecilerin
sorumluluğu Bakanlar Kuruluna
bırakmak istemelerini saymak
mümkündür".165
Kanaatimizce kesin tedbirlerin alınamamasının "fiili" sebepleri şunlardır :
1t15)

GÖZÜBÜYÜK, sh. 104;mehtap raporu, 9.

196ı
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bazı
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1971 denberi koalisyon teşkil eden partiler, muayyen
noktalarda anlaşamamışlar,; "birinin kabul ettiğini diğeri red-

detmiştir".

Bazen bakanlıklar, bir konuda yetkinin kendisinden baş
verilmesine karşı çıkmakta, bu hususta kesin menfi
tavır takınmaktadırlar. Hatta bazı sahaların kendisinden alınıp,
Bakanlar Kuruluna verilmesine de karşıdırlar.
-

ka

bakanlığa

- Siyası istikrarsızlık, kabine buhranları, Başbakanlıkça bu
hususta müstakar ve kesin tedb;rlere tevessül edilmesine uygun
atmosferi zedelemektedir.
7 -

Ayıklama Metodları

:

Acaba Bakanlar Kurulunu, onu fuzuli işgal eden bu konulardan kurtarmak hangi metodlarla mümkün olabilir?
Bu tasfiyenin

nasıl yapılması

gerektiği

konusunda iki fikir

vardır:

1 - Bakanlar Kurulu'nu
bir çok kanunlarda değiş:klik

işgal

eden bu konuların tasfiyesi,
mümkündür.

yapılmakla

2 - "Bakanlıkların Kuruluşu Hakkındaki 4951 sayılı kanuna,
Bakanlar Kurulu'nunun lüzum göreceği görevli bakanlıklara veya
başka mercilere devir, gerektiğinde bakanlıklara yahut başka mercilere ait görevlerden lüzum gördüklerini kendisine mal eyleme
veya bir bakanlık veya merciden öbürüne görev devretme yetkilerini tanıyan genel bir hükmün" eklenmesi ile mürnkündür ııe.
1

İkinci görüşe

benzer bir görüş de Devlet Planlama Teşkilatı
içinde kurulan " İdareyi ve İdare Metodları Yeniden Düzenleme
Komisyonu" tarafından ileri sürülmüştür. Buna göre, " ... yürürlükteki kanunlara göre Bakanlar Kurulunca yerine getirilen ve
mahiyetleri ekli l:stede açıklanan işlemlerin sonuçlandırılması yetkisi, aynı listede belirtilen Bakanlık ve Dairelere devredilmiştir"
şeklinde bir hüküm konulmalı ve değiştirilmesi gereken kanunların listesi gösterilmelidir.
166)

Mehtap Raporu, sh. 11.
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Prof. GÖZÜBÜYÜK~ 1 ikinci fikre taraftardır.
Kanaatimizce bu hususta iki kanuni yol, bir de pratik hal
t•arzı düşünülebilir :
1 - Bir defa tesbit edilecek bir zamandan itibaren, Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi ve toplu kararname çıkarılmasını derpiş eden kanun hükümleri çok dikkatli bir şekilde tetkik edilmeli,
lüzumsuz birikmeler, istikbale doğru giderek önlenmelidir. Bu hususta kesin bir kriter bulmak oldukça güçtür. Ancak ü1kenin genel
siyasetine temas eden konular ile işin bünyesi icabı bir bakanlığa
bırakılması uygun olmayan konuların Bakanlar Kurulu tarafından
görüşülüp kıarara bağlanması kabul edilebilir.
Eski hükümler için ise :

-

ya bir kanun çıkarılır, ayıklanacak hükümleri belirterek,
bundan sonra ilgili bakanlıklarca kararlaştırılacağı be-

bunların,

lirtilir,
- ya

da~

ilgili eski kanunlar değiştirildikçe, son maddesinde,
hükümlerin de kaldırıldığı veya, o konuda yetkili merciin ilgili bir hakanlık ülçluğu belirtilir.
diğer bazı

2 - Kanun hükümlerini değiştirme yoluna gid:lmeden tatbikatta, mesele b~zen Başbakan ile ilgili bakan arasına halledilebilir:
Sadece kendi yetkisi içinde olduğu halde Bakmlar Kuruluna müzakere için getirilen veya bakanların imzasına sunulan konuları,
Başbakan ilgili bakan ile müzakere ederek konuyu halledebilir. Bu
pratik yol ile, lüzumsuz yere Bakanlar Kurulunu işgal eden konular azaltılmış, veya bakanların Bakanlar Kurulunu meşgul etmelerinin önüne geçilmiş olur.
Başbakarılıkta yaptığımız incelemede, bazı Başbakanların bu
yola gitt:ği ve müsbet neticeler aldıklarını tesbit etmiş bulunuyoruz.
Gereksiz yere Bakanlar Kuruluna sevkedilen veya; bir bayetkisi içinde iken Bakanlar Kuruluna ve bakarıların imzalarına sunulan işlem, Bakanlar Kurulunu meşgul ettiği gibi, diğer
bakımdan, hazan ticaıi hayatı da etkilemektedir. Hızlı bir tempo
ile gelişen ekonomik hayat, bazen acil ve kesin kararların alın
masını gerektirir. Ticaret veya Maliye Bakanlığının bir kararı ile
halledilmesi mümkün ve lazım olan bir konu, Bakanlar Kurulu
kanın

1e7)

GÖZÜBÜYÜK, sh. 135.
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üyelerinin imzaları ile tekemmül ettirme yoluna gidild: ği zaman,
ekonomik hayat .bundan herhalde mutazarnr olur. Bir kararnamenin çıkması, hiçbir itiraz olmaması halinde, ortalama 7 -10 günü almaktadır. Halbuki bu zaman bile, hızlı ekonomik gelişmelere nazaran "uzun" sayılır .
8 -

Bakanlar Kurulunun Yetkisinin

Genişliği:

1961 Anayasasının Yürütme Organına yetki tanırken "pek hasis" davrandığı söylenmektedir 168 • Zira Bakanlar Kurulu birkaç
maddede belfrtilen (65, 107, 124 ve 97 /2) yetkilere sahip olup ancak çok dar bir sahada faaliyet göstermektedir.
Böylece Yürütme organı sadece "yasama organının çizdiği hudutlar içinde kendisine verilen görevleri yerine getirecektir". 169
1961 Anayasası, yürütme organı, hususan Bakanlar Kurulu için
sadece yukarıda saydığımız maddelerde belirtilen yetkileri tanzim
etmiştir. Ancak kanaatimizce Bakanlar Kurulunun yetkileri bunlardan ibaret değildir. Çıkarılan kanunlarla devamlı olarak Bakanlar Kuruluna yetki verildiği görülmektedir. Bunların çoğalması,
hem de aşırı derecede fazlala$ması sebebiyle, 1 ayıklama yoluna bile
gı:dilmiştir. Bu hususta yapılan çalışmaları yukarıda özetledik.
Bu sebeple Yürütme Organı veya sadece Bakanlar Kurulunun yetkilerinin az olduğu söylenemez.
Ancak, Anayasada Yürütme Organının yetkilerini kullanma ve
görevlerini yapabilme imkanları kısılmıştır denilebilir. Yani Yürütme Organı veya Bakanlar Kuruluna birçok görevler verilmiş,
ancak bunları yapaıbilmek için, yani daha faal olabilmek, daha
müessir icraat yapabilmek için, imkanlar ve yollar kısılmıştır. Anayas-anın çeşitli hükümlerinden bu manayı çıkartmak mümkündür.
Bu hususta şu misaller verilebilir :

1-

Herşeyden

önce A. md. 5 ve 6. md hükümleri ve kenar
Yürütme Organının, Yasa'ma karşısında zayıf bir statüye
sahip olduğu kanaatini husule getirmekte, Yürütme Organının, bu
aı:ıada Bakanlar Kurulunun faaliyet imkanları ve yetkilerini kullan-

başlıkları

168)
169)

ALDIKAÇTI, sh. 175, 303.
İbid., sh. 304.
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masında,

hareket noktası bu kanaat alınarak yorumlar yapılmak
5. md. nin kenar başlığı "Yasama Yetkisi", 6. md. nin ise
"Yürütme Görevi" dir. 5. md. nin ifadesi şöyledir: "Yasama Yetkisi Türkiye Büyük M.illet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez".
6. md. ise şöyledir : "Yürütme
görevi kanunlar çerçevesinde,
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir."
tadır.

Bu ifadelerden, Yürütme Organının sadece ve sadece yasama
icra edeceği şeklinde bir mana çıkar
tılmaktadır. Bu neticeyi, Anayasanın genel gerekçesi ile 5. ve 6.
md. lerin gerekçe&'.nden de çıkartmak mümkündür. "Yürütme,
esas itibariyle yasamanın gösterdiği alanda hareket eden tabi bir
organdır." (Genel Gerekçe) .
organının yaptığı kanunları

2 - Anayıasada mevcut bazı hükümler Yürütme Organının,
hususen Bakanlar Kurulunun faaliyet imkanlarını zayıflatmaktadır :
A. md. 114 deki "İdarenin her türlü eylem ve işlemi hiçbir
halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz." şeklin
deki hüküm, yerinde olup, hukuk devleti prensibinin (A. md. 2)
bir gereğidir.
Ancak tatbikatta bu hükme dayanılarak verilen yargı kararları,
Bakanlar Kurulunun ve bakanların yetkilerini kullanmasına, dolaylı
olarak büyük ölçüde engel oluyordu. Bilhassa Anayasa koyucusunun "faal ve müessir" bir yürütme organı arzusunun (Genel Gerekçe, ı III - 2) gerçekleşmesi zorlaşıyordu. 1971 Anayasa değişikli
ğinde 114/2, hükmü değiştirilmiştir :
A. md. 114 de "İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı
yolu açıktır".

yargı

"Yargı yetkisi, yürütme görevınm kanunlarda gösterilen şekil
ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda
kullanılamaz. İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı karan verilemez."
Böylece Danıştıay tarafından, yürütme fonksiyonunun, kanunlar çevresinde ye;ine getirilmesini, dolaylı olarak, engelleyen kararlar vermesinin önüne geçilmek istenmiştir . Gerçi genel Dava
teorisinin ve · yargı fonksiyonunun esası da bunu icab ettirir. Ancak,
tatb:katta, "idari eylem ve işlem niteliğinde" kararlar verildiğin-
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den, ve bu durum hususen Bakanların ve Bakanlar Kurulunun
yetkilerini kullanmasına engel olduğundan, böyle bir değişiklik
şart görülmüştür. Bu hüküm gereğince, Danıştayın artık "yürütmeyi durdurma kararı" veremeyeceği ifade edilmiştir. Çünki, esasen yargı organları idari eylem ve işlem niteliğinde karar vermezler. O halde amaç, sadece bu neticeyi doğuran kararların
verilemeyeceğini Anayasada belirtmek ve bu arada benzer bir neticeye sebep olan "yürütmeyi durdurma kararlan imkanını" ortadan kaldırmaktır. Tatbikatta, Danıştay Kanunun değiştirilmemiş
veya değiştirilememiş, böylece eski uygulama devam etmiştir. 1971
değ:şikliğinin gerekçesinde şöyle denilmektedir: "Ancak uygulamada, "yargı denetimi" deyimi bazı hallerde yanlış anlamalara
yolaçmış, yargının re'sen murakabede
bulunmasına ve idarenin
yerine geçerek idari eylem ve işlemler te'sis etmesine imkan verici bir yetki gibi anlaşılmak istenmiştir. Kavram karışıklığından
doğan bu duruma vuzuh vermek maksadiyle madde yeniden kale~
me alınmıştır." Anayasa'nın 1971 değişikliği yapılış şekli ve memleketimizin içinde bulunduğu şartlar hususundan tenkit edilmektedir. Ancak temas etmek istediğimiz: yürütme organının yetkilerini kullanırken karşılaştığı engel ve tatbikattır. 1971 değişik
liği, bu tatbikatı ortadan kaldırmak zıaruretini duymuştur.
3 - A. nın 38. md. si,. kendinden önceki devirlere reaksiy,m
hüviyetinde bir hükümdür: Kamulaştırmaların bir ara çok yapıldığı ve kamulaştırılan özel mülkiyete dahil taşınmazların düşük
değerle sahiplerinden alındığı, karşılıkların ise, "peşin" yapılmadı
ğı g·: bi, ancak uzun taksitler halinde ödendiği görülmüştür. İşte
bu ve benzer tatbikata reaksiyon olmak üzere 1961 Anayasasına
konulan 38. md. kişilerin menfaatlerini koruma amacını gütmektedir. Ancak bu amaç ne kadar haklı ise, kamulaştırma yetkisini
haiz "Devlet ve kamu tüzel kişileri"nin kamulaştırma imkanları
nın büyük ölçüde kısıtlanmış olduğu da o kadar açık bir gel'.:
çektir. Esas itibariyle aslolan 1 özel mülkiyeıte dahil taşınmazların
bedellerinin "peşin" ödenmesidir. Bu prensibi, "Bütçe imkanlarının kısıtlı" olduğu ülkemizde, tam tatbik etmek çok zordur. Ya
da halen görüldüğü gibi, kamulaştırma işlem ve faaliyetleri çok
az sayıda yapılacaktır. Halbuki kamulaştırma "kamu yararının
gerektirdiği hallerde" yapılmaktadır (A. md. 38/1). O halde "kamu _yararı" varsa kamulaştırma gereklidir.
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A. 38. md. nin diğer fıkralarında, bu prensip biraz yumua) Çiftçinin topraklandırılması, b) ormanların devletleştirilmesi ve yeni ormanlar yetiştirilmesi, ve c) yeni iskan
prujelerinin gerçekleştfrilmesi, amaçlariyle kamulaştırılan "taşın
maz mal ve kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırı
lan toprak bedellerinin ödeme şekli kanunla gösterilir'' (A. md.
38/4). Taksitle ödemenin mümkün olduğu halinde, 20 yıla kadar
süre t;mıyan hüküm, 1971 değişikliği ile getirilmiştir .
şatılmıştır:

Görülüyor ki, yürüt.ıme organının, kamulaştırma faaliyetlerine
çok ihtiyaç hissetmesi ve fakat "peşin" ödeme imkanlarının olmaması halinde, bu üç amaç uğruna, peşin ödeme prensibinden
vazgeçmek zorunlu kabul edilmiştir.
1971 değişikliği ile 38. md. ye ilave edilen hükümler, genel
anlamda ;:dareyi1 kamulaştırma faaliyetlerinde "nis"b,eten" serbest
bırakmak amacını gütmektedir.
Vat,andaşın

özel mülkiyetinden ka1mulaştırılarak çıkarılan taşınmaz mallarının bedellerinin tam ve peşin olarak ödenmesi gereklidir ve arzu edilen bir hedeftir. Ancak, "kamu yaran" ve
"Türkiyenin bütçe imkanlarını" düşünmek de aynı derece gerekli
hatta zorunlu bir gerçektir.
A. nın 123. md.si ile "olağanüstü hallerde vatandaşlar için para,
mal ve çalışma yükümleri" konulması kabul edilmiştir. Burada
bu hükmün tatbiki değil, fakat " fiilen bir dar boğaıi" içinde bulunduğumuzu nazara almak realist bir davranış olur.
4 - A. nın 92. md. sinde Bakanlar Kurulunun hizmet ve
faaliyet imka nlarını bir derece geo:ktiren veya yavaşlatan bir
hüküm olma vasfı da vardır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, kanun
beklifinde bulunmak Bakanlar Kurulunun yetkilerindendir. Aynı
zamanda bu kanun tekUinin kabul edilmesine gayret etmek de
onun bir görevidir. li..ra,, kendisine verilen ödevlerin bir kısmını
ancak bu yol ile ifa edebilecektir. Diğer tarafdan, kurulan yeni
bir hükümet Hükümet programında yapacağını vaadettiği hizmetlerden bir kısmını kanunlar kanalı ile gerçekleştirmek isteyecektir.
" Hızlı kalkınmak mecburiyetinde" olan memleketiniz için, bu yolun sağlam ve seri bir şekilde işlemesi zaruridir.
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Ancak,

kanunların

çift meclislerde müzakeresi sebebiyle kesinleşmesi oldukça uzun zaman almaktadır. Bu sözlerimizle çift
Meclis sistem'.nin, prensip itibariyle, aleyhinde olduğumuz neticesi çıkarılmamalıdır. Ancak Bakanlar Kurulunun Anayıasanın ve diğer Kanunların verdiği yetkileri kullanması, yüklediği görevleri
yerine getirebilmesi için, ihtiyaç duyduğu en mühim vasıtanın kanun çıkartmak olduğu kabul. edild'.ğine göre, bu yolun, memleketim;zin şartları karşısında mümkün mertebe çabuk işlemesi gerekir. Qabuk işlemesi demek, kanunların "ivedi" şekilde çıkarıl
ması demek değildir. İçtüzük hükümleri nazara alınacaktır tabii.
Ancak bütün bunların nazara alınması, kanunların çıkarılmasını oldukça geciktirecektir; bu da bir gerçektir. Kanunların gecikmesi sebebiyle Hükfunet faaliyet ve projelerini gerçekleştirmede geç
kalacağı gibi; yeni kanunlardan "medet uman" vatandaşlar da
tedirgin olacaklardır.
Kanunların, kesinleştikten sonra Cumhurbaşkanınca geri gönderilmesi yetkisi de (A. md. 93), kanunların yürürlüğe girmesini
geciktirmektedir. Bugüne kadarki tatbikatta, Cumhurbaşkanının geri
gönderdiği kanunların hemen hepsi tekrar görüşülememiş ve bu
sebep kadük olmuştur 1968 • Diğer tarafdan, Cumhurbaşkanının bir
kanunu bir defa mı, yoksa daha fazla geri gönderme yetkisinin
olup olmadığı tartışılmış, ancak Millet Mecli~i ,. A. md. 93 gereğince sadece bir defa geri gönderme yetkisinin varlığını kararlaştırmıştır.

Bütün bunlara, A. md. 92 ve içtüzüklerdeki "aı:gari" ve "azam1"
hükümlere riayet mecburiyetini de eklemek lazımdır . Bütün ıbu düzenlemeler "prensip itibariyle" yerinded:r; demokratiktir. Hukuk
D evleti için şarttır, insan haklarının çiğnenmesine engel olmaktadır. Ancak, "hizmet ve faaliyet" yapacak hükfimetlere olan ihtiyacımız karşısında, Bıakanlar Kurulunun faaliyet imkanlarının kısmen
kısıldığı ve fıaaliyet hızının yavaşlatıldığı da bir gerçektir.
Anay asanın bazı hükümleri ise, bu durumu nazara almadan,
kanun çıkartılmasını emretmektedir. Bu hükümlerden şunlar zikredilebilir : A. md . 10/son, 11/1, 21/son, 22/son, 23/2, 26, 27 /l,

169a) Bkz. KERSE, sh. 94. 648 s. Siyasi Partiler K . nun lll. maddesini değiştiren kanun, oldukça hızlı bir şekilde tekrar kabul
edilmiştir (Bkz. 1978 Mart ayı gazeteleri) .
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28/son, 29/1, 30/son, 35/2, 37/1, 38, 39, 40/ son, 42, 43/son, 44-52.
Bu durumlarla ilgili olarak iki noktayı belirtmemiz icabeder : Bir
defa bu maddelerde zikredilen kanunların mutlaka yeni kanun olması gerekmez; esasen o konuda bir kanun mevcut olabilir. Ancak,
Anayasamızın "modern ve çağın gereklerine uygun" bir şekilde tat.;.
blki için, yine de yeni kanunlara ihtiyaç vardır. Bu husus, "sosyal
ve iktisadi haklar ve ödevler" bölümünde düzenlenen haklar için
bilhassa söz konusudur. Sadece 41. maddeye bakmak bile Anayasa'nın "Devlete" (yasama ve yürütme organına) ne kadar geniş kapsamlı bir ödev yüklediğini anlamaya kafi gelir: "İküsadi ve . sosyal
hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir.
İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek;

bu maksatla, milli tasarrufu arttırmak, yatırımlan
önceliklere yöneltmek ve kalkınma
planlarını yapmak Deyletin ödevidir."
Bu konuda büyük görev Bakanlar Kuruluna düşmektedir.
Diğer taraftan bu maddelerde geçen kanunlar, esas itibariyle
"yeni çıkarılacak kanunlar" olup, 12 - 19. maddelerde ifade edilen
"kanunlar'" dan farklıdır 169 b.
İkincisi; burada kanunlardan bahsedilmesi, hazan, "düzenleme
ve sınırlama imkanının" "ancak kanunla" yapılabileceği · anlamına
da gelmektedir. Bu manada bir hüküm zaten 11/1. maddede ifade
e d : lmiştir. Ancak, ister düzenleme, ister sınırlama olsun, bir ihtiyaçtır, bu ihtiyacın giderilmesi de kanunla yapılacaktır. Bu kanunun ihtiyaçlara uygun bir tarz ve süratle çıkarılması gerekir.
Yani böyle de tefsir edilse, yine ortada bir kıanun çıkarma ihtiyaç
·
ve faaliyeti sözkonusudur.

toplum

yararının gerektird:ği

hükümlerine bakıldığı zaman, yürütme
yahut bakanlıkların bazı acil faaliyetleri yapmıa imkanı
nın oldukça kısıldığı görülür. Yani bakanlıkların , bazı faaliyetleri
"acilen" ya pmaları gerekecektir; ancak "acil ihtiyaç" sür'atli bir
şekilde giderilemeyecektir. Çünkü bunun için ya bir kanun çıkarıl5 -

Anayasanın çeşitli

organ ının,

169b) Bu hükümler karşısında, bilhassa hürriyetler alanında idarenin düzenleme yetkisinin kısıldığı, bu konuda sadece kanunla
düzenleme yapılabileceği gereği hakkında bkz. GÜNEŞ, Yürütme, sh. ıoo vd.
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ması gerekmektedir -ki bu konudaki dü~eıilemelerin gecikmelere

sebep olduğunu yukarıda belirttik- ya da, mahkeme kararına ihtiyaç vardır (Bkz. md. 15/son, 16/son).
Bilhassa, Anayasanın tanıdığı, ve modern anayasalarda yer alan
ve insan haysiyetine uygun bir hayat getirmek ,gayesini güden,
hürriyetlerin, kötüniyetli kimseler tarafından kötüye kullanıldığı,
Devletin amaçlarına ve Anayasanın hedeflerine zarar verdiği zıa
man zaman görülmektedir. Hususen A. md. 11/2. fıkra değişikliği
ve yapılan ilave, hu gaye ile yapılmış "hürriyetin hürriyeti boğma
ması" .na gıayret edilmiştir.
Bu hedefler ne kadar günümüzün şartlarına uygunsa, ıbu hedeflere varmak için, "faal ve müessir yürütme" yi gerçekleştirme imkanı da o kadar az düşünülmüş ve tanzim edilmiştir. İdari üst
amir olan bakanlar, bu sebeple hazan tenkitlere muhatap olmakta,
hatta siyasi sorumluluğa kadar sürüklenmektedirler.
Buraya kadar temas etmek istediğimiz ana fikir şudur : Ana- ı
düzenlemeleri,. "modern" bir hayatın gereklerine uygundur. Anoak,, bu gerekleri gerçekleştirecek imkanları yürütmenin,
özellikle Bakanlar Kurulunun eline vermemektedir. Yürütmenin yetkisini kullanırken veya görevlerini yerine getirirken yapacağı eylem ve işlemler nasıl olsa idari yargının denetimine tabidir. Binaenaleyh,· kişi hak ve hürriyetlerinin ihW edileceği veya çiğneneceği
endişesi, büyük ölçüde yersizdir. Danıştayın bir müddettenberi fonksiyomınu tam olarak ifa etmesi vakıası karşısında bu endişelerin
tamamen yersiz olduğu ortaya çıkmışbr. Üstelik yürütme organının
çıkarttığı kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek "Anayasa Mahkemesi" isimli bir yüksek mahkeme de düzenlenmiş ve
faaliyete geçmiştir.
Kısaca, CICERO'nun meşhur olmuş bir sözüne esas olan düşünceler burada da geçerlidir : Summum /us Summa Infuria.
yasamızın

9 -

Özel Kanun Gerekli .midir?

Acaıba, Başbakanlık ve diğer Bakanlıkların kuruluş ve görevlerini belirten bir Özel Kanun şartı mıdır?
1924 Anayasası böyle bir kanunun çıkarılacağını belirtmesine
karşılık, 1961 Anayasasında bir hüküm yoktur. Bu hususta şunlar
söylenebilir ;
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1 - Özel bir kanunun varlığı bakıanlıkların kuruluş ve işle
için şart değildir. Böyle bir kanun olmasıa da. bakanlar görevlerini yerine getirebilirler 70 •
yişi

Ancak genel · prensipler koyan bir Kanun çıkarılması gedoktrinde eskidenberi kabul edilmiş bir husustur. Bu kanun
" ... <biç değilse genel konu, yetki, usu~ amaç ve mali araçları ile
bunların sınırlarını saptayıan bir çerçeve kanun niteliğini taşıma
lıdır"'171. Böyle bir kanunun yokluğu kamu hizmetini aksatmaz, ama,
mevcudiyetıi kolaylıklar getirir.
2 -

rekt:ği

3 - Bakanlıklar için çıkarılmış kanunlar, bakanın ve personelinin görevler:ni belirtmiştir. Ayrıca dağınık bir şekilde mevzuatta yer alan hükümler de çeşitli bakanlıkların görev ve yetkilerini
göstermişlerdir.

Böyle bir kanunun

şümulü

ne

olmalıdır?

Bu kanun ya çok kısıa ve o nisbette de genel hükümler ihtiva
edebilir; ya da çok teferruatlı bir kanun olacak, bakanlıkların görevlerini ayrı ayrı belirtecektir.
İkinci

ihtimalin şu imkansızlıklarla karşılaşması mukadderdir :

a) Bu kanunun bütün bakanlıkların görevlerini ayrıca gösterebilmesi için, bakanlıkların devlet dairelerine ayrıldığı şubelerin ve
vazifelerin tam ve kesin bir şekilde tesbit edilmiş olması gerekir.
Bu henüz yapılmamıştır, yapılamaz da.
b) Bakanlıkların görevlerini teferruatlı bir şekilde belirtmek
mümkün değildir. Bir defa; değişik kanun, tüzük ve yönetmelikler
bu hususta çok teferruatlı hükümler sevketmişlerdir. İkincisi, devamlı olarak da bu kabil mevzuat ile yeni hükümlerin getirildiği
görülmekted ir. Bu durumda,. dev~mlı olarak Yetki Kanununun değiştirilmesi icabeder ki, bu, pratik değildir. Nihayet, bakanlıklar
arasında yetki devri ve hatta yetkilerin kaldırılması da söz konusu
olmaktadır . Bu durumlar da pratik olmayan neticelere sebep olacaklardır.

170)
171)

ESEN, sh. 186; ÖZER, sh. 583.
Bkz. DURAN, Ders, sh. 69 - 70; BİLGE, sh. 16 vd., 21.

Servet

Armağan

-

7
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Bazen •bakanlıklar geçici olarak bazı yetkilerle donatılmak
O durumun ortadan kalkması ile yetki de kalkmış olmaktadır. Bu durum da tıeferruatlı b:r kanunun yapılması ve tatbikini
pratik olmaktan çıkartmaktadır 1 72 .
c)

tadır.

d) Çıkarılacak kanunla bakanlıkların sayısının sabit ve tahdit edilmesi de doğru değildir. 4951 sayılı kanunun açık kapı bı
rakması bu sebeple isabetlidir173 .
e)

Yeni

bakanlıkların kurulması Başbakanın

teklifi, Cumhurbaşkanının onaması ile yapılmaktadır. Anayasa "Kanunla gösterilir"
Jemektedir. Bu Kanun 4951 sayılı Kanundur. Tatbikatta, 4951 s.K.
nun 1. maddesine dayanarak "iki tezkere" 174 ile yapılmaktadır. Aynı durum 1924 Anayasası devrinde de vardı. BİLGE, o zamanlar,
ya kuruluş Kanunu ve diğer Kanun ve Tüzüklere atıfı ihtiva eden
bir kanun çıkartmak,. ya da Bakanlıkların kuruluşunu sadece Bakanlık kurmaya inhisar ettirmek icabettiğini bel:rtiyor (sh. 21) . İkin
ci iht'.mtıİ de olsa, yine bir özel kanun yapılması gerekir. Özel Kanun ise, yukarıda · belirttiğimiz gibi, ancak genel hükümler koyabilir175.
10 -

Bakanlar Kurulunun

Toplantıları

:

Bakanlar Kurulu, görevlerini yukarıda belirttiğimiz hukuki muameleler yoluyla yapar. Tüzükler dışında bunu iki türlü gerçekleş
tirecektir.
Ya kararnameleri "elden imza" usulüyle tekemmül ettirecektir.
Ya da toplantılar yapıp, konuyu müzakere ettikten sonra, netice bir karar halinde yazılıp imzalanacaktır.
Birinci şıkkın üzerinde biraz evvel durduk, ayrıca burada tekrarlamaya gerek yok. İkinci şık hakkında ise şunlar söylenebil:r :
tılar

172)
1'73)
1'14)
175)

1 - Bakanlar Kurulunun bir İçtüzüğü olmadığından, toplanbelli kaidelere göre yapılamamaktadır.
Bkz. BİLGE, sh. 17-18.
BİLGE, sh. 19.
DURAN, Ders, sh. 69.
BİLGE, sh. 22.
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2 - Tatbikatta yerleşen usule göre: Bakanlar Kurulunun gündemini Başbakan tanzim eder. Bu gündem bakanlara toplantıdan
önce bildirilir. Bazen, gündem sadece genel bir ifade halinde bildirilmektedir. Mesela "Asayiş Konusunda Görüşme" gibi. Bazen
de gündemde yer almamakla beraber, toplantı başladıktan sonra
bir konu müzakereye konulmaktadır.
3 - Bakanlardan biri de gündeme bir konunun alınmasını
teklif edebilir. Tatbikatta, bilhassa önceden hazırladıkları bir kararname konusunun gündeme alınmasını istemektedirler. Bakanların bu şekilde yazılı teklifleri evvela Başbakanlık Müsteşarına verilmektedir. Müsteşar~ gerekirse Başbakan ile görüştükten sonra,
kararname metni haline getirmeleri için Başbakanlık Kanunlar ve
Kararlar Tetkik Dairesine göndermektedir. Metin haline gelen Kararnameyi evvela teklifi yapan Bakan imzalamakta, daha sonra ya
diğer bakanların imzalarına arzedilmekte, ya dıa Bakanlar Kurulunda müzakere edilmektedir. Mamafih, bir bakan bir konuyu Başba
kana arzetmek suretiyle de gündeme alınmasını isteyebilir. Takdir
Başbakana aittir. Tatbikattoa bazı kıonular bazen Başbakan ile ilgili bakan arasında halledilmekte, müzakereye konulmamaktadır.
4 - Bakanlar Kurulunun toplantıları gizlidir ve zabıt tutulmaz.
Bu esas Parlam.e nter rejimin anavatanı olan İngiltere'de Bakanların, İngiliz Kralının gizliliklerini bilen bir hey' et olmasından ileri
gelmişt i r . Halen bir çok devletlerde ve bizde toplantılara bakanlar
dışında kimse giremez. Hatta zabıt tutulmasına dahi müsaade edilmemektedir. "İngiltere'de kabine toplantılarında zıabıt tutulmaktadır. Fakat bu zabıt müzakerel~den çok, alınan kararlan ihtiva etmektedir"176. Mamafih bizde de 1960 devriminde bir ara, daha sonra da kısa bir müddet, müsteşar veya müsteşar yardımcılarından
birisinin toplantıda not almak için bulunı;lurulduğunu, yaptığımız
araştırmalardan öğrenmiş bulunuyoruz. Federal Almanya'da Fe.
deral Hükumet İçtüzüğü . md. 23 gereğince, kabine toplantılarına,
Federal Başbakanlık bürosu şefi, Başbakanlık Parlamento Müsteşarı,
Federal Başkanlık Bürosu şefi, Federal Basın Bürosu Sefi, Federal
Başbakanın şahsi yardımcısı (Referen t) ve Tutanak katibi de "muntazam olarak" katılır.
176)

GÜNEŞ, sh. 64.
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5 - Bakanlar Kurulunun kararları,· çoğunlukla da alınmış olsa,
bütün üyeler tarafından imzalanır. Böylece alınan kıararlar ittifakla alınmış gibi görünür ve kabul edilir1 77 •
Bakanlar Kurulu üyeleri arasında goruş ayrı
Bu ihtilafı Başbakan halleder. Ancak görev ve yetki
halinde ise, Bakanlar Kurulunun çözümlemesi daha uy-

Karar

alınırken

lığı çıkıabil:r.
ihtilafı

gundur1 w
Anayasada ve 4951 s.K. da bu hususlarda bir hüküm yoktur.
Bazan nazik durumlar meydana getirmesi muhtemel olan bu konu
hakkında, 5 Kasım 1922 tarihli bir karamame'den söz etmek icabeder. Bu kararnameye göre, karar alınmasında Bakanlar Kurulu üyeleri arasında görüş ayrılığı çıkması halinde, konu Meclise sunulur
ve orada halledilir179 • Meclis hüktimeti s:steminin mantığına uygun
bir hal şekli olan bu usulün, bugün tatbiki mümkün değildir. Ancak Ntada bir eksiklik olduğu da muhakkaktır.
VI.

GÖREVİ İFA

YOLLARI VE VAS:I TALARI

Acaba Bakanlar Kurulu yukarıda belirttiğimiz yetkilerini nıasıl
kullanacak,. görevle.tini hangi yollar ve vasıtalarla yerine getirecek177)
178)
179)

Bkz. GIESE/SCHUNCK, sh. 158; BALTA, Türkiye'de sh. 29.
Bkz. DURAN, Ders, sh. 79.
"İcra Vekilleri Heyeti arasında çıkacak ihtilafların suret-i halli
hakkında Kararname" (No. 1294, Düstur, 3. ter., c. 2, sh. 201)
metni şöyledir :
"İcra Vekilleri Hey'etince müzakereye vaz'olunan hususatda vekiller arasında ihtilaf zuhurunda ber veçh-i ati surette
muamele ifa olunur :
1 - İttihaz-ı mukarreratta ihtilat vukuunda muhalif kalan vekiller diledikleri takdirde Kanun-u Mahsusu mucibince
hall-: mesele ıçin madde-i meb'hus - u anhanın Meclise sevkini
taleb eaebilirle~ ve o takdirde esbab-ı muhaleflerini imzaları
altında yazarlar. Meclis'den karar-ı kat'i istihsaline değin , madde-i muhtelefun fiha icra olunmaz.
2 - Ber veçh-i bala muhtelefun fih hususun Meclis marifetiyle halli, muhalif kalan vekiller tarafından talep edilmezse,
ekalliyet ekseriyetin kararına ittibaen imza v az'eder.
3 - Meclisten geçmesi zaruri olan hususatta ekalliyet esbab-ı muhalefeti zikretmekte serbesttir".
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tir? Burada bu yol ve vasıtalıar ortaya çıkış şekilleri açısından (şekli
bakımdan) ele alınacaktır 180 •
Bu hususta
1 -

şu

yollar belirtilebilir :

Tüzük:

A. md. 107 de, Bakanlar Kurulunun tüzük çıkarmak suretiyle
ve emrettiği işleri belirtebileceği ifade
edilmiştir. A. nın 107. madde hükmü şöyledir:
kanunların uygulanmasını

"Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya kanunun emrett'. ği işleri belirtmek üzere, kanunl:lra aykırı olmamak
şartiyle ve Danıştayın incelemesinden geçirilerek, tüzükler çıkara
bilir.
Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunl!J,r gibi yayın
lanır."

Bu konuya

yukarıda

temas

etmiştik.

2 -- Kanun Hükmünde Kararname:

Bakanlar Kurulu, A. md. 64 gereğince, kendisine tanınan kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisini "Kanun Hükmünde
Kararname" isimli bir işlem ile kullanacaktır. A. md. 64/2 - son, bu
i şl emin yapılması, yürürlüğe konulması ve sınırlan ile ilgili hükümler getirmiştir.
Bu noktalara yukarıda temas
rinde durmuyoruz.
3 -

180)

burada

ayrıca

üze-

Kararlar :

Tıatbikatta

veya iki

ettiğimizden,

Bakanlar Kurulunun veya Başbakan ile birlikte bir
kararlara "Kararname" ismi verilmek-

bakanın imzaladığı

Hukuki tasarrufların maddi, uzvi ve şekli bakımdan tetkik ve
tasnifi için bkz. SARICA, sh. 11 vd. Biz burada Bakanlar Kurulunun yaptığı işlemleri maddi bakımdan ele almıyoruz (bkz.
İbid., sh. 11 - 13, 25 vd.). Bakanlar Kumlunun iı;lemlerinden
bahsettiğimize göre "uzvi" bakımdan da incelemeye ihtiyaç
yoktur.
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tedir. Anayasada "Kararname" isimli bir işlem düzenlenmemiştir.
Aslında Türk İdare Hukukunda "Kararname" isimli bir muamele
de yoktur 18 1 •
Tatbikattaki şekil olarak, kararnameler iki türlüdür : 1 - Bütün bakanlar, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzaladığı "Toplu
kararnameler". Bunun dayandığı kanunlardaki hükümlerdir. Ancak,
tatbikatta kanuni hüküm olmadan da toplu kararname yoluna gidildiği ve bu istikamette bir gelenek yerleşmiş olduğuna yukarıda
temas etmiştik. 2 - Üçlü veya ikili kararnameler : Üçlü kararname, ilgili bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ~mzalarını ihtiva eden kararnamelerdir. Mesela~ bir Doçentin Profesörlüğe yükseltilmesinin uygun bulunduğuna dair kararname Milli Eğitim Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanınca imzalanmaktadır . Ya da Baş
bakan ve Cumhurbaşkanının imzasiyle tekemmül eden bir kararname olabilir. Mesela Başbakanlıkta açık bulunan 4. derecedeki
kadroya bir Şube Müdürünün atanması kararı gibi.
Başbakanlıkta yaptığımız incelemelerden öğrendiğinize göre,
"Prensip kararnameleri" ismi verilen bir toplu kararname de vardır ki, şöyle olur: Bir kanun çeşitli bakanlıklara yetki vermiştir.
O konu Başbakanlık Kanunlar Kararlar Tetkik Dairesi tarafından
müşterek bir kararname metni haline getirilerek, bakanlara imzalattırılmaktadır. Bunların sayısı çok azdır (senede 1 - 2 kararname).

Bakanlar Kurulu, yetki kanunlarma dayanarak "hukuk kuralkoyan ve aslında kanun konusu olan hususları düzenleyen kararname" de çıkarabilir • Mesela, Türk Parasının Kıymetini Koruma ve Milli Korunma Kararnameleri böyledir 183 • Ancak burada,
Bakanlar Kurulunun yapacağı işlemleri tezahür ettiği şekiller haları

1 82

181)
182)
183;

GÜNEŞ, sh. 186.
Bkz. SARICA, sh. 261 vd.; GÖZüBÜYÜK, sh. 41.
Milli korunma alanında kararname çıkarma yetkisi Bakanlar
Kuruluna verilmiştir. Zorunluluk karşısında Bakanlar Kurulu
bu yetkisini başka mercilere devr etmi şt i r. Danıştay (bkz. Danıştay Kararları Dergisi, s. 50 - 53, sh. 101 ) ve Yargıtay (İçti 
hadı Birleştirme Kararı) bu yetki devrini hukuka uygun bulmuşlardır (Düstur, 3. ter. c. 30, sh. 1456). Ayrıca bkz. BALTA,
sh. 182; Türkiye'de, 31; SARICA, sh. 255 vd., 278 vd.
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kınımdan aldığımızdan,

bu işlemlerin
üzerinde durmuyoruz.

sından

muhtevası,

ve etki

lÔ.i

alanı açı

Bakanlar Kurulunun kanun tasarıları hazırlaması Anayasanın
kendisine tanıdığı bir :mkandır. Ancak Bakanlar Kurulunun .. elindeki bu imkanı kullanması, ona müstakil bir idarı karar vasfını vermez; TBMM'nin bu tasarıyı kabul etmesi icabeder. Bu sebeple kanun teklif etmeyi, Bakanlar Kurulunun yetkileri a11asında saydık.
Ama Tüzük ve kararlar (Kararnameler) ise, sadece :nakanlar
Kurulunun iradesi ile kesinleşen ve müstakil hukuki :şlem vasfında
tasarruflardır.

Hakanlar Kurulunun işlemleri yayınlanmak suretiyle duyurulur. Anayasa (md. 107 /2) ve 1322 s.K. (md. 1) ve d:ğer özel kanunlarda yayınlamalarını emreden hüki4n.ler bulunmaktadır. Ancak tatbikatta bazı işlemlerin yayınlanmadığı görülmektedir. Şüphesiz diplomatik ve askeri sır mahiyetinde olmayan kararların yayınlanması
"aleniyet" (açıklık) prensibinin bir neticesid:r 184 .
4 -

Ba:kanlann Normal İdari Usuleri Kullanması:

Başbakan ve bakanlar, diğer idari merciler gibi yönetmelik, genelge vb. yollar ile, görevlerini ifa edebilir ve yetkilerini kullanabil:rler. A. md. 113 şöyle demektedir: "Bakanlıklar ... kendi görev
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağ
lamak üzere ve bunlara a}'kırı olmamak şartiyle yönetmelikler çı
karabilirler. Yönetmelikler RG. ile yayınlanır". Bunlara "Uygulama
Yönetmeliği" ismi verilir. Bunun dışında bir de idarenin yalnız
kendi faaEyetlerini düzenleyen "adi yönetmelik" vardırm .

Bakanlar Kurulu Yönetmelik yapamaz. Anayasa Mahkemesi yapılabileceği görüşündedir 1 se.

1;!4)

lli5)
186)

Bkz. DURAN, Ders, sh. 80; SARICA, sh. 92 - 93 (SARICA'ya göre tüzükler ayrıca basılıp ilgili mercilere gönderilmelidir, bkz
sh. 92).
Bkz. GÖZÜBÜYÜK, sh. 41; BALTA, sh. 181. Ayrıca bkz. DURAN, Ders, sh. 400 - 401; SARICA, sh. 291 vd., 227.
DURAN, Ders, sh. 397 - 398; GÜNEŞ, Yürütme, sh. 95 - 96, 181
vd., ve BALTA, açık olmamakla birlikte, aksi görüştedirler, op.
cit., sh. 180-181. 1322 s.K. md. 1/2 bendi "İcra Vekilleri Hey'etince
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VII.

GÖREV VE YARGI DENETİMİ

Bakanlar Kurulu görevlerini ifa ederken, yaptığı işlemler idari
denetimine tabidir. Bakanlar Kurulunun yaptığı tüzükler
ile aldığı kararlar (Kararnameler) Danıştayın denetimine tabidir187 •
BakanlJkların yönetmelikleri ve diğer işlemlerde üçüncü şahısla
rı ilgilendiriyor ve haklarını ihlal ediyorsa, yayınladıkları genelgeler, iptal davası ile tam yargı davasının mevzuunu teşkil ederler.
Sıkıyönetim ilanı kararının mahiyeti hakkındaki burada münakaşalara girmek istemiyoruz188 • Ancak kısaca belirtelim ki,; Bakanlar
Kurulunun Sıkıyönetim ilanı kararı, bir idari karar olduğu için
Danıştayın kazai denetimine tabidir 189 • Ancak bu karar, TBMM tayargının

kaleme

alınan talimatnameler ... " den bahsetmektedir. 1961 AnaBakanlar Kumlu'nun yönetmelik yapma yetkisi hakkın
da açık bir hüküm ihtiva etmiyor. Ayrıca bkz. SARICA, sh.
231 vd.
Anayasa Mahkemesi ise şöyle demektedir :
" ... 933 sayılı Yasanın uygulanmasını sağlamak üzere Baş
bakanla bütün bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulunun yönetmelik çıkarabileceği öncelikle kabul edilebilir." Hatta şu ifadeyi de kullanmaktadır: "Buna göre bu yasadaki kararnameler,
hukukça, Bakanlar Kurulu yönetmeliği sayılabilir" (bkz. 41/57
E.K. s.k. RG. 12.3.1971) . Anayasa Mahkemesi bir diğer kararın
da Bakanlar Kurulunun yönetmelik çıkarma yetkisini açıkça
kabul ve görüşünü şu gerekçeye dayandırıyor : Bakanlar Kurulunun "genel nitelikteki hukuki tasarrufta bulunması idare
hukuku esaslarına uygundur". "Bunun hilafını kabul etmek
yürütme faaliyetini çok dar ve işlemesi güç bir çerçeve içine
sokmak ve özellikle kamu güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı yakından ilgilendiren çok acil olayların çıkmasında
bir iş yapamaz, tedbir alamaz hale getirmek olur ki, bunun
da ne ülke yararına ve ne de Anayasanın ruhuna uygun düş
meyeceği ve idare fonksiyonunun gerekleriyle bağdaşmayacağı
ortadadır" (12/24 E.K. s.k. RG. 9.11.1973).
Bkz. GÖZÜBÜYÜK, sh. 40- 41; BALTA, sh. 182. 1924 Anayasası
devrinde tüzüklerin Anayasaya aykırı olduğu iddia edilirse, bumın hal mercii T.B.M.M.'dir (Anayasa md. 52). Bu konuda yapılan tartışmalar için bkz. SARICA, sh. 95 vd.
Bkz. BİLGEN, sh. 99 vd.
GÖZÜBÜY(İK, sh. 59; BİLGEN, sh. 104, 109 vd. nda zikredilen
müellifler.

yasası

187)

188)

1!!9)
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rafından orııanınca şekil

yönünden ıbir yasama işlemi haline gelmektedir. Bu nedeni~, sıkıyönetimle ilgili TBMM kararı, Danıştayın
içtihatlarına göre, idari yargının denetimi dışında kalır1 90 •
Bakanlar Kurulunun işlemlerinin yargı denetimi dışında, hulnıken değil, fakat "fiilen" tabi olduğu bazı sınırlar da söz konusu
olabilir : ahlak, siyasi ahlak, sorumluluk duygusu, baskı gruplarının
tesiri, bazı eylem ve işlemlerin yapılmasına, yapılmışsa uygulanmasına ve hatta geri alınmasına müessir olabilir. Diğer taraftan,
"hükumet etmenin gayesi" (Die Zweckmaessigkeit des Regieren) de
genellikle belirtilen bir husustur. Bir bakanlığın veya Bakanlar Kurulunun eyl~m ve işlemine ihtiyaç gösteren kamu menfaatinin gerçekleştirilmesi veya temininden ibaret olduğunu söyleyebileceğimiz
bu gaye de, uyulması gereken bir konudur. Söylemeye lüzum yok ki,
Bakanlar Kurulunun veya bir bakanlığın takdir yetkisi de vaıdır.
Bu konular üzerinde burada ayrıca durmaya gerek görmüyoruz190a.
VIII. BAKANLAR KURULUNUN GÖREVİNİN
SONA :ERMESİ
1 -

Güvenswlik Oyu Verilerek:

Meclisin güvenini kaybetmesi ve kendisine güvensizlik oyu
verilmesi halinde Bakanlar Kurulunun görevi sona erecektir (Siyasi
Sorumluluk). O halde güvensizlik oyunun hedefi bir organı görevinden ayırmakı:n-1 9 1 • Siyasi sorumluluğun mahiyetine "Bakanların
Sorumluluğu" başlığı altında ayrıca temas edeceğiz. Şimdi sadece
Bakanlar Kurulunun görevinin sona ermesi halinin ihtimallerini belirteceğiz .

ya

Esas itibariyle, güvensizlik oyu bir bakana karşı verilemez;
ya da tüm Bakanlar Kuruluna karşı verilir 192 • Bir ba-

Başbakan,

Danıştay

Dava Daireleri I{urulunun 3.7.1970 t. ve E . 70/419,
K. 70)444 s.K. (Amme İdaresi Dergisi ,c. 3, s. 3, sh. 266).
BİLGEN aksi görüştedir, sh. 110. Danıştay Dava Daireleri Kurulu bu konuda 3 karar daha vermiştir (bkz. İbid . ). Ancak,
bunlar, ayİıı gerekçe ile -aynı neticeye varan kararlardır.
190a) Bkz. KASSIMATIS, sh. 133, 136 ve 154.
191) Bkz. ACHTERBERG, sh. 63.
192) Bkz. IX>LLlNGER, sh. 154; MAUNZ, sh. 368. Almanya'da çe1

.:JO)
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kana gensoru neticesi güvensizlik bildirilmesi, A. m9: 89 da düzenlenmiştir.

A. md. 103 de göreve başlarken Bakanlar Kuruluna güven vegüvensizlik oyu verileceği; görevi sırasında ise A. md. 104 gereğince Başbakanın güven isteyebileceği belirtiliyor. 108. maddede
Bakanlar Kurulunun "güvensizlik oyu sebebiyle" düştüğünden bahsediliyor. Bu duruma göre güvensizlik esas itibariyle Bakanlar Kuruluna veya onun adına güven isteyen Başbakana verilmektedir.
Gensoru görüşmeleri neticesinde ise yine Bakanlar Kuruluna ve ayrıca, bir bakana güvensizlik oyu verileceği belirtilmektedir (A. md.
89). O halde hem tek bir bakana, hem de Başbakan ve Bakanlar Kuruluna verilebilmektedir. Ancak Başbakan~ bir bakana yapılan ithamı üzerine alabilir. Aşağıdaki imhatımız zaten ıbunu ortaya ' koyıa

yacaktır.

Almanya'da gerçi Federal Meclis, bir bakana görevden çekilme
mecburiyeti doğuran güvensizlik oyu veremez. Çünkü o, hukuken
Millet Meclisine değil , Bıaşbakana bağlıdır, fakat Federal Meclise
karşı sorumludur193 • Ancak tatbikatta, bilhassa Almanya'da bir bakana karşı Meclis, ıadem-i tasvib reyi (Missbilligungsvotum) verebileceği gibi, Başbakandan onu azletmesini de talep edebilir veya
o bakanlığın bütçesini reddedebilir1 94 • Burada şu ihtimaller hatıra
gelmektedir :

193)

194)

şitli örnekler için bkz. STEIGER, sh. 724 vd. Avusturya'da bir
tek bakana karşı güvensizlik oyu verilebilir (bkz. WALTER,
sh. 478) . Aynı durum Almanya'run bazı eyaletlerinde de vardır (Bkz. ACHTERBERG, sh. 64).
STEIGER, sh. 320, 326. Memleketimizde bu konuda görüşlere
pek rastlanmaz. Sadece BALTA, Türkiye'de, sh. 33: '·'Meclisin
bir bakanı düşürmesi de yeni güvensizlik beyanı şeklinde olmak icabeder" demektedir. 1924 Anayasası devrindeki bu görüş dışında, 1961 Anayasasından sonra ARSEL'in, (sh. 431), bir
bakanın tek başına güven oyu isteyebileceği yolundaki görüşünü tesbit etmek mümkündür. Temsilciler Meclisinde, Anayasa Komisyonu sözcüsü, kabinenin bir bütün olması sebebiyle, bir bakanın güven oyu istemesinin mümkün olmadığını, aksi halde kabinede insicam kalmayacağını beyan etmiştir ki, kanaatimizce yerindedir. Bkz. ÖZTÜRK, sh. 2699.
İbid ., GIESE/SCHUNCK, sh. 156 - 159 ; MAUNZ, sh. 368. Bununla beraber, Alman müellifleri arasında tam bir · görüş birliği yoktur. Bkz. STEIGER, sh. 325 - 326.
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lhtimaller :

1 - Bakanlar Kurulu göreve başlarken, Meclisin güvenini almak mecburiyetindedir. Alamazsa, yani Millet Meclisi Bakanlar
Kuruluna güvensizlik oyu verirse, göreve devam edemez. Bu şıkka
yukarıda temas etmiştik. Burada sadece işaret etmekle yetiniyoruz.
2 - Göreve başladıktan sonra görevinin sona ermesi ihtimalidir. Burada şu ihtimaller hatıra gelmektedir:
a) Bakanlar Kurulu teşkil edildikten ve vazifeye başladıktan
sonra, Başbakan Millet Meclisinden güven oyu isteyebilir. Güvensizlik 1Jyu verilirse, Bakanlar Kurulunun görevi sona erer.
Bakanlar Kurulunun kendiliğinden Millet Meclisinden güven
oyu istemesi A. md. 104 de tanzim edilm:ştir : Anayasanın bu tanzim tarzına göre, muayyen bir sebep olması veya bir vak'anın cereyan etmesi gerekmez. Başbakan "gerekU görüırse", güven oyu
isteyebilecektir.
A. md. 104 hükmü şöyledir :
"Başbakan gerekli görürse,
Bakanlar Kurulunckı
sonra Millet Meclisinden güven isteyebilir."m.

görüştükten

Burada tanzim edilen ihtimal ,her zaman sözkonusudur.
Bu ihtimale saik, Bakanlar Kurulu ile Millet Meclisi arasında bir an1aşmazlığın çıkması ve her iki tarafın da görüş
lerinde israr etmeleridir. Mesela Millet Meclisinde, Bakanlar Kurulunun bir üyesinin takip ettiği politika beğenilmez, aldığı karar ve tedbirler şiddetle tenkide uğrar : Millet Meclisi o bakanın
politikasından memnun değildir 196 • Aslında böyle bir tenkit o bakan için siyasi bir ikazdu 1i! 7 ; artık o bakanın göreve devıamı zor195)
196)
197)

Bu madde üzerinde görüşme yapılmadan kabul edilmiştir. Ayrıca bkz. Alman A. mel. 68/1.
MAUNZ, 67/3a, 4. Ayrıca bkz. JENNING, Parliament, sh. 168;
CABINET, sh. 383 - 385.
Bkz. BAŞGİL, sh. 364; JENNING, Queen's, sh. 120. Federal Almanya'da, daha çok casusluk faaliyetlerinin crtaya çıkması halinde, ilgili bakanın aldığı tedbirlerin ıetersizliğinin ileri sürülmesi sebebiyle, o bakan, hatta Başbakanın istifa ettiği görülmektedir (Son bir ·örnek olarak bh. '· 4.2.1978 t. Cumhuriyet
Gazetesi).

1961 ANAYASASI VE BAKANLAR KURULL'
laşır.

Bakan Başbakana istifasını bildirebilir. Veya Başbakan ya o
çekilmesini ister, bakan da istifa eder1118 • Bu takdirde Millet Meclisi ile o bakan ıarasındaki ihtilaf sona erer. Ama Başba
kan, tenkide uğrayan bakanın tutum veya politikasını beğeniyorsa,
onu tutar ve ona karşı ileri sürülen itirazları, Bakanlar Kuruluna
yapılmış kıabul ederek, Millet Meclisinden güven oyu ister. Bu takdirde, o bakanın politikası Bakanlar Kurulunun müşterek politikasının bir tatb~k safhası olarak kabul edilmiş olur. Başbakanın bu
tutumuna karşı, Millet Meclisi güvensizlik oyu verirse, Başbakan
çekilir, bu suretle Bakanlar Kurulunun görevi de sona erer199 •
bakanın

Diğer taraf dan, Millet Meclisinde çoğunluğun güvenine dayanamayan bir hükümetin, tam bir faaliyet kabiliyeti olmadığı
için 200, Başbakan bu hususta kesin bir kanaate sahip olmak gayesiyle Millet Meclisinden güven oyu isteyebilir ve hatta istemelidir.

gelen bir diğer ihtimal de, Parlamentonun Yürütme Organına karşı Anayasada belirtilen denetim. yollarının işletil
mesidir. Soru, genel görüşme, Meclis araştırması (A. md. 88) yolları işletildikten sonra, görüşmelerin seyri ve neticesine göre, Baş
bakan güven isteminde bulunabiür. Bu hususta A. hükümleri içinde bir engel yoktur. Gensoru ise, güven oylaması için, ayrı bir
sebep olarak A. md. 89 da ıayrıca düzenlenmiştir. Bütün bunlar
yukarıda belirttiğimiz gibi,1 A. md. 104 de tanzim edilen "gerekli
görÜJT'se" tabirinin içinde de kabul edilebilir.
b)

Hatıra

Akla gelen bir ihtimal de şudur: Bazen kabine, hiç bir
olmadan da güvenoyu isteyebilir : Bu ihtimalde kabine, bazı düşünce ve planlarını Parlamentoya kabul ettirmek niyetiyle güven oyu istemektedir. Güven oyu verilmezse, ist:fa edeceğini beyan ederek parlamentoyu zorlayabilecektir. Bu şekilde bir
davranışta bulunmak 2. dünya harbinden sonra Fransada da göc)

anlaşmazlık

198)
199)
200)

Bkz. GÜNEŞ, sh. 75; BAŞGİL, sh. 364; JENNING, Cabinet,
,
sh. 383.
Bu ihtimal sebebiyle münferit ve müşterek siyasi sorumluluk
ayırımının pratik ehemmiyeti kaybolmuştur .
Bkz. BVerfGE, 6, 9:l. Mesela İngiltere'de kabine, Avam Kamarasının güvenini kaybettiğini_ hissederse hemen çekilmektedir
(bkz. BAILEY, sh. 178).
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rühnÜş, ancak bunun "Meclise bir baskı olduğu iddiıa edilmiş
tir"201. "O zaman milletvekili bulunan Prof. Capitant, eğer hüküı:pete istifa hakkı tanınmayacak olursa parlamenter rejimin mevcut
bulunmayacağını, zira hüklimetin bir politikasının <ılamayacağını
ileri sürmüştür.
Filhakika parlamenter rejimin karakteristiklerinden biri de hükümetin parlamentoyuf ya kendisini düşürmek yahut da teklif ettiği tedbir ve kanun projelerini kabul ettirmek şıklarından biri karşısında bırıakabilmekted~r. Parlamenter kabinenin en öne~ silahlarından biri de belki budur" 202 •
•
Başbakanın

"her zaman" güven oyu isteyebileceği ve istifa
yolundaki Anayasa hükmü ve doktrininin görüşlerini
veciz bir şekilde özetleyen aşağıdaki cümleler dikkat çekicidir :
edebileceği

"Hükümete istifa etmek veya iktidarda kalmak hususunda tam
yetki tanınması, onu, açık bir adem-i itimat reyi dışında dahi
Meclis ile kendi arasında bir görüş birl:ği bulunup bulunmadığını
takdirde serbest bırakmaktadır. Gerçekten bir hükümet faaliyette
bulunıabilmek için Meclis tarafından desteklendiğini ve icabında
gerekli vasıtaları alabileceğini bilmelidir. Prof. Capitant'ın dediği
gibi, parlamenter rejimin kaidesi sadece Meclisin istediği zaman
kabineye yol vermesi değildir. Buna mukabil de kabine her an hüldimet etmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığını araş
tırmak ve itimat meselesini bahis konusu edebilmek hak ve vazifesine sahip olmalıdır. İtimat meselesi parlamenter rejimden aynlamaz"203.
d) Gensoru neticesinde güvensizlik oyu
retle Bakanlar Kurulunun görevi sona erer.

verHmiştir

ve bu su-

Gensoru, parlamenter rejimlerde yasama organının yürütme
haiz olduğu en mühim bir denetim yoludur. Bu

organına karşı

sh. 78; HIRSCH, sh. 151. Diğer taraftan Başbakanın
Parlamentodan güven oyu istemesi, A md. 104/1
(Alman A. md. 68), güvensizlik oyuna mukabil bir hak olarak
kabul edilebilir (bkz. KRÖGER, sh. 30; ARSEL, sh. 429) .
~02) · GÜNEŞ, sh. 78; ARSEL, sh. 431.
203) FLORY, La Liberte de Demission du President du Conseil,
R.D.P., 1951, sh. 814 vd. (GÜNEŞ, sh. 78 den naklen).

201)

GÜNEŞ,

kendiliğinden,
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müessese sayesinde, Parlamento, yürütme organının
değiştirtmeye veya onu düşürmeye muvaffak olabilir.

politikasını

Gensoru, Bakanlar Kurulunun ve bir bakanın muayyen bir
meseledeki politikasının veya tüm
politikasının, beğenilmediği
için Millet Meclisi tarafından Meclisde görüşme mevzuu yapılma
sı ve hükümetin veya o bakanın izahat vermesini istemesi demektir204. Millet Meclisinin kanaatine göre bu politika yanlıştır, kanunlara ve Anayasaya aykırıdır. Bu politikanın ve mes'ullerinin değiştirilmesi gayesi ile "Gensoru" isimli bir çareye başvurulmak
tadır.

Bir Bakanlar Kurulu hakkında gensoru açılması demek, onun
aleyhinde Millet MecHsinde, hiç değilse, nazari olarak
büyük bir çoğunluğun mevcudiyeti demektir. Gensoru görüşmeleri
sonunda, Millet Meclisi güvensizlik oyu verebileceği gibi Başba
kanın kendisi de güven oyu isteyebilir. Güvensizlik oyu verilirse,
Bakanlar Kurulunun görevi sona erer. 29 Aralık 1977 günü Millet
Meclisindeki Gensoru görüşmeleri sırasında Başbakan Süleyman
DEMIREL, kendisi güven oyu istemiş ti.
Memleketimiz tatbikatında Gensoru fazla işletilen bir denetim
yolu değildir. Tek parti devrinde gensoru'nun ortaya çıkması zaten düşünülemezdi. 1946 dan sonra da çoğunluk sistemi sebebiyle,
tek partinin Mecliste kahir ekseriyeti sağlaması, gensorunun hazırlanması ve verilmesi değil, ama gündeme alınmasına engel olmuşturm. 1965 den sonra AP iktidarı hakkında 100 den fazla
gensoru verilmişse de, hiçbiri gündeme
alınamamıştır. Gerek
gündeme alınması ve gerekse, gensoru görüşmeleri neticesinde güven oylamasınd a güvensizlik için, en az üye tam sayısının yarı
dan fazlasının oyu gerekir ld, hükümet düşebilsin. Bu neti<'eyi nis-

politikası

204)

ÖZBUDUN, şöyle bir tarif vermektedir : "Gensoru, bir veya
müteaddit milletvekilinin, hükumetten yahut muayyen bir bakandan, genel bir görüşmeye ve bunun neticesinde hüktlmetin
veya ilgili bakanın siyasi mes'uliyetini tazammun edebilecek
bir karara müncer olacak şekilde, sözlü izahat talep etmesidir"
(sh. 72). Bu ko.nuda Millet Meclisinin Cumhuriyet Senatosuna tercih edilen tarafı için bkz. HIRSCH, sh. 141 - 142; ARSEL,
sh. 345 - 347; ÖZTÜRK, sh. 2687 vd.; Komisyon Sözcüsünün
açıklaması.

W5)

Bkz. İSLAM, sh. 14; ARSEL, sh. 344.
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beten garanti edemeyen bir parti, iktidar partisi veya partileri hakkında gensoru verme yoluna it.demeyecektir.
5 Haziran 1977 genel seçimlerinden sonra kurulan hükümet
aleyhine CHP tarafından verilen Gensoru önergesi 27 Aralık 1977
günü Millet Meclisinde kabul edilmiş, 29 Aralıkta gensoru hakkında görüşmeler yapılmış, 31 Aralık gi,inü ise güven oylamasına
gidilmiştir. Bu oylama neticesinde memleketimizde ilk defa Gensoru bir hükÜmetin düşmesine y~l açmıştır (218 e karşı 228 red
oyu)200.
Bu konuya ileride "Siyasi Sorumluluk" başlığı altında yirie temas edeceğiz.
b)

GüL'en Oylaması Usulü

Normal haUerde güven

oylamasında

usul A. ve Millet Mec-

lıs İçtüzüğünde şöyle düzenlenmiştir :

"Güven istemi, Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün
geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün
geçmedikçe oya konulamaz._
Güven istemi, ancak üye tam
dedilebilir" (A. Md. 104/2 - 3) .

sayısının

salt

çoğunluğuyla

red-

"Başbakan gerekli görürse, Millet Meclisinden güven isteminde bulunabilir. Bu istem derhal Başbakanlıkça, Genel Kurula sunuşlar arasında bildirilir.
Bu istem üzerine Danışma Kurulu derhal güven istemini görü şüleceği günü ve özel gündemi Genel Kurula teklif eder. Güven
istemi üzerinde görüşme, her halde, güven isteminin Genel Kurul' da okunmasından sonra bir mm gün geçmeden yapılamaz.

Güven istemi üzerindeki görüşmelerde genel hükümler uyguGörüşme bittikten sonra, Danışma Kurulu derhal" güven

l a nır.

206 )

Gensoru isimli denetim yolunun bu neticesi ile ilgili olarak,
iktidar partilerinden AP den 11 milletvekilinin istifası ile
başlayan ve hükılmetin düşmesine kadar gelişen -olaylar için
12 Aralık 1977 yi takip eden gazetelere bakılabilir.
1924 Anayasası devrinde verilmiş gensoru önergeleri ve
neticeleri için bkz. İSLAM, sh. 23 -· 48; ÖZBUDUN, sh. 75 vd.
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oylaması

gününü ve özel gündemi Genel Kurula teklif eder. Güven oylaması herhalde, görüşmenin bitmesinden .b ir tam gün geçmeden yapılamaz.
Oylama

açık

Başkan!~

oyla olur.

ikiyüzyirmioaltı

milletvekili güvensizlik oyu kullandığı takdirde, Bakanlar Kurulu'na güvensizlik oyu verildiğini aksi halde Bakanlar Kurulunun güven oyu aldığını bildirir." (Millet
Meclisi İçtüzüğü, md. 106).
Gensoru ile ilgili A.

nın

düzenlemesi (md. 89) ise

şöyledir

:

"Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir. Gensoru önergesi bir siyasi parti grupu adına veya en az 10 milletvekilinin
imzasıyla verilir.
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınıiıayacağı verilişin
den sonraki üç birleşim içinde görüşülür. Bu görüşmede ancak
0nerge .sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu ıadına Başbakan veya bir bakan konuşabilir.

Gensoru önergelerinin gerektiğinde önceden basılıp dağıtıl
ve Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesini dil·
zenleyici hükümler fçtüzükte gösterilir.

masını

Gündeme alma
de belli edilir.

kararıyla

birlikte gensorunun

görüşme

günü

Gensorunun görüşülmesi~ gündeme
alma kararı tarihind~n
iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi .g ünden sonra-

başlayarak

ya

bırakılmaz.

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin verecekleri gerekçeli
güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği bir
tam gün geçtikten sonra oylanır. Bakanlar Kurulunun veya bir
bakanın düşürülebilmesi,
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
olur"201.
Millet Meclisi İçtüzüğü md. 107 de Gensoru usulünü şöyle
düzenlemiştir :
!07)

Gensoru konusunda ayrıca bkz. ÖZBUDUN, sh. 72- 90; GÜsh. 67 - 68; ARSEL, sh. 344 - 345.

NEŞ,

BAKANLAR KURULUNUN KURULUŞU, GÖREV VE YE.TKİLERİ

113

"Gensoru önergesi .bir siyasi parti grubu adına veya en az
on milletvekilinin imzasıyla verilebilir.
Gensoru önergesi beşyüz kelimeden fazla ise, imza sahipleri
beşyüz kelimeyi geçmeyecek bir özeti bu önergeye eklemek zorundadırlıar.
Başkanlık

bu özeti

bastırır.

Gerekli görürse önergelerini de

bastırıp dağıtabilir.

Gensoru
göre

görüşmeleri Anayasanın

89.

maddesi hükümlerine

yapılır." 2 cıa.

2 -

Güvensizlik Oyu Verilmeden :

Bakanlar Kuruluna "güvensizlik oyu" verilmemiştir, ama
bakan istifa etmektedir. Burada üç ihtimal düşüı:;ülebilir :

Baş

a - Herşeyderı evvel, Millet
Meclisi genel seçimlerinden
sonra, Meclisin toplanmasiyle Bakanlar Kurulunun görevi sona
erer. Bu husus Anayasada düzenlenmemiştir, ama Parlamenter hükumet sisteminin yerleşmiş bir geleneğ'.dir.
Bakanlar Kurulu, Parlıamentonun güveni ile göreve devam ·
edebildiği için, yeni seçilen ve toplanan
Parlamentonun, bizde
Millet Meclisinin güveneceği b:r Bakanlar Kurulunun teşkil edilmesine fırsat vermek icab eder. En azından, eski Bakanlar Kuruluna güvenip güvenmediğini belirlemek için, Hükfunetin çekilmesi gerekir 209 •
b - Cumhurbaşkanınca Başbakanın çekilmesi istenirse, Baş
bakan buna uymaya mecburdur. Bu hal, daha çok Başbakanın
Meclisin itimadını kaybetmesinde görülür. Meclis ile devamlı olarak görüş ayrıhğına düşen bir Başbakanın, parlamenter rejimde,
208)

209)

Koalisyon hükfunetlerinde daha çok, güvensizlik oyu sebebiyle değil, koalisyonun da ğılması veya bozulması sebebiyle, Bakanlar Kurulunun görevi sona ermektedir (bkz. LEOWENSTEIN, sh. 202).
Aynı kanaat, ARSEL, sh. 398.
5.6.1977 genel seçimlerinin neticesi 8.6.1977 günü ilan edilmiş, Başbakan DEMİREL, meclislerin toplandığı gün istifasını
sunmuştur (14.6 .1977). 15.10.1973 seçimlerinden sonra, seçim
neticelerinin ilanını müteakip 18.10.1973 günü TAL'O hükılmeti
istifa etmeye karar vermiş, 23.lQ.1973 günü istifa mektubunu
sunmuştur.

Servet

Armağan

-

8
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müsbet bir P'Olitika takipetmesi ve belli hizmetleri ifa edip neticeler alabilmesi çok zordur. Bu sebeple Cumhurbaşkanının çekilmesini istemesi halinde Başbakanın istifa etmesi icab eder. Bu
ihtimal, Millet Meclisinden güven oyu alabilecek bir Başbakan
adayının bulunması halinde bilhassa söz konusudur.
Başbakanın istifası,

diğr

bakanların

da düşmesi neticesini
doğurur. Bu, parlamenter hükümet sisteminin bir özelliğidir. Memleketim:zdeki tatbikat da bu merkezdedir.
Avusturya'da Başbakanın istifası diğer üyelerin çekilmiş saneticesini doğurmuyor. Federal Anayasa K. md. 70/lf Baş
bakanın yalnız çekilme hakkını açıkça düzenliyor.
yılması

Başbakanın, belli hukuk! bir zorunluluk -Olmadığı halde
vermesi halinde Bakanlar Kurulunun görevi sona erer.
Başbakanı istifaya zorlayan, Anayasanın düzenlediği bir sebep y-0ktur, ancak o kendiliğinden istifa etmektedir.

c -

istifasını

Yani burada, ne Cumhurbaşkanının istifaya davet etmesi ne
de Meclisin güvensizlik oyu verme ihtimali olmadan, görevden
çekilme söz konusudur.
Bu iht:malin saikleri olarak, sağhk sebepleri ile çekilme. Cumhurbaşkıanı ile mühim fikir ayrılıkları, veya tatbikatta çok rastlanan, koalisyon ortakları ile uzun süren fikir ayrılıkları vb. sayılabilir.

1973 seçimlerinden sonra kurulan MSP - CHP koalisyonu, Baş
bakan Bülent ECEVİTin 21.11.1974 tarihinde, koalisyon ortağı
MSP'Y: bazı davranışları sebebiyle itham ederek istifa etmiş,, böylece hükl\metin görevi sona ermişti.
Bütün bunlar dışmda, A. da düzenlenen ihtimaller şunlardır :

a -

Yüce Divana Se.vk

A. md. 106/3 hükmü

şöyledir

:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Divana verilen bir bakan. bakanlıktan düşer."
Burada Yüce Divana sevkine kaııar verilen bir bakandan bahsedilmektedir. B:r bakanın bakanlıktan düşmesi ile, Bakanlar Kurulunun görevi sona ermez. Ancak Başbakan T.B.M.M. nin ka·
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rarını yukarıda

(2 c) şıkkında bahsettiğ:miz gibi, bir sebep kabul ederek, Bakanlar Kurulunun istifasını verebilir.

Bunun dışında, Yüce Divana sevkedilen bakan Başbakan da
olabilir. Bu takdirde, Başbakan görevinden ayrılacağı için, Bakanlar Kurulunun görevi . de sona erer.
Bu md. de sadece "bakan"dan bahsetmesi böyle bir tefsire
engel teşkil etmez : Başbakan da bir bakandır. İkincisi, bakan seviyesinde bir kimsenin, Yüce Divana sevkedilme kararından sonra
bakanlıktan düşmesi istendiğine göre, Başbakanın evleviyetle aynı
neticeye uğraması kabul edilmelidir.
Hatıra gelen bir ihtimal olarak, Bakanlar
Kurulunun bütün
üyelerinin Yüce Divana sevkine karar verilmesi halidir ki, hepsi
bakanlıktan düşecekleri için (A. md. 106/3) Bakanlar Kurulunun
görevi de sona ermiş olacaktır.

Yüce Divanıa sevk
sözkonusu olabilir.

kararı

"Meclis

Soruşturması"ndan

sonra

Meclis Soruşturması, Yasama Organının Yürütme Organını denetleme vasıtasıdır. Yasama Organı, kuracağı komisyon vasıtasiyle,
fonksiyonu11u ifa edebilmek için, muhtaç olduğu bilgileri toplayacaktır. Burada, Meclis Araştırmasından farklı olarak, cezai svrumluluğa götürebilecek vasıf ve mahiyetteki olaylar hakkında açılır
ve neticede bir değerlendirme yapılır; ya "Yüce Divana Sevk"
kararı alınır, ya da buna gerek görülmez. Meclis Araştırması ise
A. md. 88, hükmüne göre, "Meclisin belli· bir konuda bilgi edinmesi"nden ibarettir. "Meclis Soruşturması"m düzenleyen A. md:
90 gerekçesinde, yanlış olarak "bakanların cezai ve mali sorumluluğuna yol" açtığından bahsedilmektedir. Bakanların şahsen
malt (hukuki) sorumluluğu , ileride
görülebileceği gibi, adliye
mahkemelerinin ele alıp karar bağlayacağı bir konudur. Meclis
Soruşturmasının neticesi, eğer Yüce Divana Sevk kararı verilmişse, ancak cezai :olabilir210 •
Herhangi bir olay sebebiyle açılabilen Meclis Soruşturması geniş kapsamlıdır. Genellikle
a) "Seçim tahkikatı", b)I ''Teşrii
210)

Konunun mukayeseli hukuk bakımından incelenişi için bkz:
ÖZBUDUN, s}l. 101 yd.; plEJı:ftE, sh. 7~3 vd.; ayrıca slJ. l(IQ yçl,

116

1961 ANAYASASI VE BAKANLAR KURULl1

Tahkikat" ve c) "Siyasi tahkikat" şeklinde, soruşturmanın maksadına göre bir aymm yapılmaktadır 2 u. 1961 Anayasasına göre seçim tutanaHarının incelenmesi, A. md. 75 gereğince, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmaktadır. "Teşrii tahkikat"ın gayesi
"memleketin sosyal, zırai, t:cari, sınai v.s. meseleleri hakkında meclişi aydınlatmaktır" 2 12 • Siyasi tahkikat ise, hükilmetin siyasi sorumluluğu altında bulunan bütün kamu hizmetlerinin işleyişi ile
ilg:lidir 213 •
1961 Anayasası ve yasama meclisleri içtüzük hükümler'. ne
göre, teşrii ve siyasi tahkikat, daha çok soru, gensoru genel görüş
me ve Meclis araştırması yoluyla yapılmakta ve hükümetin veya
bir bakanın siyasi sorumluluğuna gid:lebilmektedir. Meclis soruş
turması ise, ancak cezai sorumluluk söz konusu ise yapılmaktadır.
Bu konuya "bakanların cezai
ne temas edeceğiz.

b -

sorumluluğu" başlığı altında

yi-

Mahkilmiyet:

Anayasaca tanzim edilen bir ihtimal de, bir üyenin, bu arada
başbakanın" yasama dokunulmazhğının kaldırılması ve mahktim
olmasıdır:

Durumu

şöyle

özetlemek mümkündür :

A. md. 79 da yasama dokunulmazlığı tanzim ed'.lmiş, md.
79/2 de ise yasama dokunulmazlığının kaldırılması sözkonusu edilmiştir. Yasama dokunulmazlığı kaldırılmadan parlament'V üyeleri
ve bakanlar (md. 79/2 ve 105/son) "tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz". Bu kararın nasıl verileceği
Millet Meclisi İçtüzüğüniin 108 - lll md. !erinde düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, A. md. 79/2 gereğince "ağır cezayı gerekt:ren
suçüstü hali bu hükmün dışındadır; ancak bu halde, yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya üyenin Meclisine bildirmek zorundadır".

211)
212)

İbid., sh. 99
ÖZ~UDUN,

213)

sh. 733 vd.
ÖZBUDUN, sh. 99, 102 vd.; ARSEL, sh. 348.

- 100; tsLAM, sh. 15 - 16.
sh. 100; !SLAM, sh. 16; ARSEL, sh. 348; PIERRE,
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Her iki halde de o üyenin . sorguya çekilmesi,
yargılanması mümkün olmaktadır.

tutuklanması

111

ve

Üyenin mahkfun olınası halinde, ce:zıa hemen çekt:rilmez. Parlamento üyelerine tanınan bu imkana "geçioi yasama dokunulmazlığı" ismi verilmektedir 2 ıı 4 , A. md. 79/3 bu durumu şöyle belirtmiştir:

"Bir Meclis üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra verilm:ş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona
ermesine bırakılır. Üyelik süresince zamanaşımı işlemez."
Du hükümden anlaşılmaktadır ki,. bir üye mahkfun olmasına
üyelik sıfatı devam edebilmektedir. Ancak A. md. 80 gereğince "T.B.M.M. üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi... yüzünden üyeliğinin
düştüğünün kendi .Meclisince karara bağlan~ası hallerinde sona
erer".
Millet Meclisi İçtüzüğü md. 112 de aynı durum şöyle tanzim
edilmiştir :
rağmen

"Bir milletvekili Anayasanın 68. maddesinde yazılı suçlardan
biri ile cezalandırılınış olursa, hükmün kesinleşmesi tarihinde milletvekilliği sıfatı düşer."

Önemli olan, A. md. 68 deki suçlardan mahkumiyettir.
İki hüküm arasındaki f.ark, A. md. 80 de üyeliğin düşme
zamanı belirtilmediği halde, İçtüzükte hükmün kesin leşmesi tari-

hinde üyelik

sıfatının düşeceği belirt:lmiştir.

Cumhuriyet Senatosu lçtüzüğünde Millet Meclisi İçtüzüğü,
md. 112 ye paralel bir hüküm )'Qktur2u.

o) Çekilme:
A. md. 80 gereğince "çekilme" ile üyelik sona erer. Başba
kanın

üyelikten çekilmesi halinde Bakanlar Kurulunun görevi sona
ereceh:r. Çünki, Başbakanın T.B.M.M. üyesi olması şartı vardır
(A. md. 102/2).
214)
215)

Bkz. ÖZÇELİK, sh. 281.
MAUNZ, 69/3; WALTER, sh. 479.

Ayrıca krş.
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Millet Meclisi İçtüzüğü md. 112/2 de üyelikten çekilme be1irtilmiştir :
"Bir üye milletvekilliğinden
olarak bild'.rdiği takdirde, çekilme
ması ile milletvekilliği sona erer."

çekildiğini Başbakanlığa yazılı
yazısının

Genel Kurula sunul,

Cumhuriyl(l Sena~osu İçtüzüğü md. 161 de de şu hüküm yer
almaktadır :
"Cumhuriyet Senatosundan ayrılmak isteyen üyenin çekilme
dilekçesi, Başkanlık Thvanınca çekilme isteminin gerçekleş
t:ği tesbit edildikten sonra, Genel Kurula arzedilir. Genel Kurulun
ıttıla tarihinden çekilme kesinleşir."

d)

Kısıtlanma

:

A. md. 80 hükmü gereğince, T .B.M.M. üyeliği,, "bir üyenin .. .
yüzünden ... sona erer". Bu üyenin Başbakan olması halinde Bakanlar Kurulunun görevi sona erer (Bkz. A. md.
102/2).
kısıtlanması ...

e) Üyelikle Bağd~an Bir lş Kabul etme:
A. md. 80 gereğince bir üyenin üyeliği, "üyelikle
yan bir hizmet kabul etmesi. .. yüzünden s·ona erer."

bağdaşma

Bu üyenin Başbakan olması halinde, Bakanlar Kurulunun görevi sona erecektir (Bkz. A. md. 102/2)
Millet Meclisi İçtüzüğü md.113 de durum şöyle belirtilmiştir.
"Anayasanın

78. maddesinde ve kıanunlarda milletvekill'.ği ile
belirtilen herhangi bir hizmeti veya görevi kabul ettiği bildirilen üyelerin durumu Başkanlık Divanınca incelenir. Sonuç, Başkanlık D: vanı kararı olarak Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma komisyona gönderilir.
bağdaşamıyacağı

Karma. komisyon, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasın
daki usullere göre durumu inceleyerek bir rapor hazırlar. Bu raporu görüşen Genel Kurul, milletvekilliği ile bağdaşamayacak bir
durum olduğuna açık oyla karar verirse, üyelik sıfatı düşer .
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Açık

oylama Karma komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin
tamamlanmasından itibaren yirmi dört saat geçmeden yapılamaz."
Bu hususta Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde hüküm yoktur 216 •
f)

Devamsızz.tk:

A. md. 80 gereğince üyelik, "Meclis çalışmalarına izinsiz veya
özürsüz ve aralıksız olarak bir ay katılmama yüzünden ... sona
erer". Bu üye Başbakan ise bakanlar kurulunun da görevi sona
erecektir (bkz. A. md. 102/2).

Millet Meclisi İçtüzüğünde md. 114 de durumu şöyle belirtilmiştir.

"Bir milletvekili Meclis çalışmalarına izinsiz veya özürsüz ve
araklıksız olarak bir ay süre ile katılmazsa, devamsızlığı Başkanlık
divanınoa tespit edil:r ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu karma komisyona gönderilir.
Karma komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki
hükümlere göre durumu inceler ve raporunu hazırlar. Bu raporu
görüşen Genel Kurult devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düş
mesi gerektiğine açık oyla karar verirse, üyelik sıfatı düşer.
Açık

oylama, karma komisyon raporu üzerindeki
itibaren yirmidört saat geçmeden

tamamlanmasından

görüşmelerin

yapılamaz."

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 149. md. si de şu hükmü
ihtiva etmektedir :
"Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına iz'. nsiz veya özürsüz ve
olarak bir ay katılmayan üyenin üyeliği Genel Kurul kaile düşer.

aralıksız
rarı

Başkanlık Divanının havalesi üzerine Anayasa ve Adalet K-0misyonunoa iş incelenir ve düzenlenecek olan rapor Genel Kurulda
görüşülerek karara bağlanır.

İlgili üye veya T.B.M .. Meclisi üyeler:nden herhangi biri, ka-

rar tarihinden itibaren bir hafta içinde bu kararın Anayasaya veyıa
İçtüzüğe aykırılığı iddiası ile, Anayasa Mahkemesine başvurabilir."
216)

Krş. ·

MAUNZ, 69/3.
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Maddenin son fıkrası A. md. 81 hükmünü tekrar etmektedir.
Millet Meclisi İçtüzüğünde ise bu hüküm yer almamıştır.
gl

Seçim

Tutanaklarının

iptali:

Anayasada açıkça belirtilmemekle beraber, bir üyenin seçim
iptali de, Bakanlar Kurulunun görevinin sonıa ermesine sebep olabilir :
A. md. 75/l gereğince " ... T.B.M.M. üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur".
tutanağının

Bu tutanak kabul edildikten sonr~, üye Meclisinde and içer ve
üyelik görevine baş1ar.
Ancak böyle bir kıabulden sonra, bir üyenin seç:m tutanağı.
nın iptal edilmesi mümkündür. Belirtelim ki, bu ihtimal, daha çok
maddi hatalar yapılması hallerinde sözkonusudur. Zira normal olarak 298 s.K. nun itiraz için tanzim ettiği süreler (md. 130), andiçme gününe kıadar zaten geçmiş olmaktadır.
Ancak maddi hata olması halinde, yapılan itiraz yerinde görülürse, Yüksek Seçim Kurulu, bir üyenin seçim tutanağını iptal edebilir. Bu kararlar kesindir (298 s. k. md. 132).
Böyle bir kesin karar verildikten sonra o kimsenin üyelik

sıfatı

düşecektir.

Bu kimse Başbakan ise, Bakanlar Kurulunun da görevi sona
erecektir (bkz. A. md. 102/2).
Anayasada düzenlenmeyen iki iht:mali de ilave etmek gerekir :
h) Ôlüm:
Başbakanın

i)

ölümü ile de Bakanlar Kurulunun görevi sona erer.

Toptan İstifq :

Bakanların hepsinin istifası, Bakanlar Kurulunun görevının sona ermesini gerektirir mi? Nazari bir ihtimal olmakla beraber, kanaatimizce bütün bakanların itimadını kaybetmi5 bir Başbakanın,
istifa etmesi gerekir. Devlet Başkanı, onu tekrar hükümeti kurmakla görevlendirebilir, o da eski üyeleri veya başka kimseleri seçebilir.
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ını

Yeni Başbakanın, Bakanlar Kurulunun bütün üyelerini yeniden
seçip göreve devıam etmesi, mümkün değildir. Verilen güven üyu,
programa olduğu kadar şahıslara da verilmiştir. Bu sebeple, yeni
bir hükümet programı sunulmalı ve güven istenmelidir.
Yeni b;r Başbakan tıayini ve kurulacak yeni kabinenin güven
oyuna kadar, eski hükumet vazifeye devam ederm.
IX.
ı

-

SEÇİMLERDE GEÇİCİ BAKANLAR KURULU

Şartlan:

Bakanlar Kurulunun görevinin sona ermesine ayırdığımız bu
bölümün arkasından, ilgisi dolayısı ile, bir konuya daha temas etmek istiyoruz. O <!a seçimlerde bir kısım hakanların veya bütün
bakanların değişmesi haldir.
Seçimlerin başlangıç tarihinden üç gün önce veya seçimler
vaktinden evvel yapıltnıasına karar verilmişse, bu karardan başla
yarak 5 gün içinde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları değiş
mektedir. Burada asıl üzerinde durmak istediğimiz husus bu de~~
108. md. ye göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bütün bakanlar değişmekte~ Başbakan geçici bir Bakanlar Kurulu kurmaktadır. Bu ihtimalde Bakaı:ılar Kurulu zaten düşmüştür,
aynı başbakanın başkanlığı altında yeni bakanlardan meydana gelen bir Bakanlar Kurulu teşkil edilmektedir. Bu durum, bütün üyelerinin istifa etmesi haline benzemektedir. Ancak burada güvensizlik oyu verilmemiştir. Düşen Bakanlar Kurulu üyeleri çekilmekte,
aynı başbakanın başkanlığında yeni üyeleri bir Bakanlar Kurulu
teşkil etmektedir. Bakanlar Kurulu, yeni Meclis toplanıncaya kadar
görev yapacaktır.

:

Bu husus A. md. 109 da

şöyle düzenlenmiştir

:

"Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve
çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün
önce, seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi
Ulaştırma Bakanları

217)

Ayrıca bkz. MAUNZ, md. 67/6.
MANN, sh. 510.

Ayrıca

krş.

md. 69/3; HA-
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lıal:nde ise, bu karardan başlayarak beş gün içindef Başbakanca Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyeleri arasında yeni Adalet, İçişleri' ve Ulaştırma Bakanları atanır .

108. madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar çekilir ve Başbakan geçici bir Bakanlar Kurulu
kurar.
Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları Türkiye Büyük Millet Meclis:ndeki bağımsızlardan olmak
üzere, Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarından, bu Meclisteki
oranlarına göre üye alınır .
Siyasi parti gruplarından almacak üye sayısını, Millet Meclisi Başkanı tesbit ederek Başbakana bildirir. Teklif ed'. len Bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partiiller yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışardan bağımsızlar atanır.

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmi Gazete' de ilanrndan itibaren beş gün içinde kurulur. Geçici Bakanlar
Kurulu için güven oyuna başvurulmaz.
Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni Meclis topkadar vıazife görür" 21 8 .

lanıncaya

2 -

Göreve Devam Etme :

Anayasada düzenlenmemiş olmakla beraber,: tatbikatta gelenek haline gelen bir davranıştan bahsetmek yerinde olur :
Bakanlar
Başbakandan

da

Kurulu çekildikten sonra, Cumhurbaşkanı a ynı
"yenisi kuruluncaya kadar göre ve devam rica" sın

bulunmaktadır.

Bu

davranış aslında

devlet hizmetlerinin

"devamlılığı"

özel-

liğiniİı bir neticesidir ve siyasi geleneklere uygundur 2119 • Kamu
1

218)

219)

Bu madde _üzerinde uz'un münakaşalar cereyan etmiştir. Milli
Birlik Komitesi maddeyi değiştirince, görüşmeler uzun zaman
almıştır (bkz. ÖZTÜRK, sh. 3002 - 38). Avusturya'da ayrılan
hükumetin üyeleri ve federal yüksek memurlar, içlerinden birinin başkanlığında, Federal Başkan tarafından, geçici hükumet
görevi ile görevlendirilmektedir (WALTER, sh. 80 vd.).
MAUNZ, md. 69/5; BALTA, sh. 21.
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hizmetleri kesintisiz olarak vatandaşa arzedilir, arzedilmelidir. Düşen Bakanlar Kurulu hizmet arzedemeyecek, yenis:nin kurulması
da gecikirse, kamu hizmetlerinin arzı büyük ölçüde aksayacak, ya
da duraoaktır. Bu neticeye engel o}mak için, düşen Bakanlar Kuruluna vazifeye devam etme imkanı verilmekte, hatta "rica" edilmektedir. Bu duruma göre, göreve devam etmesi zaruretlerin ortaya çıkardığı bir netice oluyor.
Bu konu He ilgili olarak

şu noktaları

belirtmek mümkündür :

1 - Zaruretlerden ortayıa çıkan böyle bir ihtiyacın Anayasada düzenlenmesi mümkün ve lazımdır. Bu düzenleme, yukarıda
da belirttiğimiz g:bi, bir açıklık getirmek gayesi ile, yani Bakanlar
Kurulu güven oyu alıncaya kadar, yeni tasarruflarda bulunamayacağı veya en fazla günlük muameleleri ifa edebileceği tarzın
daki bir hükümle birlikte yapılmalıdır.
2 - Böyle bir durum için İçtüzükle de düzenleme yoluna gidilebilir. Ancıak yeni muamele yapılabilmesi konusundaki düzenleme, Anayasaya bırakılmalıdır.
3 - Alınan A. md. 69/3 bu hususta sarih bir hüküm koymuş
tur. Mukayeseli bir bilgi zemini için bu hükmü buraya alıyoruz:
"Federal Başkanın isteği üzerine Federal Başbakan, Federal
veya Federal Başkanın isteği üzerine bir Federal Bakan,
halefinin tayinine 2 ?<> kadar işlere devam etmeye mecburdur".
Başbakan

4 - Zaruretlerden ortaya çıkan ve siyasi geleneklere uygıın
olan, çekilmiş bir Bakanlar Kurulunun vazifeye devam etmesi Alman hukukçuları tarafından, bir mecburiyet olarak kbaul edilmemektedir221. Ancak böyle b:r talep (istek) olursa, Anayasa hükmü gereğince, bu Başbakan veya bakan vazifeye devam etmeye mecburdur.
Bunıa rağmen,, eğer göreve devam etmesine engel çok önemli sebepler mevcut ise, o kimseye kaçınma hakkıuın tanınması icab

220)

Meşhur

Alman Hukukçusu MAUNZ'a göre, burada bir redakvardır : "Tayinine kadar" değil "vazüeye başla
masına: kadar" olmalıdır (md. 69/6).
MAUNZ, md . 69/5.
siyon

221)

hatası
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ettiği

de belirtilmektedir. Ancak bu sebebin, eskiden mevcut figerginlikler ve azil sebepleri olamaz. Sadece, azle
götüren ve az;l için perde arkasındaki bazı entrikalıar ehemmiyetli
sebep olarak kabul edilebi.Iir=.

kir

ayrılıkları,

Memleketimizde istifa eden bir bakanın yerine, ya yenisi tayin edilmekte, ya da bir başka bakan ona vekillik etmektedir. Ancak bu vekilliğin en çok 15 gün devam etmesi mümkündür (A.
md. 106/son). Anayasa hükmü icabı bu müddet içinde yeni bir
bakanın tayini zorunludur. Bu konuya daha önce temas etmiştik
(sh. 22).
ya da siyasi müsteşarın
(Staatssekraete~) işleri yürütmesi kabul edilmektedir. Federal Hü.
kfunet lçtüzüğü md. 14'e kıyasen, müsteşarlar sadece bakanlıktaki
işlerin tedvirinde yetkili kabul edilmekte, yoksa hükfunetteki işler.n
tedviri için yetkili sayılmamaktadırlar:z.zs.
Almanya'da bir

222)
223)

başka

bakanın

MAUNZ, md. 69/5. Ayrıca MEDER, sh. 69, III, a.
MAUNZ, md. 69/6. Bu konuya yukarıda t emas etmiştik (sh.
31) .

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAKANLARIN SORUMLULUGU

I.

GENEL OLARAK

Kanunen yetki sorumluluk mukabilinde verilir. Devletin yüksek sevk ve idaresini üzerine alıp görev ifa eden bir heyetin sorumluluğunu tesbit, hem gereklidir, hem de düzenlenmesi oldukça zordur
Herşeyden

evvel belirtelim ki, Bakanlar şahsi fiillerinden dosorumludurlar. Ancak bu sorumluluk Anayasa hukukuna "ait
b:r mesele değildir" 1 . Normal olarak Başbakan ve bakanlar şahsı
her hareketlerinden sorumludurlar. Kirasını ödemeyen bir bakanın
hukuki sorumluluğu söz konusudur; vergisini ödemeyen bir baş
baka,n mall sorumluluk altına alınab:lir . Veya tr&fik cezasını ödemeyen bir hakana ödeme emri gönderilebilir. Nihayet şahsı ifilleri
suç teşkil ediyorsa, bunlardan dolayı cezai sorumlulukları da vardır : Bir kimseyi yaralama veya daha çok olan bir ihtimal ile, bir
şahsa hakıaret etmesi halinde cezai sorumluluk söz konusudur. Ancak ceza! sorumluluğun işletilebilmesi, yasama dokunulmazlığı ile
de ilgilidir.
layı

olmakla beraber, bakanların tutukiçin 79. madde hükmüne
göre yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması icab eder. Bu konuda A. ve İçtüzük hükümleri, diğer üyelere olduğu gibi, onlara da
aynen tatbik edilir.
Yani cezai

sorumlulukları

lanması, yıargılanması

ve

mahklımiyetleri

Bu konularda yetkili özel bir merci yoktur ve zaten gösterilmede : Genel Adalet mahkemeleri bu hususta yetkilidirler.

miştir

1)

BİLGE,

sh. 23; ARSEL, sh. 416.

ıeaı
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" Çünkü herkes hakkında cari olması gereken genel hükümlerden bazı işlerin veya bazı ldşilerin müstesna tutu iması için bu hususta özel ve açık bir hüküm bulunmak icab eder. Aksi takdirde
genel hükümler herkes hakkında aynı şekilde uygulanır. Hakanların
şahsi işlerinin ıbaşka usule tabi olacağını gösteren ayrı hükümler
bulunmadığına göre~ 'Onlar hakkında da genel hükümlerin uygulanmaması için bir sebep yoktur" 2 •
Dikkıati çeken bir husus olarak belirtelim ki, gayet açık bir netice olan bu husus Anayasada belirtilmemiştir. Belki de, bed.:hl olduğu için tanzim yoluna gidilmemiştir, ama bu hususta örnekler
vardır. Daha evvelki anayasalanmızdan 1876 t. A. md. 33 de şu hüküm yer almıştı:

"Memuriyetten hıariç ve sırf zatlarına ait her nevi deavide vüsair efradı-ı o'smaniyyeden asla farkı yoktur. Bu m:ssillü hususatın muhakemesi ait olduğu mehakim-i umumiyyede icra olunur."
1924 t. A. md. 41 de Cumhurbaşkanının şahsi işlerinden dolayı
genel hükümlere tabi . tutulacağı belirtilmiştir : "Reis-i Cumhurun
hususat-ı şahsiyyesind.en dolayı mes'uliyeti lazım geldikte, işbu
Teşkilat-ı Esasiyye Kanununun masuniyet-i teşriyyeye taallftk eden
17. maddesi mucibince hareket edilir." Aynı Anayasa'da ibakanlar
hakkında bir hüküm bulunmamaktadır . Sadece 47. maddesinde ''Vekillerin vazife ve mes'uliyetleri kanunlıa tayin olunur" denilmişti.
Ancak böyle bir kanun çıkartılmamıştır.

kelanın

Bugünkü Anayasamızda ise sadece Cumhurbaşkanı ile ilgili
olarak ve dolaylı mahiyette bir hüküm mevcuttur : md. 98/1 hükmüne göre:
" Cumhurbaşkanı

görevleriyle ilgili

işlemlerden

sorumlu de-

ğildir."

Bu duruma göre, hükmün mefüum-u muhalifinden şu anlaşıl
: Cumhurbaşkanı şahsi fiillerinden dolayı sorumludur ve
sorumluluk kendisine aittir. Aynı neticeler A. md. 147 hükınünde
de çıkartılabilir : Anayasa Mahkemesi " ... Bakanlar Kurulu üyele-

maktadır

2)

BİLGE,, sh. 23, 28 - 29; ay!'."ıca bkz. BAŞGİL, sb. 363.
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rini ... görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divıan sıfatiyle yargılar."

Görülüyor ki, bakanların sorumlulukları hem hukuk! (mali),
hem de ceza! olabilmektedir.
Bunlıar dışında, bir de siyasi sorumluluk söz konusu olur. Burada artık hukuka aykırı bir fiil veya zarar zanıri olmadığı gibj, bir
mahkeme de işe el koymayacaktır.

Bütün bu söylediklerimiz, bakanların görevleriyle ilgili olabilir veya olmayabilir. Sorumluluğun bakanın görevleriyle ilgili olup
olmadığı sorumluluğa değil, onun hesap vermesi gereken veya işe
el koyan merciin tayini bakımından rol oynayacaktır.

il.

SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ

Ancak mesele bu kadar
valde olmayabilir :

açık

ve kolay

değildir

veya

bazı

ah-

Bazen -Ortaya çıkan hukuka aykırı neticenin, nasıl bir sorU'mlusebep olduğu münakaşayı ve tereddüdü mucip olabilir. Yani
hukuka aykırı netice, bakanın şahsi kusuru sebebiyle mi, yoksa görevini ifa sebebiyle mi ortaya çıktığı kolaylıkla ve çabucak tesbit
edilemez.
İdare Hukukunda çok münakaşa edilmiş olan "şahsi kusur hizmet kusuru" konusuna burada girmek istemiyoruz. Bu konu gerek Fransa'da ve gerekse memleketimizde bir zamanlar uzun münakaşalara sebep olmuş, uygun bir kriter bulunmak istenmiştir8 •
luğa

Ancak bu konular, daha çok sorumluluk hususunu ele alan yarmercilerinin kararı ile kesin neticelere kavuşturulabilmiştir. Çünkü
bu husnsta, bakanların leh ve aleyhine karar verecek merciler ongı

lardır.

Diğer

anl aşmazlık

3)

taraftan yargı mercileri
meydana gelebilir. Bu da

arasında,

içtihat sebebiyle
Mahkemesi ta-

Uyuşmazlık

Bkz. Bu konunun esası ve tartışılması, Prof. SARICA tarafın
dan yazılan seri makalelerle etraflı ve güzel bir şekilde ortaya
konulmuştur. Bkz. İHFM., c. XII, s. 1, 2 - 3, 4 (1946), c. Xlll,
s. 1, 2, 3 (1947). c. xv, s. ı. 2-3, 4 (1949).
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rafından

(yani yine bir

y~rgı

mercii

tarafından)

kesin neticeye

bağ

lanır.

Bu ön mülahazalardan sonra, bakanların
belirtebilirii4 • Bunlar :

sorumluluğunun

üç

çeşit olduğunu

Siyasi sorumluluk,
Hukuki sorumluluk,
Cezai sorumluluk.

1 2 3 -

ayırım, sorumluluğun

neticesine veya müeyyideye 5 göre yapılmış bir ayırımdır : yoksa işin mahiyetine göre değildir . Yani
bir bakan• vaz:fesini ifa ederken aynı zamanda üç sorumluluğa da
giren bir işlem yapmış olabilir. Bu üç çeşit sorumluluktan hangisinin söz konusu olduğu, fiil veya işlemin neticesi yoluyla bilinir.
Bu

bakanın takip ettiği yanlış bir . politika, onun siyasi
sebep olabildiği gibi, bazen hukuki ve cezai sorumsebep olabilir6.

Mesela bir
sorumluluğuna
luluğuna

Aksi durum da söz konusudur. Mesela cezai sorumluluk siyasi
sorumluluğa da sebep olabilir. A. md. 106/2 hükmü gereğince, Yü-:
ce Divan'a sevk edilen bir bakan, bakanlıktan ayrılır. Yüce Divanda mahkilm olması halinde hem cezai,. hem de siyasi sorumluluğu
tahakkuk etmektedir. Hatta fiilin çeş-:dine göre, aynı fiil sebebiyle bakanın hukuki sorumluluğu da söz konusu olabilir.
Siyasi sorumluluğa görev içi bir fiil veya işlem sebep olabildiği
gibit görev dışı şahsi bir fiil veya işlem de sebep 'Olabifa. Hukuki sorumluluk ise, eğer görev ile ilgili bir fiil söz konusu ise, zaten bundan bakan değil idare sorumludur : "İdare, kendi eylem ve
4)

Bir diğer ayırım da şöyledir : 1 - Ahliiki, 2 - Hu.kuki ve
3 - Siyasi sorumluluk. Hukuki sorumluluk, meden'i hukuk (mali), cezai (Alman Bakanlar K. (27.7.1971 t.) md. l'e göre, bakanlar
kamu hukuku hizmet münasebeti içinde bulunurlar ve 8. madde
gereğince memurin hukuku disiplin kavuşturmasına tabi değil
dirler. Bkz. KRÖGER, sh. 12 - 16. Müellif bu konuda bir monografi yayınlamıştır) ve kamu hukuku sorumluluğu (bu kavram
üzerinde ittifak yoktur. Bkz. İbid., sh .16) kısımlarına ayrıl
maktadır.

5)

6)

Bkz. BİLGE, sh. 27.
Aynı fikir : BİLGE, sh. 27; İSLAM, sh. 18.
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işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür" (A. md. 114/son);
Eğer şahsi

bir fiilinin verdiği zarar söz konusu ise, burada bakan
sorumludur. Şayet idare, onun sebep olduğu zararı ödem:şse,
kendisine rücu edebilir. Bu noktaya ileride hukuki sorumluluk kıs.,.
mında temas edeceğiz. Cezai sorumluluğa gelince; burada bakanların ancak görevinden doğan suçlar sebebiyle ortaya çıkan ve bu
mah:yetteki fiillerden doğan cezai sorumluluğu ele alacağız. Şahsi
fiillerinden sorumlu olmasının ise, konumuz bakımından özelliği
yoktur. Bakanın da diğer vatandaşlar gibi cezai sorumluluğu var""
dır ve dava adliye mahkemlerinde görülür.
Bu üç sorumluluktan, ancak siyasi sorumluluk pratik ehemmiyetini korumaktadır 7 •
Şimdi bu üç sorumluluk çeşidini teker teker ele ·alalım :
şahsen

1 -

Siyasi Sorumluluk. :
~)

Esasları

:

Siyasi sorumluluk, bir hakanın veya Bakanlar Kurulunun bir
veya fiili dolayısiyle parlamentonun güvenini kaybetmesi neticesi düşmesi veya çekilmek mecburiyetinde kalmasıdır. Bilge şu
şekilde bir tarif vermektedir : "Siyasi sorumluluk Bakanlar Kurulunun veya tek bir bakanın görevinden çekilmek zorunda kalması
suretiyle gerçekleşir" 8 . T. Güneş ise şöyle demektedir: "Siyasi
mes'uliyet muvakkat ve kısa bir tarifle, bakanların parlamentonun
veya devlet reisinin itimadım kaybetmeleri neticesi iş başından ayrılmak mecburiyetinde kalmaları demektir" 9 • "Önemli olan görevden
ayrılmak olunca ıskatj azil, istifaya mecbur etmek veya impeachement tehdidi arasında fark yoktur" 10 .
işlem

7)
8)
9)

10)

Bkz. LEOWENSTEIN, sh. 200.
24.
bkz. sh. 72 - 73; ARSEL, sh. 416. İngil
tere'de siyasi sorumluluk cezai sorumluluğun gelişmiş §ekli olup,
halen bir parlamento geleneğidir (bkz. GÜNEŞ, sh. 71 - 72).
!bid., sh. 73. Federal Almanya Anayasa M;ahkemesi 27.4.1959
t. kararında "Parlamento karşısında hük(imetin siyasr sorumiuluğunun güvensizlik oyu şeklinde ifadesini bulduğunu ve bunun
Parlamenter hükumet sisteminin bir neticesi olduğunu belirtmiştir [BVerfGE 9, 268 (281)]. Ayrıca bkz. ACHTERBERG, sh.
63 - 64; KRÖGER, sh. 51; STAMMEN, sh. 27.

Aynı fikir, BİLGE, sh.
GÜNEŞ, sh. 71. Ayrıca

Servet

Armağan

-

9
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"Siyasi sorumluluk ve Parlamentonun hükfunete güvenmesi mütekabil esaslara dayanır ve birbirini tamam1ar : aynı madolyanın
ön ve arka yüzleridir. Siyasi sorumluluk, parlamenter hükftmetin et.rafında döndüğü bir m:hrak noktadır (Angelpunkt) ve güvensizlik
(veya güvenin geri alınması) , her hükftmetin üstünde asılı duran
Demoklesin kılıcıdır; meğer ki, hükumet şu akımı aşalil ecek emin
bir çoğunluğa sahip olabilsin" 11 •
Siyasi sorumluluk konusunda yapılan çalışmalarda, genellikle
"münferit" ve "müşterek" sorumluluk tabirleri kullanılmaktadır.
Münferit sorumluluk, genellikle, bakanın emrindeki personel ve
idare görevi kenchine verilen saha ile ilgili ve bu sahadaki hizmet
ve personel:n eylem ve işlemlerinden ortaya çıkan sorumluluğudur.
Bakanlığındaki hizmetlerin görülmesinden gerektiğinde hesap veremeyen ve parlamentonun itimadını kaybeden bir bakan münferiden
sorumludur. Bunu A. md. 105 tanzim etmiştir. Bir de kıab:ne, mütecanis olduğu için, genel hükumet politikasının yürütülmesinden
her bakan bütün arkadaşlariyle sorumludur. Eğer itimatsızlık Baş
bakana yöneltilmişse, bu takdirde yine bütün bakanlar müşterek
sorumlu olurlar. Kısaca münferit sorumlulukta, :::orumluluk bir veya iki bakanın düşmesi, müşterek sorumlulukte ise bütün hakanların
düşmesiyle neticelenir12 •
Aynı netice görev dışı fiillerden de ortaya çıkabilir .
Ancak bazı müelliflerin haklı olarak belirttikleri gibi, Başbakan
bir bakana tevcih edilen ithamlıarın kendi veya kabinesi için yapıl
mış kabul edip üstlendiğ:nden beri bu ayırım pratik ehemmiyetini kay betmiştir •
13

Bu konuda

ayrıca şunlar

söylenebilir :

1 - Bakanların veya Bakanlar Kurulunun herhangi bir işlem
veya fiili onun siyasi sorumluluğunu doğurabilir.
"Bu mes'uliyetin tahakkuku için muayyen bir ffl ve hareket
şart değildir. Parlamento gidişini b eğenmediği vekile veya kabineye karşı itimatsızlık duyabilir ve bunu bir rey ile b eyan edince, ve11)
12)
13)

LEOWENSTEIN, sh. 200.
sh. 364- 364; RITTER, sh. 115 - 116; MACKINTOSH,
sh. 444 - 445.
LEOWENSTECN, ::ıh. 200. Ayrıca bkz. JENN!NGS, Queen's, sh.
122 - 123; FINER, sh. 593 - 594.
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kil veya kabine derhal düşer" 14 • Bu, bir bakanın bakanlığı ile ilgili
politikası veya tüm Bakanlar Kurulunun politikası olabilir. Yahut
bir bakanın bir tayin işlemi olabilir; dış politikada takip ettiği bir
istikamet de bu neticeye götürebilir. Aslında kabinenin müşterek
bir politikası vardır, bakanların ayrı bir politikası olamaz. Bu sebeple bakanların, ancak bu genel politikayı tatbikteki muvaffakiyets'.·zliği onun siyasi sorumluluğuna sebep olabilir. Meclisin, bu
sebeple yapacağı tenkid ve baskı karşısında o bakan dayanamayacak
istifa etmek zorunda k-ıalacaktır 1 ~. Federal Alman Anayasa Mahkemesi bir kararında, Parlamenter demokraside muhalefete bir rol
vermeyi ihmal etmemiş, açıkça hülctlmetin ve Parlamento çoğunlu
ğunun teşebbüslerine karşı, kendi siyasi düşünceleri dışında, Anayasa bakımından endişelerini ileri sürmesinin muhalefetin normal
vazifesi olduğunu belirtmiştir 16 •
Bu sebeple hangi işlem ve fiillerin siyasi mes'uliyete sebep olaönceden söylenemez. Söylenemez çünkü, bu hususta son sözü
Millet Meclisi söyleyecektir.
Teori bu merkezde olmasına rağmen, tatbikatta ortaya çıkan söyle bir durum vardır : tktidaı: partisi tek partiden meydana geliyorsa, o partinin parti ve seçim programına aykırı işlem ve hareketler
siyasi mes'uliyete sebep olabilir.
cağı

Eğer

koalisyon hal:ndeki bir hükumet sözkonusu ise, koalisyon
(koalisyon parti liderlerinin) anlaşması ile neticeye va-

ortaklarının

rılan

bir mekanizmadır.
Anayasada yazılı olmayan bu durum, zamanımızda partiler devletinfa ortaya çıkardığı ve kaçınılması mümkün olmayan bir neticedir.
Tatbikatta dolaylı olarak bir bakanın siyasi s·orumluluğuna sebep olan bir vak'a olarak~ bakana yardımcı elemanların (Müsteşar,
Genel Müdürler, vb.) çok farklı siyası görüşlere sah'. p olmaları gösterilebilir. Avrupa ülkelerinde bakanın gerçekleştirmek istediği prog-

15)

BAŞGİL, sh. 365; ARSEL, sh' 417. 1876 A. devrinde bu ko.nudaki görüşler için bkz. CELALETTİN ARİF, sh. 164 vd.
Bkz. GÜNEŞ, sh. 75; BAŞGİL, sh. 364. Ayrıca bkz. BİLGE,

16)

sh. 27. Hatta bakanın kusurlu olması da gerekmez (bkz. ESEN.
sh. 170; ARSEL, sh. 417 !SLAM, sh. 19) ,
Bkz. BVerfGE, 1, 143 vd. (170 - 171) ,

14)
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ram ıçın "siyasi görüşleri kendisine uyan kimseler tarafından des-4
teklenmesini istemek hakkına sahip olduğu" kabul edilmektedir17 •
Bu durum memleketimizde de yerleştiğinden bakanların siyasi sorumluluğuna, bazen kendisi ile ters düşen siyasi görüşlere sahip yardımcılarının fiil veya ihmali sebep olmaktadır. Hükumet değişikli:
ğinde "genellikle hükumetin serbestçe tasarruf ettiği, itimat mevkilerine yapılan bu atamalardan liyakat yanında siyasi eğilime de
yer verilir." Ancak bu toptan değ:ştirme değildir18 •
2 -

Siyasi

sorumluluğun muhtevası

nedir? Bu sorunun cebaHesap verme vecibesi,

bında şu iki husus hatıra gelmektedir : 1 -

2 -

Hizmet vecibesi.
1) Hesap verme vecibesi Rechenschaftspflicht) :
a - Bir kabine üyesi, milletvekili olması sebeb'.yle halka ve
onun temsilcilerine, hükllnıet görevlerini koruma konusunda hesap vermeye mecburdur. Bizim Anayasamızda açık bir hüküm bulunmamakla beraber, A. md. 105 den bu netice çıkartılabilir 19 • Bu
genel hüküm yanında, T.B.M.M.'nin denetim yollarını düzenleyen
A. md. 88, 89 ve 90 da bu esasın bir netices'.dir. Aynca İçtüzük hükümleri gereğince bakanlann meclis. toplantılanna ve komisyonlara
girmek ve açıklama yapmak yetkileri de vardır. Bu yetki onların
hesap verme vecibelerinin diğer bir yönüdür. Bu hükümlere yukarıda işaret etmiştik (sh. 83).
Belirtmeye lüzum yok ki, bu şık temsill demokras'.de ve Ba...
kanlar Kurulu üyelerine herhangi bir talimat verilemeyeceği esasının cad olduğu düzende söz konusudur 0 •
17)
18)

19)
20)

Bkz. CHAPMAN, sh. 270.
lbid., sh. 271; MACKINTOSH, sh. 443 - 444. Meselfı 5.1.1978 de
hükumet kurulunca, Başbakan B. ECEVİT, 6.1.1978 t . ve 156 sayılı
genelge ile B a şbakanlığa bağlı, kamu: yönetimi ve kamu görevlileri ile ilgili "izin, disiplin ve kadro ihdas ve değişikliği" iş
lemlerini d· 1rdurmuştur. Güven oyu aldıktan bii müddet sonra
gönderdi ğ i ayrı bir genelge ile durdurulan işlemlerin başlaya
bileceğini bildirmiştir (bkz. 28.1.1978 t. gazeteler). Daha sonra ise
yüksek seviyede bir çok kamu personelinin tayin ve nakil iş
lemlerinin yapılmasına geçildiği müşahede edilmiştir (4.3.1978
t . Hürriyet Gazetesi bunların bir listesini yayınlamıştır. Ayrıca
bkz. 26.3.1978 t. Tercüman Gazetesi).
B1(z. Alman A. md. 41/1.
Bkz. KRÖGER, sh. 17 - 18; ayrıca sh. 6.
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2) Hizmet vecibesi (Praestationspflicht), bir bakanın yaptığı
fiil ve ihmallerinden dolayı Parlamento önünde konuşmak ve
cevap vermeye mecburdurlar. Görev dışı fiil, Parlamenterlğin korunınasi yle de ilgilidir21 •
dışı

2 - Hizmet vecibesi (Praestationspflicht), bir bakanın yaptığı
veya yapmadığı hizmetlerden dolayı hesap vermesidir. Bu esas bakanların hukuki, cezai ve disiplin sorumluluğu ile eş manalı değil
d:r. Diğer tarafta~ hesap verme vecibesi ile yakın bağlantısı olma.:.
sına rağmen, onunla aynı değildir 22 • Burada bakanların ihmal, hata
ve başarısızlığı sebebiyle hesaba çekilmesi ve bunlardan siyasi neticeler çıkarmak söz konusudur. Böylece o hatanın ileride tekrarlanmaması sağlanır. Hizmet. vecibesi, güvensizlik oyunu şart kıl
maz ama güvensizlik oyu için hizmet vec:besi esası şarttır.

Bu iki vecibe birbirini tamamlar. Birincisi fiili değerini ancak
ik:ncisi sayesinde kazanır; ikincisi ise birincisi olmadan realize edilemez. Kısa~a ikisi, siyasi sorumluluk vak'asına birlikte tesir ederler; aralarında ön - arka veya alt - üst münasebetleri sözkonusu olmayıp, zaman zaman birlikte ele alınırc2.1.
3 - Siyasi sorumluluğun fonksiyonu nedir? Bu sorunun cevabı
"sorumlu hükumet veya idare" (responsible government) fikrinden
hareketle verilebilir: Hükumet işleri hür demokratik nizamda halkın gözleri önünde, yıanf gizlilikten uzak biçimde yapılır ve bu faaliyetler sebebiyle de bakanların sorumluluğu ileri sürülmektedir.

Bunun
lenebilir.

dışınd a

siyasi

sorumluluğun

iki fonksiyonu

olduğu

söy-

1) Siyasi sorumluluk, parlamentonun hükfuneti kontrolda en
önemli bir vasıtadır. Sorumlu hükumet esası, hükumetin ve ona
b ağlı mercilerin d evamlı kontrolünü gerekli kılar : Böylece parlamento ve halk hükfunet ve idare işlerinden haberdar olur.

Siyasi sorumluluk, Parlamento ile hükumet ve aynı zamanda
halk ile hükumet arasında toplumun temel meseleleri ve temelleri
21)
22)
23)

Başbakan ve bakanların farkı için bkz. İbid., sh. 20 - 21.
İbid., sh. 22 - 23.

Bkz. KRÖGER, sh. 23.
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hakkındaki irtibat ve ahengi muhafaza ve zarar verilmesi halinde
tekrar ihya edilebilmesini temin eder24 • Ancak hükUmeti devirmek
siyasi sorumluluğun fonksiyonu değildir. "Bir hükfunet devirme,
sadece güvensizlik oyu yoluyla sorumluluk iddiasının bir neticesidir"25.
2) Muhalefet, bu suretle hükumete görüşünü kabul ettirm.e
durumuna gelmektedir. Yapılan münakaşalar halka duyurulacak ve
böylece parlamentodaki küçük azınlık korunmuş olacaktır26 • Bunun
aksi de söz konusudur : Hükumet bu sayede parlamento ve halk
önünd~ politikasının haklılığını ileri sürebilecektir2 7 •

4 luğuna

A. md. 105 de bakanlar ve Bakanlar Kurulunun sorumluait bir hüküm bulunmaktadır. Bu hüküm şöyledir:

"Başbakan,

Bakanlar Kurulunun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükumetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte
sorumludur.
Her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri' altındaki
lerin eylem ve işlerinden ayrıca sorumludur."
Burada mevzubahis olan s:yasi sorumluluktur. 1. fıkrada müş
tereken, 2. fıkrada ise bakanlar yalnız başlarına Millet Meclisine
karşı mes'uldürler. Kısaca burada hukuki ve cezai mes'uliyet söz
konusu değildir 28 . Zaten başkasının fiilinden cezai mes'uliyet ola-

--------

24)
25)
26)

İbid . ,
İbid . ,

sh. 29.
sh. 29; ayrıca sh. 5-6.
ibid., sh. 30.
27) İbid . Aynı düşünceler Temsilciler Meclisinde Anayasa Komisyonu sözcüsü tarafından da belirtilmiştir (Bkz. ÖZTÜRK, sh .
2686 vd.) .
28) Ezcümle bkz. ARSEL, sh. 416 - 417. Anayasa Mahkemesi bazı
kararlarında 105. maddeyi zikretmiş, ancak yorum yapmamış
tır. Hatta bir karar, açıkça olmamakla birlikte, 105. maddeden
hukuki sorumluluğun anlaşılabileceği şüphelerini uyandırmak
tadır : '!Nitekim, Anayasanın 105. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen sorun, Bakanın hukuk bakımından etkili olabileceği ey--·
Iem ve işlemler için düşünülmüştür; bu metinde (yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eyfem ve işlemlerinden ... )
denilmiş olması, bu yönü göstermektedir" (bkz. 31/45 E. K. s.k.:
RG. 18.4.1968). Bir diğer kararında benzer ifadeler kullanmış
tır: "Adalet Bakanının Anayasa'nın 105. maddesinin ikinci fık-
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maz. Hukuki mes'uliyet ise BK. 55 ve 100. madde hükmü icabı, ancak istihdam eden ve muavin şahıs kullananlar için söz konusudur.
Bakanların durumu bu kimselere benzemez. 16 Nisan 1928 t. Divan-ı
Ali Kararında da bu durum bel:rtilmiştir.
1876 A. nda 30. madde şöyle diyordu :
"Vükela-ı Devlet memuriyetlerine müteallik ahval ve icraattan mes'uldür."
Bu madde daha sonra değiştirilmiştir :
"Vükela Hükfrmetin siyaset-i umumiyesinden müştere1:en ve
daire-i nezaretlerine ait muamelatdan dolayı münferiden Mecl:s-i
Meb'usana karşı mes'uldür" (1909 da değiştirilmiş metin).
A. md. 105 hükmü, 1924 Anayasasında da mevcut iciio :
"İcra Vekilleri Hey'eti Hükfunetin umumi siyasetinden müşte
reken mes'uldür.

Vekillerin her biri kendi salahiyeti dairesindeki icraattan ve
maiyetinin ef'al ve muamelatından ve s:yasetinin umumi istikametinden münferiden mes'uldür" (md. 46).
ler

Burada sadece siyasi mes'uliyetin kastedildiği,
o zaman kabul edilrniştir 9 •

azınlıktaki

fikir-

dışında,

105. maddenin gerekçesinde de aynı neticeye temas edilmekted:r:
"2. fıkra~ parlamenter sistemin icabı olarak genel siyasetin yürütülmesinden Bakanlar Kurulunu sorumlu tutmakta, Başba
kanın şahsında tecelli edebilecek bir güvensizlik oyunun Hüki).metin düşmesine intaç edeceğine zımnen işaret etmektedir. Başbaka
nın istifası ile Bakanlar Kurulunun da vazifes:nin sona ermesi, parlamenter hükumetin tabi! bir neticesidir" 80•
rası

uyarınca

görev alanına giren konulardan sorumlu bulun"Nitekim Anayasa'nın 105. maddesinin ikinci
maddesinin ikinci fıkrasında bakanların yetkisi içindeki işlerden
ve buyruğu altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu tutulacağı öngörülmüştür" (39/44 E .K. s.k.: RG. 16.12.1971).
Bkz. BİLGE, sh. 24 - 25; ESEN, sh. 171; BALTA, Türkiye'de,
sh. 32.
Bu maddenin Temsilciler Meclisindeki görüşülmesinde de, Komisyon sözcüsü benzer görüşleri ifade etmiştir (ÖZTÜRK, sh
2955).
ması karşısında ... "

29)
30)
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5 - Siyasi sorumluluğun işletilmesi her zaman mümkündür.
Bir diğer ifade ile, siyası sorumluluğıa sebep olacak işlem ve fiiller belli olmadığı için, bu neticeye götürecek harekete geçmeler de
her zaman mümkündür. Bunu, ancak önünde siyasi sorumluluğun
cereyan edeceği süje takdir edebilir.
Ancak burada da ,parti disiplini ile ilgili olarak yukarıda söylediğ:miz hususlar sözkonusudur.
Siyasi sorumluluk mekanizmasını işletecek yollar muayyen
: Yani; soru, gensoru, kene} görüşme, Meclis araştırması
ve Meclis soruşturması, siyasi mes'uliyete götürebildiği gibi, yapılan
bir tenkit, ağır bir suçlama ve hazan da kitle haberleşme vasıtaları
nın yayınları neticesinde de siyasi sorumluluk ortaya çıkabilir. Hatta hakkındaki dedikodular sebebiyle bir bakan veya Başbakan çekilmeye meobur kalabilir.

6-

değildir

Bu netice o bakanın itham ediliş sebebi ve biçimine, bakanın
direnme gücü ve şahsi mizacına, siyası atmosfere vs. bağ

şahst

lıdır.

Bt..lirtelim ki, gensoru ve Meclis

soruşturması

en kuvvetli yol-

'nrdır.
Güneş,

bu konuda

haklı

olarak

şu satırları yazıyor 81

:

"Bu anlaşmazlığın meydana çıkması ve kabinenin çekilmeğe
mecbur kalışı, muhtelif şekil ve şartlar altında tezahür edebilir. Şüp
he yok ki bunlardan en mühimi gensoru ve meclis tahk:katıdır. Fakat böyle bir anlaşmazlığın tezahürü için bir ademi itimat reyinin
mevcudiyeti de şart değildir. Kabine ile Meclis arasında meydana
çıkan her anlaşmazlık kabinenin hayatına son vereb:lir. Nitekim
XIX. asırda ve XX. asır başlarında siyasi mes'uliyet mekanizması
bu şekilde işlemekteydi. III. Cumhuriyet devrinde en ufak parlamento hadiselerinin hüktl.met buhranlarına sebebiyet verdiği mallımdur."

7 - Siyasi sorumluluk acaba kime karşı sözkonusudur? Bu sorunun cevabında ilk hatıra gelen "Millet Meclisi" dir. Çünkü güven
ve güvensizlik oyu Millet Meclisi tarafından kullanılan imkanlardır
(A. md. 89, 103, 104). Diğer imkanları da işletmek yetkisi olduğuna
31)

GÜNEŞ, sh. 77; Ayrıca bkz. KRÖGER, sh. 11
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göre (md. 90) sadece Millet Meclisine karşı siyasi sorumluluğun
söz konusu olabileceği söylenebilir 2 •
Acaba Başbakana karşı sorumluluk söz konusu olabilir mi? Anayasada bu hususta bir hüküm yoktur. Kanaatimizce, Başbakana karşı da siyasi sorumluluk söz konusu olaıbilir :
Bir defa 105/1. maddeden bunu çıkarmak mümkündür:
"Başbakıan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar
arasında işbirliğini sağlar ve Hüktlmetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir."
Bu hüküm, Başbakanın, bakanlara genel siyasetin yürütülmesi
ve en azından saptırılmaması hususunda genel direktifler verebileceğini de tazammun eder. Her bakan başlı başına bir politika talGp etmeyecek, Hüktlmet programında üzerinde ittifak edilen bir
politika takip edecektir. Bu politikanın bir bakıanın sahasına düşen
kısmının realize edilmemesi, ihmale uğraması, Hüktlmet politikasının tenkit ve ithamına yol açabilir. Bu sebeple Başbakana "genel
siyasetin yürütülmesini gözetme" yetkisi tanınmıştır. Yani bakan
Millet Meclisine karşı doğrudan doğruya sorumlu değildir. Ama
Başhakana karşı doğrudan doğruya sorumlu bulunmaktadır 33 •
Başbakanın, Cumhurbaşkıanına karşı siyasi sorumluluğu söz konusu olabilir mi? 1924 Anayasası devrinde, bakanların "devlet baş
kanına karşı da sorumlu bulunmaları, Anayasada bu hususta hüküm
olmamasına rağmen, kabul edilebilir bir görüştür" diyen Bilge!•
bu hususta mukayeseli hukuktan da misaller vermektedir.
Kanaatimizce bugünkü Anayasamızın tanzim tarzına göre, böyle bir sorumluluk söz konusu edilebilir.
Aldı~tı'ya göre, Cumhurbaşkanı Başbakanı azledebilir ve etmelidir. Zira "azil salahiyeti tayin salahiyetinin tabii bir neticesidir8~ .

32)

33)

34)
35)

" ... asıl mes'uliyetten anlaşılması lazım gelen mana bakanların
takip ettikleri politikadan dolayı Meclis tarafından işba§ından
çekilmeye mecbur edilmektedir" (GÜNEŞ, sh. 71) ; ARSEL, sh.
416 - 417.
Bkz. sh. 23, dip not 12 ve 12a daki kaynaklar. 1924 Anayasası
devrinde böyle bir neticenin "mantığa uygun dü§tüğü" görüşü
için bkz. B!LGE, sh. 26.
BİLGE, sh. 27.
ALDIKAÇTI, Devlet, sh. 113.
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Bu hususta bazı devletlerden misaller de veren Aldı~tııı ,
şöyle demektedir : "Fakat parlamenter rejimin mahiyeti icabı Dev·
let başkanlığına azil salahiyeti verilmesi lazımdır. Parlamentodan itimat alamayan bir icra vekilleri heyeti istifa etmediği takdirde ne
olacaktır? Beşinci Cumhuriyet Anayasası itimat oyu alamayan biı:
başvekili cumhurreisine istif asını vermekle mükellef tutmaktadır
(md. 50). Bu amir hükme uymayan başvekilin durumu nedir? Devlet başkanlığına verilecek azil salahiyeti bu meseleyi kendiliğinden
çözer ve başvekil azlolunmaktansa istifasını vermeyi tercih eder.
Demek oluyor ki·, parlamanter rej,iınde Devlet başkanlığının hüklı.
meti kurma salahiyeti yanında azil salahiyeti ile teçhiz edilmesi,
hem mantık yoluyla varılan tıabil bir netice, hem de parlamanter rejimin işlemesi için lüzumlu bir usulün kaideleşmes:.dir".ıı •
Bu gerekçeye ilave olarak denilebilir ki, Devlet haşkanı, Baş
bakan ile Millet Meclisinin devamlı bir sürtüşme halinde olması veya kamu oyunun,. Başbakanın politikası aksine oluştuğunun ortaya
çıkışında ve bunun devamında, Devlet başkanının istemesine rağ·
men istifa etmeyen Başbakana karşı kullanılabilecek azil yetkisi, si·
yasi gerginliği biraz giderecektir. Zaten, bu durumlar, Başbakanın
zayıf bir ekseriyete dayanması hallerinde ortaya çıkar . Bu takdirde bir d:ğer parlamanterin hükumeti kurması isabetli olur. Yok
eğer, Başbakan kuvvetli bir çoğunluğa dayanıyorsa, bu takdirde de,
yine aynı partiden ve fakat bir başka parlamantere hükfuneti kurdurmakta, yine aynı gaye ile fayda vardır. Tek alternatifin görevdeki Başıbakan olması halinde ise, Devlet başkanı, zaten onun istifasını istemek ve azletmek yoluna gidemeyecektir; aksi halde net'.·cesiz bir hükumet buhranına sebebiyet verilmiş olur38 •
7

Siyasi sorumluluğun en basit şekli oJan, Başbakanın bir baka·
na istifa etmesini istemesi, kolayca neticeye ulaşacak bir mekanizmadır : Normal olarak, Başbakan tarafından istif ası istenen bir baka n istifa edecektir, etmesi icab edera9 ,
36)

37 )
38)
39)

İbid ., sh. 111 - 112.
tbid., sh. 113 - 114.
ARSEL, sh. 398, aksi görüştedir .
Aynı görüş: ARSEL, sh. 410. Aksi goruş: ÖNBİLGİN/OYTAN,
sh . . 117. Parlamenter rejimin ana vatanı 'Olan İngiltere'de bakanları azletmek hakkı teorik olarak Kralda ise de, 1783 denberi
kullanılmamıştır (1807 ve 1834 olayları istisna) . Herşeyden ev-
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Meclis tarafından istif ası istenen hakanın durumu ise biraz
daha değişiktir: Ya tenkitlere dayanamayacak, itirazları kabul etmese dahi istifra edecek ya da karan Başbakana bırakacaktır. İkin
ci ihtimal ortaya çıkarsa, durum yukarıda (sh. 108) açıkladığımız gibidir : Başbakan ya onu himaye edecek ve meseleyi Bakanlar Kuruluna müteveccih bir tenkit olarak kabul edip, güven oyu meselesi yapacak, ya da onun istifa etmesini isteyecek,. Bakanlar Kurulunu
muhafaza edecektir.
Tüm Bakanlar Kurulu veya sadece Başbakanın siyasi sorumluluğu ise~ yukarıda Bakanlar Kurulunun görevinin sona ermesi bahsinde gördüğüımüz gibidir (sh. 106 -113).
Siyasi sorumluluk konusunda bir noktaya daha temas etmek
icab eder. Siyasi partillrin iki ve daha çok olması Parlamento - kabine münasebetlerini çeşitli açılardan etkileyeceği gibi, siyasi sorumluluk müessesesini de etkiler :
ing:ltere gibi iki partinin parlamentoda ve kabinede nöbetl_eşe
yer aldığı devletlerde, kabine istikrarlı olur. Seçim sistemi çoğun
luk sistemi olduğundan bu neticenin ortaya çıkması normaldir. Böyle istikrarlı bir kabinenin siyasi sorumluluğu çok nadir, ya da imkansızdır40 . Aynı şeyler küçük partilerin Federal Mecl:se girmesine
" fiilen" engel olucu seçim hükümlerinin bulunduğu Federal Almanya için de söylenebilir.
İtalya ve Fransa (billiassa IV. Cumhuriyette) gibi çok partinin
parlamentoda yer aldığı devletlerde ise, kabine buhranları sık görülür. Çünkü k·abine istkrarsızlığı sözkonusudur. Parlamentolar kabineyi sık sık düşürebilir ve düşürmektedirler. Bu suretle birincisinde "Kabine üstünlüğü ", ikincisinde ise "Parlamento üstünlüğü" doğ-

40)

vel, Kralın 19. yüzyıldan beri cari olan tarafsızlığı esası ile tezat teşkil ettiği kabul edilmektedir (bkz. RITTER, sh. 60 - 61).
Bkz. JENNING, Cabinet, sh. 15; Constitution, 13, Parliament,
sh. 530 - 531; ayrıca bkz. sh. 168 - 169; BAILEY, sh. 140 - 141.
SCHMID, sh. 62 vd.; STAMMEN, sh. 41; RITTER, sh. 120 - 121;
GÜNEŞ, sh. 107 vd. ; BAŞGİL, sh. 366; "İngiliz Parlamenter re
jiminin en ilginç özelliği hükumetin, parlamento karşısındaki
sorumluluğuna rağmen, iktidarından emin ve hareket serbestliğine sahip olmasıdır" (CAMBELL, sh. 79). Bu durum, "iki parti sisteminin sonucudur" (ibid.).
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maktadır 41 • Hatta İngiltere parlamenter rejiminin bu istikrarlı du-

rum Commonwealth devletlerinden bilhassa Kanada, Avusturalya,
Yeni Zelanda ve Hindisınn'da da müşahede ediliı-t2 •
Burada yeri gelmişken, güvensizlik oyu hakkında birkaç cümle
söylemek icab eder :
Güvensizlik oyu mevcut Başbakan ve onun başkanlığındaki kabine)'± düşürmek neticesi doğuran Millet Meclisinin bir iradeye
beyanıdır. Bunun diğer bakımdan, yıani Bakanlar Kurulu bakımın
dan ismi siyasi sorumluluktur. Buna "destrüktif (yık:ıcı) güvensizlik pyıi' ismi verilmektedir. Yani bir Bakanlar Kurulu bertaraf
edilmekte, ancak yeni bir Başbakan tayini mecburiyeti sözkonusu
olmamakındır.

"Konstrüktif (kurucu) güvensizlik oyu'' ise, güvens:zlik oyunun
kendisine güvensizlik oyu verilenin yerine bir yenisinin seçimine
bağlı olmasını ifade eder. Bir Başbakana güvensizlik oyu verebilirsiniz, ama yenisini seçmek şartiyle. Kurucu güvensizlik oyunu ortaya çıkaran düşünce şudur: Bir çoğunluk hükfuneti <levirmektedir;
ama aynı çoğunluk bir hükfunet teşkil etmemekte veya edememektedir. Bu duruma mani olmak için kurucu güvensizlik oyu müessesesi düşünülmüştür. Örnek: Birinci çeşit 1919 Weimar, A. md. 54,
cümle 2 de, ikincisi ise, yine bir Alman Anayasasında, 1949 t. Al.
A. md. 67 de tanzim edilmiştir.
İkinci çeşidin parlamenter hükfunet sistemine aykırı olmadığı
söylenebilir43 •
Bir çoğunluğun bir hükfuneti yıkması, buna karşılık aynı çoğunluğun bir hükılmet kurmakta bir araya gelememesi tecviz edile-

41)

42)

43)

Bkz. GÜNEŞ, sh. 11 5vd.; BAŞGİL, sh. 366; CAMBELL, sh. 7983; SCHMID, sh. 126; LEOWENSTEIN, sh. 87 vd., 103 vd., 199, 202;
STAMMEN, vd. 40- 41; RITTER, sh. 121; ALDIKAÇTI, Devlet,
sh. 59 - 60; JENNINGS, Cabinet, sh. 361 vd.; BAlLEY, sh. 176.
FRIESENHAHN, sh. 52- 54.
Bkz. STAMMEN, sh. 45 vd., 187 - 188; Alman müellifleri, Kabinenin üstünlüğü yerine aynı istikamette bir mana olarak ve fakat Başbakanın durumunun kuvvetli olduğunu ifade ile "Başba
kan Demokrasisi" (Kanzler Demokratie) tabirini kullanıyorlar
(örnek olarak bkz. HESSE, sh. 233; KALTEFLEITER, sh. 212).
MAUNZ, md. 67/2; HAMANN, sh. 508; STEIGER, sh. 267; HESSE,
sh. 231; GIESE/SCHUNCK, sh. 160; JELLINEK, sh. 11.
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mez. Böyle bir çoğunluğa haklı olarak "sahte çoğunluk" (unechte
Mehrheit) denilmektedir. Alm~nya'da,ı kendisine güvensizlik oyu
verilmes:ne rağmen, Başbakan göreve devam edebilir. Veya Federal Başbakan, Federal Başkandan, Federal Meclisi feshetmesini isteyebilir. Teklifi red edilirse, göreve devam edebilir. Ama Federal
Meclis yeni bir Başbakan seçerse, artık görevi sona erer.
sı

Bu tip güvensizlik oyu, daha
ve devamını sağlamaktadır44 •

istikrarlı

bir

hülctlınetin

kurulma-

Memleketimizde güvensizlik oyu, koalisyon hükı1metlerinin ortaya çıkmasından sonra, iktidar partisi veya partilerine karşı kuvvetli bir tehdit vasıtası olarak kullanılmıştır. İktidardaki partinin,
devamlı olarak kendisini, verilecek veya verilebilecek bir güvensizlik oyu tehdidi altında hissetmesi, muhalefetin de bunu •aynı maksatla her fırsatta ileri sürmesi', memleketimizde siyasi hayat dışın
da, sosyal ve iktisadi hayatı da tedirgin ve huzursuz kılmıştır.
İkinci olarak, gerçekten de memleketimizde, zayıf bir çoğun~
luk hükUmeti yıkmakta ya da kurulurken güven oyu vermemekte,
ama aynı çoğunluk bir hükfunet kurmamakta veya kuramamaktadır.
Bu durumun memleketimizde zaman kaybına sebep olduğu ve kalkınma hedeflerine doğru yürümeye zarar verdiği açıktır .

Türk Hukuk Kurumunun 1975 başında Ankara'da tertip ettiği
oturuma katılmış, Alman siseteminin memleketimizde de benimsenmesi gerektiğini savunmuştuk. Çünkü o zamanlar CHP - MSP
koalisyonu bozulmuş, ama yeni bir koalisyonun kurulmasına kadar
4 ı5 aylık bir zaman beklemek gerekmişti!
a ç ık

44)

MAUNZ, md. 67/4; HAMANN, sh. 508; ELLWEIN, sh. 148; MEDER, md. 67/I, 1, II, 5. Federal Alman A. Mahkemesi, 67. maddedeki bu hükmün, hükılmetin istikrarını yeterli derecede ga
ranti etmediği kanaatindedir. Hatta hükumetin :. stikrarı uğru
na, küçük partileri parlamento dışında tutulmasına ait tanzim
edilen engelleyici hükümleri bile haklı kabul etmektedir (bkz.
RAUSCHNING, sh. 224; BVerfGE, 6, 84 vd. (93 - 94)].
HIRSCH, bu konuda "tesadüfi çoğunluk" (Zufallsmehrheit)
tabirini kullanıyor (sh. 142). MEDER ise ,sahte (menfi) ve ger- ·
çek (müsbet) muhalefet çoğunluğu tabirini kullanıyor 'md.
67/I, 1) ,
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taraftan 108. maddenin şartları gerçekleşmediğinden, Millet Meclisinin seçimler;nin yenilenmesi de mümkün olamıyordu.
Kısaca tam bir dilemma !

b)

Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesi:

Anayasamız kabine buhranlarının uzayıp gitmesine engel olmak için, Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini kabul etmiştir.
A. md. 108 hükmü şöyledir :
"Anayasanın 89. ve 104. maddeleri uyarınca güvensizlik oyu
sebebiyle, onsekiz aylık bir süre içinde, Bakanlar Kurulu iki defa
düşmüş ve üçüncü defa güvensizlik oyu verilmiş olursa, Başbakan
Cumhurbaşkanından, Millet Meclisi· seçimlerinin yenilenmesini isleyebilir. Bu istek üzerine, Cumhurbaşkanı, Meclislerin Başkanla
rına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenilenme kararı Resmi Gazete'de yayınlanır ve hemen seç:me gidilir" 45 •
Bu konuya yukarıda ayrıca temas etmiştik (sh. 121).

2 -

Hukuki (Mali Sorumluluk) :

A. md. 105 de siyıasi sorumluluk dışında kalan sorumluluk dü105. maddede sadece siyasi sorumluluk söz konusudur.
Burada bakanın hukuki sorumluluğu ele alınacaktır. Bakanlı
ğın hukuki sorumluluğu konumuzu ilgilendirmediğinden üzerinde
durmamız gerekmez 46 • Bu durumda bakanların hukuki sorumluluğu ,1 "hizmet kusuru" dışında söz konusu olup, " şahsi kusurları"nın
varlığı halinde mevcuttur.
zenlenmemiştir:

Hukuki ve cezai sorumluluğun herhangi bir fiil ve işlem neticesi ortaya çıkabilir . Bu hususta hukuki sorumluluk için tadadı bir
sayım mümkün değildir. Buna karşılık cezai sorumluluk için kesin
şeyler söylenebilir. Çünkü kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibi (A.
md. 33; T.C.K. md. 1) burada da caridir.
45)

46)

Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesinde de
bu Meclisin hukuki varlığı devam eder (Bkz. 19/11 E.K. s.k. :
RG. 17.9.1965) .
Bu konuda dikkate değer bir inceleme olarak bkz. DURAN, Lütfi,
Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, TODAİE Yayını, Ankara, 1974.
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cezai sorumlulukları Yüce Divan'da ele alınır.

A. md. 147/2 gereğince Yüce Divan olarak Anayasa Mahkemesi görev yapacaktır. Bu maddeye göre Anayasa Mahkemesi :
" ... Bakanlar Kurulu üyelerini... görevleriyle ilgili suçlardan
Yüce Divan sıfatiyle yargılar ... "

dolayı

Dikkat edilirse burada sadece görevleriyle ilgili "suçlar" dan
denilmekte, hukuki mes'uüyetten bahsedilmemektedir. Bu sebeple,
Yüce Divan Bakanların hukuki sorumluluğu konusunda yetkili değildir47. Bakanlıarın hukuk! sorumlulukları ile Hgili olarak şu noktalar belirtilebilir :
1 - Bakanların eylem ve işlemleri b:r suç teşkil etmez, ama
veya aynı zamanda "mamelekler arasındaki muvazeneyi değiştire
rek para ile ölçülmesi kabil ve bu suretle tazmini mümkün zarıarlı
sonuçlar doğurabilir. Bakanların bu sonuçlara katlanmaları gerekir"47a.
Mesela, TBMM Dilekçe Karma Komisyonunun, A. md. 62 ve
uyarınca, bakanlıarın işlem ve eylemleri hakkında vatandaşların müracaatı üzerine verdiği karara bakanlar uyrnakla yükümlüdürler. Uymazlarsa, siyasi sorumluluk yanında hukuki (mall) sorumlulukları sözkonusu olabilir. Prof. Duran'ın kanaatine göre, "Ancak,1 Karma Komisyonun kararları, yargı mercilerini ve bu arada Danıştayı bağlamadığı için, bakanın işlemleri
n:n butl anını ve işlemleriyle eylemlerinden Devlet İdaresinin mall
sorumlulu ğu mutlaka gerekmez" 47 b.

26.12.1962 t. ve 140 s. Kanun

Bu zarar sadece Devlete

d eğil 47 c, şaluslara

da verilebilir 47 d.

2 - Anayasada Bakanların hukuki sorumluluğuunu engelleyen
bir hüküm yoktur. Tersine buna cevaz veren şu hükümlerden bahsetmek mümkündür :
47)

47a)
47b)
47c)
47d)

ONAR, hem hukuki, hem de cezai sorumluluk konusunda Yüce Divan'ın yetkili olduğunu söylüyor ki ,yanlıştır (bkz. sb. 762764).
BLGE ,sh . 39.
DURAN, Ders, sh. 73 - 74.
Bkz. GÜNEŞ, sh. 70.
Pek açık olmamakla birlikte, aynı görüş: BAŞGİL, sh. 363.
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A. md. 125'e göre "Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve
suretle çalışmakta olan kimse hukuka aykırı işlem ve eylemlerinden
şahsen sorumludur." Bu madde "kamu personelinin, genel olarak
cezai ve mali sorumluluğuna uygulanacak hükümleri öngörmüş
tür"48. Ayrıca Anayasanın 114. maddesi de dolaylı olarak aynı neticeye varmaktadır: "İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan
zararı demekle yükümlüdür." Demek ki, idare, personelinin ve bu
arada ıbir bakanın, şahsi eylem ve kusurundan doğacak zararları
ödemeye mecbur tutulamaz 49 •
Eski

Anayasalarımızda

durum şöyledir :
1876 A. md. 33 şu hükmü koymuştur :
"Memuriyetlerinden hariç ve sırf zatlarına ait her nevi deavide vükelanın sair efrad-ı osmarıiyyeden asla farkı yoktur. Bu rnisillü hususatın muhakemesi ait olduğu mehakim-i umumiyede icra
olunur."
1921

Anayasasında

bu konuda bir büküm yoktur.

1924 Anayasasında md. 61 de Yüce Divan "Vazifelerinden münbais hususatta .. . " bakanları muhakeme için yetkili kılınmıştı. Haklı
olarak, o zamanlar bu ifadenin hem hukuki, hem de cezai sorumlduğu içine aldığı söylenmekte idi5°. Buna paralel olarak T.B.M.M.
İçtüzüğü, Meclis Tahkikatı düzenlenirken1 md. 169 da "cezai ve
mali (hukuki) sorumluluk" tabirini kullanmıştı~ •
1

48)
49)

DURAN, Türk, sh. 96.
Alman A . md. 34 de bu neticeyi açıkça belirtmiştir. "Bir kimse
kendisine verilen kamu görevinin ifasında, üçüncü şahıslara yükümlü olduğu görev vecibesini ihlal ederse, sorumluluk esas
itibariyle hizmetinde bulunduğu Devlet veya kuruma aittir.
Kast ve ağır ihmal P,alinde rücu hakkı saklıdır . Zararın tazmini
ve rücu talebi için normal hukuk yolu kapatılamaz . "
50) Bkz. BİLGE, sh. 40.
51 ) Madd.e: 169 - "Hükilmetten vaki olan bir· istizah veyahut bütçenin müzakeresi sırasında veya neticesinde veyahut re'sen Teş
kilat-ı Esasiyye Kanununun 46. maddesinin ı. ve 2. fıkralarında
münderiç Hükumetin umumi siyasetinden ve vekaletlerin ifa ve
icrasına mecbur oldukları vazifelerinden dolayı vekillerden birinden veyahut İcra Vekilleri Heyetinden cezai veya mali mes'uliyetli müstelzim ef'al vukuundan bahisle tahkikat icrası talep
olunursa Reise l5ir takrir verilmek iktiza eder."
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taraftan BK. md. 41 bakanların hukuki sorumluluğu kon usunda da geçerlidir.

3 - Muhasebe-i Umumiye K. md. 13" gereğince muhasebeci,
veznedar, tahakkuk ve ita amiri sıfatlarını haiz olan memurların,
para sarfına ait tahakkuk ve ita emirleri Sayıştay tarafından tetkik
edilir. Sayıştay ilgili evrakı kafi görmezse, memurun mali sorumluluğuna "kesin hüküm" mahiyetinde olmak üzere karar verir 3 • Bu
esasın ita amiri 'OlanH bakana da tatbik edilmesi mümkün değildir.
Çünkü, bakanlaıın ita amiri olarak yaptıkları sarfiyat T.B.M.M. tarafından tetkik edilmektedir. Ancak bu tetkik, hukuki değil siyasi
bir kontroldur.
T.B.M.M. Sayıştay raporlarına rağmen bir bakanlığın hesapuygun kabul edebilir. Bakanlar hesap denesi sonunda bakanlığın bir masraf hesabını tanzim eder. Masraf Kat'! Hesap Cetveli ismi verilen bu hesapta ita emirlerinin yekt1nu ve tahakkuklarının miktarı ile tediyat miktarı v.s. yazılır. Bu ~.esapları bir taraftan Maliye Bakanlığı, bir taraftan da Sayıştay tetkik eder .

larını

Bakanlar Kurulu bir kanun tasarısı halinde kesin hesap cetvellerini TBMM.'ne sunar. Sayıştay genel uygunluk bildirimlerini de
aynı zekilde TBMM.'ne arzeder (Sayıştay K. md. 81). Bundan sonra TBMM.'nde denetim başlar. Genel Kurulun kabul ettiği hesaplar Kan un şeklini alır.
A. md. 128 de bu durum

şu şekilde

ifade

edilmiştir.

"Kesin Hesap Kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre
kabul edilmemişse, ilgili olduk~arı mall yılın sonundan başlayarak
en geç bir yıl sonra~ Bakanlar Kurulunca, TBMM.'ne sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildiriminin, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç altı ay içinde
TBMM.'ne sunar."

52)
53)
54)

105() s. ve 26.5.1927 t.K. (RG. 14.6.1927 - 607) .
Bkz. GİRİTLİ, sh. 326; ONAR, sh. 1437.
Bkz. GÖZÜBÜYOK, sh. 84; GİRİTLİ, sh. 327.

Servet

Armağan

-

10
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Görülüyor ki, bakanların ita amiri sıfatiyle emirlerinden doladenetlenmeleri, siyasi bir organ tarafından y~pılmakta ve net:ceye bağlanmaktadır 55 •

yı

4 - Bunun dışında şöyle bir ayırım yapmak icab eder : Bakanlar memur sayılır mı? İdare Hukuku bakımından bakanların memur
olmadıkları konusunda görüş ayrılığı yoktur. Biz de bakanların
memur sayılmadığını yukarıda belirtmiştik (sh. 21) 56 .
Memurların

hukuki sorumluluğu konusunda, Devlet Memurları
Kanununa göre şöyle bir ayının yapabiliriz : Memur devlete veya
şahıslara bir zarar vermiştir. Bu zararı görev içi sayılan bir işlem
veya fiili neticesi ortaya çıkmışsa, zarar gören, b:r İdare Mahkemesi olan Danıştayda "İdare Aleyhine" dava açar. İdare, mağdura
zararı öder. Daha sonra, kusuru varsa nisbetine göre, idare memuruna rücli eder. Bu suretle memurun Devlet karşısında sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Devlet Memurları K. md. 12 hükmü
şöyledir:

"Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadırlar . Görevleriyle ilgili: olarak idareye verdikleri
zararlardan ötürü BK. nun haksız fiil esaslanna tabidirler." Bu
dava adliye mahkemelerinde görülür. Yok eğer, bakan görev işi
sayılamıyan bir ff.l veya işlemi ile zarar vermişse, dava onun aleyhine "şahsen" ve adliye mahkemeler:nde açılır. Yargıtay 4. HD.
nin 15.5.1970 t. ve E . 69/5644, K. 4549 s.K. na göre, yargı kararını
yerine getirmemeyi, bu hususta ay kırı davranmayı , "ağır bir kişisel
kusur" kabul etmiştir 57 • Zaten A. md. 132 hükmü ile Danıştay K.
rrıd. 95 yargı kararlarına u yulmasını gerektirmektedir.
Bu konuda ayrıca bkz. ONAR, c. II, sh. 1437 - 1438; ERGİNAY,
Akif, Kamu Maliyesi, 6. bası, Ankara 1977 - 78, sh. 251 - 252.
Millet Meclisi Bütçesi ile ona bağlı bütçelerin tatbikatının
denetimini yapan Millet Meclisi "Hesapları İnceleme Komisyonu" kurulmuştur (Bkz. Millet Meclisi İçtüzüğü, md. 153 - 156).
Anayasa Mahkemesi bir kararında, bu maddelerin Anayasaya
aykırı olduğunu , ayrıca kanuni dayanaktan da yoksun bulunduğunu belirtmiş, Millet Meclisine ve onun kuracağı komisyona
Anayasanın yetki vermediğini ı fade etmiştir (bkz. 6/14 E.K.
s.k. : RG. 28.3.1977):
56) Bkz. DURAN, Türk, sh. 82.
57) İKİZER, Mehmet Ali, Danıştayın Yargı Kararlarının Uygulan-

55)
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Ancak yargı kararlarına uymama her zıaman mutlaka kişisel ve
hatta hizmet kusuru sayılmaz. Yargı kararlannı yerine getirmemek
hazan maddi veya hukuki imkansızlıktan ileri' gelebilir. Bu hususta
Danıştayın kararları vardır~ 8 • Bu sebeple, aşağıda bahsedeceğimiz
gibi, yargı kararlarına uymamak, her zaman bakanın şahsi kusuruna
işaret etmez. Bu hususta "görev kusuru" ve "salt şahsi: kusur" ayı
rımı yerindedir~ 9 •

Yargıtayın eskidenberi ve Devlet Memurları K. çıktıktan sonra
da md. 13'e rağmen,ı içtihadı bu merkezdedir. 13. madde hükmü
şöyledir : "Kişiler, kamu hukukuna tabi görevleriyle ilgili olarak uğ
radıkları zararlardan ötürü görevleri yerine getiren personel . aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar."
ması, Danıştay

Dergisi, Yıl 6, s. 20 - 21, sh. 93 -114.
eski bir kararında da "şekil ve maksat bakımından
idari tasarruf mefhumu ile telif kabul etmeyen kanunsuz bir
hareketi" şahsi kusur telakki etmek suretiyle aynı sonuca varmıştır (AD., yıl 1946, sh. 112
118; Yargıtay 4. HD.'nin 6.4.1946 t.
ve 2275/1487 s.K.). Bu konuda Yargıtayın şu kararlarına da bkz.
18.10.1965 t. ve 6653/4922 E.K. s.K. (4. HD.) (Y. ESİN - E. DÜNDAR : Danıştayda açılacak Tazminat Davaları, l. Kitap, Ankara
1971, sh. 91) 11.12.1970 t. ve 5949/4667 E.K. s.K . ( 3.IID.) " .. .idar'i tasarrufta bulunan kimsenin şahsi kusurundan" açıkça ve kesin kanun hükümleri dışına çıkarak kötü maksatlı hareketlerinden dolayı meydana gelen zarar~arın tazmini davası adalet mahkemelerinde görülebilir" (M.R. KARAHASAN, Tazminat Davaları, yeni bası, İstanbul, 1973, sh. 87). Yine Yargrtayın bir kararında, 4. HD. 17.12.1971 t . ve 9147/10, 690 E.K. s.k. '(Ankara
Barosu Dergisi, yıl 1972, s. 1, sh. 138 - 142) şöyle denilmiştir :
"Yasaya aykırılık idare organının kişisel kusuru, sorumluluğu
için yeterlidir ." Zaten Devlet Memurları K . 'm d. 13 hükmü Yarg ıtayın bu istikametteki içtihadını pek etkilememiştir.
DDDK. 386/169 E .K . s. ve 4.6.1976 t . k. (Danıştay Dergisi, yıl 7,
s. 24 - 25, sh. 140 - 144) .
Bkz. DURAN, Türk, sh. 79 vd.; Ders, sh. 74. Danıştay, bazı ka
rarlarında , bir Danıştay kararını infaz etmemenin veya ona uygun işlem yapmamanın, ya hizmet kusuru olarak görmüş (5. D.
3344/ 4394 E.K. s. ve 16.4.1975 t . K.; 1486/2126 ~ K. s. ve 18.6.
1975 t . K., 1229/44 E.K. s. ve 8.1.1975 t.K.), ya da yeniden karar
verilmesine lüzum olmadığını ifade etmiştir (5 . D. 4973/1736 E.K.
s. ve 31.3.1975 t .K., 689/4475 E.K. s. ve 12.6.1975 t .K .; 1229/44 E.K.
s. ve 8.1.1975 t .K.; 3218/279 E.K. s. ve 17.2.1975 t .K. Danıştay
Dergisi, yıl 6, s. 20 - 21, sh. 345 - 1352, 378, 467 - 47() ve 607.
Yargıtay

58)
59)

148

1961 ANAYASASI VE BAKANLAR KURULt:·

Görevle hiçbir ilgisi olmayan şahsi kusur halinde, memurun
aleyhinde ve adliye mahkemelerinde dava açılabilmesi Türk
doktrininde kabul edilmiştir. Başta S.S. Onar olmak üzere60 Türk
İdare hukukçuları, kamu personeli aleyhine, şahsi kusuru sebebiyle
verdiği zararlardan dolayı adliye mahkemelei.nde dava açılabilece
ğini hbul ediyorlar61 . Bir diğer deyişle, DMK. md. 13 ün buna
engel olmadığı neticesi kabul edilmektedir.
şahsı

Bu konuda Duran'm yaptığı incelemeden şu satırları buraya
almakta, konuyu çok güzel özetlediği için, faydalı buluyoruz :
"a) T.C. Anayasası ve İdare Hukuku sistemif kamu görevlilerinin sorumluluğunun ve idaren:nkinden •ayrı ve bağımsız olarak
öngörüp düzenlemiş bulunduğundan 657 sayılı kanunun 13. maddesi, personelin şahsi eylem ve kusurları ile verdikleri zararlardan
ötürü kişiler tarafından kendileri •aleyhine Adliye'de açılabilecek
tazminat davalarını tamamen önleyen ve kaldıran bir hüküm niteliğinde anlaşılamaz ve sayılamaz.

60)
61)

ONAR, sh. 1208 vd.
Bkz. Danıştay üyesi BAŞPINAR, Tam Yargı Davaları, Yüzyıl
Boyunca Danıştay, Ankara, 1968, sh. 489; Prof. GÖZÜBÜYÜK,
sh. 240 - 241; Prof. İ. GİRİTLİ, sh. 330 - 331; Danıştay Kanun
sözcüsü Yüksel ESİN ve yine Danıştay mensubu Erol DÜNDAR,
Danıştayda açılacak tazminat davaları, 1. kitap, Usul, Ankara,
1971, sh. 72; Y. ESİN, Il. kitap, Esas, İdarenin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 1973, sh. 164; Yargıtay Üyesi M.R. KARAHASAN, Tazminat Davaları, yeni bası, İstanbul 1973, sh. 865 vd.;
Sayın Prof. Lütfi DURAN ise, ''doktrin tarafından yapılan yorumun, Türk Anayasasına ve kamu hukuku sistemine tamamen
uygun" olduğunu belirtmektedir, sh. 96, ayrıca 96 vd., 102 - 103;
ve takdire değer incelemelerinde, Türk İdare Hukukunda tartışılan bu konuyu çok güzel bir şekilde tahlil etmekte ve içtihatların durumunu özetlemektedir.
Yargıtay 4. HD. bir kararında (3131/63.39 E.K. s.K. İstan
bul Barosu Dergisi, 1975, sh. 700 - 702), memura· husumet yöneltilemeyeceğini belirtmiştir. Bu hususta içtihatlarda birlik yoktur. Aynı daire 17.12.1971 t. ve 9147/10690 E.K. s.K. nda ise,
657 s.K. nun 21. maddesi gereğince 13. maddenin, zararın davalı
bakandan istenmesine engel olmadığını belirtmiştir (Ankara Barosu Dergisi, yıl 1972, sh. 138 - 142).

BAKANLARIN SORUMLGLUGU

149

Kamu pernonelinin hizmet ve görevden ayrılamayan eylem
ve kusurlarından ve/veya onunla birlikte hizmet kusurundan doğan
zararların tazmini için, görevi yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine görevli ve yetkili yargı merciinde dava
b)

açmalıdır.

c) Personelin, hizmetten ayrılamayan eylem ve kusurları, zarara uğrayanlara karşı sorumluluklarını gerektirmez ise de; idare
önünde, görevsel veya mesleki kusur niteliğinde olabileceğinden,
şahsi mes'uliyetlerini doğurur. Bu takdirde ilgili kurum, zarar görene ödediği tazminat için, İdare Hukuku esaslarına göre sorumlu
personele dönüpJ kişisel kusuru oranında payına düşeni isteyebilir'>e2.
Danıştay içtihatlarında

her iki bölüme giren olaylarla ilgili
lamk, dikkati çekici görüşlere rastlamak mümkündür. Hatta bu hususta, adli ve idari yargı mercileri arasında görev ve hÜküm uyuş
mazlığı da çıkabil:r ve çıkmıştır. Bu kabil uyuşmazlıklar hakkında
"Uyuşmazlık Mahkemesi" karar verir: "Uyuşmazlık Mahkemesi,
adli, idari ve asker! yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuş
mazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir (A. md. 142/1).
durumuna gdince: Bakanların memur sayıl
madığını yukarıda belirtmiştik. Biuaenaleyh, yukarıda memurların
hukuki (mali) sorumluluğu ile ilgili olarak temas ettiğim : z esas, bakanlar hakkında uygulanmaz : Bakanların hizmetle hiçbir ilgisi olma yan, tamamen şahsi kusurları ile verdikleri zararlardan dolayı,
aleyhlerine adliye mahkemelerinde dava açılabilir .Bu bakımlardan
onLarla, kamu personeli sayılmayan vatandaşlar arasında fark yoktur.
Ta tbik edilecek hukuk ka'. desi de genel hükümleridir (Ezcümle
BK. md. 41}63 • Nitekim son olarak, Danıştay kararını uygulamayan
Çalışma Bakanı , Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesince tazminata mahkftm edilmiştir6 4 • Çünkü Yargıtay, yargı kararını yerine getirmemeyi, bu hususta aykırı davranmayı "ağır bir kişisel kusur"
kabul etmiştir6 ~.

5-

62)
63)
64)
65)

Bakanların

DURAN, Türk, sh. 93. Ayrıca bkz. BİLGE, sh. 41.
Bkz. DURAN, Ders, sh. 74. Ayrıca sh. 73; KRöGER, sh .14 - 15.
Bkz. 26.1.1978 t. Cumhuriyet Gazetesi.
Bkz. Yargıtay 4. HD.'nin 15.5.1970 t.ve E. 69/5644, K. 4549' s.K.
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Tatbikat da eskidenberi bu istikamettedir.
Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Danıştayca iptal edilen
bir kararnameyi uygulamadığı gerekçesiyle Bakanlar Kurulunun,
Başbakan dahil, bütün üyelerini manevi tazminata mahkfun etmiş
tir : Mahkeme 25.000 lira Maliye Bakanı, 10.000 lira Başbakan, ayrıca her .bakanın da 10.000 er lira ödemesine karar vermştir •
66

Yargıtay

4. HD. bir kararında bu konuda yürütmeyi durduruygulamayan bakanın şahsi kusurunun söz konusu
olduğunu belirtmiş ve bundan otürü şahsen sorumlu olduğunu ifade etmiştir : "Anayasa'nın 132. maddesindeki . . . "yargı kararı" ...
"yürütmenin durdurulması kararını" da içerir ... Temsil ettiği Bakanlık adına yaptığı işlemin durdurulması konusunda kendisine gefailen Danıştay kararının hukuki anlayışına göre yerine getirme
olanağı bulunmadığını ileri sürmesi, Anayasa'nın 132. maddesi buyruğuna açıkça aykırılıktır. .Yasanın açık ve kesin buyruğuna tam
bir aykırı davranış k:şisel kusurun benimsenmesi için yeterlidir.
İdare adına, fakat yasaya açık aykırılık ve olumsuz tutumuyla davranan Bakanın eylemi sonunda idareyi de s·0rumlu tutan durum
doğduğundan Bakan, kişisel malvarlığıyla da sorurnludur" 67 •
ma

kararlarını

Kısaca

özetleyecek olursak :

"Bakanlar, kamu personeli veya idare ajanı olmadığından, yetkJerini kullanırken yaptıkları kişisel işlem ve eylemleri sonucu doğan zararlar konusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
12 ve 13. maddelerine göre değil, genel hükümler gereğince şah
sen mali sorumluluğa tabi tutulurlar. Şu kadar ki, bakanların kişi
sel işlem ve eylemleri bakımından da "görev kusuru" ve "salt kişi
sel kusur" ay ırımını gözetmek ve uygulamak gerekir"6 8 •
Bakanlarla ilgili olarak1 hizmet kusurunun mevcudiyeti sebebiyle bakanlık aleyhine açılan bir davada bakanın da şahsi kusuruDanıştay

66)
ıl7)

68)

Dergisi, Yıl 6,s. 20 - 21. Ayrıca, sh. 147, dipnot 59'daki
kararlara bkz.
Bu kararın metnini temin edemedrR. Bkz. 11.7.1977 t. Cumhuriyet Gazetesi.
17.12.1971 t. ve 9147/10690 E.K. s.K .: Ankara Barosu Dergisi,
1972, s. 1, sh. 138 - 142.
DURAN, Ders, sh. 74. Ayrıca bkz. sh. 73.
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nun varlığı ortaya çıkab~lir. Tazminata mahkUm olan ve bunu ödeyen bakanlık, genel hükümler gereğince şahsi kusurunun varlığı sebebiyle ve kusur nisbetinde bakana rücu edebilir mi? Teorik olarak mümkün olan bu tarz hareket, usul olarak, pratik değildir :
Bakanın, bakanlığını temsilen,, kendisi aleyhine dava açması icab
eder ki, pratik değildir. Tatbikatda bu tarz b:r rücu görülmemiştir.
Ancak bir Danıştay kararında, bakanın da şahsi kusurunun varlığı
ve nisbeti zikredilmişse, hizmet kusuru sebebiyle ödenen tazminat,
şahsi kusur nisbetinde, Hazine tarafından bakan aleyhine, Danış
tıay kararına dayanılarak adliye mahkemelerinde açılan bir dava
ile geri istenebilir69 •
Belirtelim ki, Bakanların, siyasi şahsiyetleri ve fonksiyonları
ile, geniş yetkileri ve üst idari amir olan vasıfları mukabilinde, şah
si kusurlarından adliye mahkemeleri önünde hesap vermeye mecbur tutulabilmeleri; vatandaşlar için b:r güvence ve Anayasadaki
eşitlik prensibinin bir tatbiki (md. 12), bakan bakımından :se, yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine getirirken, d:kkatli davranması neticesini husule getirecektir ..
6 - Kusurt cezai neticeler de doğuruyorsa, sorumluluk şahsi
dir. Cezai sorumluluk, ancak şahsa atfedilen kasıt sebebiyle söz
konusu olduğundan bakanlık değil, bakan şahsen sorumludur.
Hangi hareketlerin şahsi kusur teşkil ett:ğini önceden tayine
imkan yoktur. Her hadiseye göre ayrı ayrı tayin ve tesbit yapılacak
tır. Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev uyuşmazlığını
U yuşmazlık Mahkemesi çözecektir (A. md. 142/1).
769)

Bu hususta yetkili

merci hangisidir?

bir dernek toplantısında, tanribe dönüşen dav
sebebiyle, kişilerin mallarına zarar verilmiştir . Danış
tay burada " .. . olayların çıkacağının bilinmesine· ra ğmen, olayların önlenmesi amacıyla idarece gerekli ve yeterli tedbirlerin
alınmadığı , olaylar sırasında güvenlik kuvvetlerinin etkin bir biçimde kullanılmadığı" nı belirtmiş ve davalı idareyi tazminata
malikum etmişti r (12. Daire, 17.6.1976 t . ve 2287/1466 E.K. s.K.
Danıştay Dergisi, yıl 7, s. 24 - 25, sh. 581).
' Gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmamasında bakanın da
kusurunun bulunması ve tesbit edilmesi halinde, böyle bir durum söz konusu olabilir.

Mesela

ranışlar

yapılan

yargı
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1924 A. md. 61 ve 1927 t. T.B.M.M. İçtüzük md. 169 -176 gereğince hem mali, hem cezai sorumluluk halleri için Yüce Divan
yetkili kabul edilmişti. Ancak doktrinde, bakanın devlete karşı hukuki sorumluluğu halinde Yüce Divan, şahıslarn karşı sorumluluğu halinde ise, genel mahkemelerin yetkili olduğu kabul edilmekteydi70.
Yargıtay kararları

da bu istikametteydi 71 •

Kanaatimizce, bakanın, şahsi kusuru sebebiyle şahıslara karşı
sorumlu olduğu hallerde adll mahkemeler yetkilidir. Bu halde Danıştayda dava açılamaz •
72

Şahsi

kusuru ile Devlete karar vermesi halinde, yani bakanın
kusuru sebebiyle verdiği zarardan dolayı hazinenin davacı olhallerde y:ne adll mahkemelerde muhakeme edilmesi gerektiği
görüşündeyiz. Hizmet kusuru ile birlikte şahsi kusuru da varsa bu
halde yetkili merci Danıştaydır. Bu takdirde, yukarıda bahsettiği
miz gibi dava idare aleyhine açılır .
şahsi
duğu

8 - 147. maddedeki "suçlardan" tabiri yerine "konularda" denilseydi, bakanların hukuki sorumluluğu Yüce Divanda söz konusu

70)
71)

72)

Bkz. BİLGE, sh. 42 - 43.
Bk:z. BİLGE, sh. 42 - 43. Mesela eski Bahriye Nazırlarından
Mahmut Muhtar Paşa, Divan-ı Ali tarafından devlete karşı tazminata mahkum edilmiştir: 3 Teşrin7'i Sani 1929 t .K., Adliye Ceridesi, 1929 - 1930, sh. 5217 - 5220; BİLGE, sh. 73 - 76. Yargıtay
da bir kararında şöyle demektedir: "İçtüzüğün 169. maddesi
gereğince Devletin bakanlar aleyhine açacağı' tazminat davaları
na Yüce Divanda bakılmak lazım gelirse de, Bakanların şahsi
kusur ve hatalarından mutazarrır olan fertlerin açacağı tazmınat
davalarının Yüce Divanca görüleceğine dair ne Anayasada, ne
de İçtüzükde bir kayıt ve sarahat yoktur". Mahkeme bu davaların genel mahkemelerde görülece ği neticesine varmıştır (Bkz.
6.4.1946 t.K. Adliye Dergisi, 1946, sh. 112 - 118; BİLGE, sh. 186192; BALTA, Türkiye'de, sh. 33).
521 s. Danıştay K. md. 30 gereğince Danıştayda kişiler hakkında
dava açılamaz . Ayrıca ortada "şahsi kusur" olduğu için, sorumluluk idareye değil, bakana aittir. Bu sebeple dlıvanin - adliye
mahkemelerinde açılması gerekir (bkz. 13.5.1967 t . ve E . 1967;
4579, K. 4208 s. karar) (4. HD.) .
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edilebilirdi. Fakat bugün, bakanlar konusu suç olmayan konularda,
Yüce Divanda muhakeme edilemezler ve edilmemektedirler 73 •
Yüce Divan bakanları ancak ''görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılar" A. md. 147/2). Bu noktaya aşağıda temas edeceğiz.
3 -

Cezai Sorumluluk :

Bakanlar görevleriyle ilgili olarak, cezai sorumluluğa tabidirler.
Yani' görevlerini ifa dolayısiyle işledikleri suçlar, onları sorumlu kı
lar. Şahsi filllerinden dolayı da cezai sorumluluklarının olduğunu
yukarıda söylemiştik. Burada, sadece görevlerini if~ dolayısı ile
ortaya çıkan cezai sorumlulukları ele alınacaktır.
a)

Crezdi

Sorumlul.uğıuı

Pomtif

Dayanağı:

Bakanların cezai sorumluluklarını düzenleyen ayrı bir kanun
yoktur; buna gerek de yoktur. Çünkü A. md. 147/2 hükmü cezai
sorumluluğun pozitif mesnedini ortaya koymuştur. Buna göre Anayasa Mahkemesi " ... Bakanlar Kurulu üyelerini... görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar ... "
Diğer taraftan A. md. 125'e göre "Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse" hukuka aykırı iş
lem ve eylemlerinden şahsen sorumludur. Bu madde "kamu personelinin, genel olarak, cezai ve mali sorumluluğuna uygulanacak
hükümleri öngörmüştür" 74 •

Diğer

taraftan T.C.K. na göre (md. 279)'1 "Devamlı veya muvakkat surette teşrii, idari veyıa adli: bir amme h;zmeti gören" herkes memur sayılmaktadır . Görülüyor ki, yasama görevi yapan parlamenterler de, cezai sorumluluk bakımından memurların statüsüne
tabi kılınmıştır . Bu kaynak da, bakanların cezai sorumluluklar ıiçin,
ikinci bir pozitif kaynaktır.
Yüce Divan bir kararında T.C.K. nun yukarıdaki hükmüne paralel olarak "Devlet cihazının vazifelerinden birini ifa eden her73)

74)

ARSEL, Bakanların devlete zarar vermesi halinde davanın Yüce
Divan'da ele alınabileceğini söylüyor (sh. 423 ve 348) ki, mesnedi yoktur.
DURAN, Türk, sh. 96.
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kes memurdur" demiştirn. Burada, "memur veya bakanlık suçu'' tab;rlerini ileri sürmek 16 faydasızdır. Önemli okın bakanların görevleri ile ilgili suçudur.
Diğer

taraftan, bakanların memur olmayanların suçuna işti
görevli kılmaz. Ama, memur olmayan kişilerin
bakanlarını görevleriyle ilgili suçuna iştirak halinde onlar da Yüce D:vana sevkedilirler 77 • Bu husus içtihat yoluyla teessüs etmiştir •
raki Yüce

Divanı

78

O halde kaide, Yüce Divan, hem kişi, hem de fiil bakımından
bir görev yapacaktır. Bunun bir neticesi de, Yüce Divan gö·revsizlik karan verebilir. Ancak "vazifeli mahkemeyi göstermek zorunda değildir" 79 • Ortaya çıkan görev uyuşmazlığını, Yüce Divan
adli mahkeme olmadığı için, umumi hükümlere göre çözümlene80
meyeceği; çünkü burada mevzuatta .boşluk olduğu söylenmekte ise
de, kanaatimizce görev konusunda Yüce Divanın kararına üstünlük
tanımak görüşü yerindedir81 • Diğer yargı mercileri "bir işin tasınırlı

75)
76)
77)

78)

79)
80)

81)

AD., 16.4.1963, sh. 928. Ayrıca bkz. KRÖGER, sh. 15.
Bkz. EREM, sh. 9 - 10.
Divan-ı Ali'nin 5.10.1948 t. ve E. 1, K. 1 s. kararı: :tru karar
kısmen KUNTER'in makalesinde, tamamı ise sadece BiLGE'nin
eserinde yayınlanmıştır, op. cit., sh. 77 vd. Bu konuda ayrıca
bkz. BAŞGİL, Ali Fuat, Yüce Divanda vazife meselesine dair
hukuki bir mütalaa, İHFM., . 1948, s. 1 - 2, sh. 155 - 16-1;
KUNTER, Nurullah, B. M. Meclisinin Fertler Hakkında Dava
Açabilmesi, İHFM., 1949, s. 1, sh. 377 - 405; DÖNMEZER, Sulhi,
Yüce Divanda İrtibat Dolayısiyle Davaların Birleştirilmesi, İHFM.
1948, s. 3 - 4, sh. 945 - 949 (içtihat tahlili).
Bkz. ER.EM, sh. 7; KUNTER, Her iki halde de davanın Yüce
Divanda görülebileceği kanaatindedir. Yeter ki, "iştirak, bakan
bakımından görev suçu sayılabilsin" (281/208, dip not). DÖNMEZER de aynı kanaatte olup (loc. cit., sh. 948 - 949). BAŞGİL,
aksi görüştedir, sh. 157 - 161; Ayrıca bkz. İSLAM, sh. 73 - 81.
EREM, sh. 7.
Bkz. İbid., sh. 8; ÜSTÜNDAG. sh. 3L Anayasa Mahkemesi Yüce
Divan sıfatiyle verdiği 8.3.1965 t. ve 65/2 s. kararında (bkz.
Son Içtihatlar, No. 213, sh. 6496 - 6500) aynı neticeye varmıştır.
TOSUN (sh. 424, dipnot 227), Yüce Divan kararları kesin olduğundan (A. md. 152), "son karar onun tarafından verilendir"
demektedir. Aynı · görüş : KUNTER, sh. 282, dipnot 212.
Aksi bir görüşle hareket edilirse, ortaya · halli imkansız durumlara sebep olan vak'alar çıkabilir : Nitekim bir olayda İs-
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kibi" arasında ve dolayısıyla, baaknların görevleriyle ilgili işler
den dolayı cezai sorumlulukları ile ilgili görevsizlik kararı verirlerse, Başbakanlık eliyle TBMM Başkanlığına başvurulur (TBMM.
Birleşik Toplantısı İçtüzüğü, md. 13).
"Yüce Divanda yargılanacak · kimselerin bundan feragat ile,
mesela "umumi mahkemeler" de yargılanmalarını istemelerine imkan yoktur. Zira Ceza Usulündeki "görev' 'kavramı, Yüce Divan
bakımından da aynı kavramdır. Kişi iradesi "mahkemelerin görev"ini
değ:ştiremez.
Yanlışlıkla

gitmiş
vermiş

bir dava Yüce Divan yerine umumi mahkemelere
ve bu mahkeme davayı görmeye başlamış, hatta hüküm
olsa dahi b.u hal usulsüzlüğü gidermiş olamaz"82 •

Ayrıca sanığın suçu kabul ile yargılamasız ceza verilmesini istemesinin de tesiri yoktur. Zira "yargılamasız ceıJa verilemez" (Nulla
poena sine iudicio) 83 • A. md. 148/2 den bu neticeyi çıkarmak mümkündür : "Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatiyle baktığı davalar dışındaki işleri, dosya üzerinde inceler." Bu duruma göre, Yü-

Ceza Mahkemesi Yüce Divanın görevsizlik (şahıs
yetkisizlik) kararına uymannş ve kendisi de yetkisizlik kararı vermiştir . 1684 s.K. hükümlerine gôre Yargıtay
Ceza Genel Kurulu bu şekildeki görev uyuşmazlığını, Yüce Divanı haklı görerek çözümlemfştir. Çünkü Yüce Divanın "sair
kaza salahiyetini haiz makam" tabirine girmekte olduğu kabul
edilmiştir (18.2.1963 t. ve 5/6 E .K. s.K .). Bir diğer hadisede ise,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Yüce Divanın görevsiz olduğuna
karar vermiştir (21.4.1964 t . ve Ç. I, 113 s. karar) . Fakat Yüce
Divan d~, Ceza Genel Kurulunun yetkisi olmadığına karar vermiştir (8.4.1965 t . v_e 6'l/986- 65/2 E.k. s.K.) . Ayrı bir nadisede
Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı Yüce Divanın bu şekildeki
bir kararını yine kaldırmıştır (11.11.1968 t. ve 564/345 E.K: s. K .) .
KUNTER'in kanaatine göre, Ceza Genel Kurulu bu hususta, 1684 s.K. da "umumi ve hususi kaza salahiyetini haiz makamlar" denildiği için, yetkilidir. Ancak "Yüce Divanın kararı
nın otoritesini tanımayan kararı hatalıdır. Bu hatayı giderme
çaresi olmadığı içindir ki, Yüce Divan, yetki bakımından kararı tanımama yoluna gitmek zorunda kalnnştır" (sh. 282, dip
not 212).
EREM, sh. 17.
EREM, sh. 17 - 18.
tanbul 1.

Ağır

bakımından

82)
83)
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ce Divan

baktığı davaları,

yargılama

(muhakeme)

b)

dosya üzerinde inceleme yaparak
neticeye bağlayacaktır.

değil,

yaparıak,

Suçlar:

Bakanların

yısı

cezai sorumlulukların!l esas olacak vazifeleri dolaile işledikleri suçlar nelerdir veya hangileri olmalıdır?

Mukayeseli Hukukta, şu tip misaller bulmak mümkündür :
1 - Birinci grupta "Anayasa veya diğer kanun hükümlerini
bilerek veya ı.ığır ihmal suretiyle ihlal etmek" şeklinde ifade edilmiştir8•.
.
2 - Bir kısım devletler ise, bazı . mefhumları saymış, bunları
ihlal etmek halinde bakanların cezai soru~uluğa tabi olacaklarını
belirtmiştir. Bu mefhumlar şunlardır :
a
b
c
d

- Milletin siyasi varlığı,
___, Anayasayı ve müessese siyasi rejimi,
- Amme iktidarının serbest bir şekilde kullanılmasını,
- Siyasi ve temel haklard~ istifadeyi ve bu hakların kullanılmasını,

e --:- Memleketin iç

güvenliğini,

f -

İdarenin müstakimliğini,

g -

Devlet

parasının 1

An!.lyasaya uygun .olarak muhafaza ve

kullanılmasını,

h -

Devlet muhasebe kanunlarını ihlal edenler cezai sorumtabi tutulmaktadırlar.

luluğa

Bu gruba Brezilya md. 54, Portekiz md. 115, Amerikan Anaise (II. md., IV. kısım) yine buna benzer bazı sebepler
sayılmaktadır: "Vatan hainliği, ihtilas ve irtikap, yıahut bütün d;ğer cinayetler ve kötülükler".
3 - Üçüncü gruptaki devletler ise, bakanların sorumlu olduklarını belirtmekte, fakat, cezalandırılan fiilin mahiyetini belirtme-

yasasında

mektedirler8~.

84)

85)

Bkz. Almanya (1949), md. 5·!1; Polonya (1935), md. 30; Çekoslovakya (1920), md. 79; Finlandiya (1919), md. 47, 59; İspanya
(1931), md. 92; Yugoslavya (1931), md. 78 gibi devletler bu gruba dahil edilebilir.
Bunlar arasında İtalya (1948), md. 67 ; Estonya (1937), md. 58;
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4 - Bu grupta ise, bakanların cezai sorumluluğu kabul edilmekte, fakat bunun düzenlenmesinin kanunlara bır:akıldığı belirtilmektedir88.
Memleketimize gelince : 1876 A. md. 92 de

bakanların

cezai

sorumluluğu belirtilmiştir. Bu maddeye göre, Divan-ı Ali'nin :

"Vazifesi, vükela ... nm zat ve hukuk-ı şahane aleyhine harekete ve Devleti bir hal-i muhataraya ilk:aya tasaddi eyliyenlerin muhakemesidir".
Görülüyor ki, burada 2. gruba giren devletlerdekine benzer bir
durum söz konusudur. Monarşik devletlerde umumiyetle, monarkm
zat ve haklarına tecavüz edenlerin yüksek bir mahkemede yargı
lanmaları şekli kabul edilmektedir. Diğer taraftan, maddedeki "devleti tehlikeli bir hale sürüklemek veya atmak" tabirinin de takdire
yer veren bir ifade olduğunu belirtmek icab eder.
1909 değişikliğinde bu madde aynen kalmıştır.
1921 Anayasası yargı hakkında bir hüküm ihtiva etmemekteydi.
1924 Anayasasında, 47. madde "Vekillerin vazife ve mes'uliyetleri mahsus kanunla tayin olunur" denilmekte idi. Ancak bu hususta bir kanun çıkartılmamıştır. Ayrıca 61. madde de şu hükmü
s evketmişti :

"Vazifelerinden münbais hususatta İcra Vekillerini... muhakeme etmek üzere bir Divan-ı Ali teşkil olunur.". Bu hüküm iki
defa değiştirilmiş, ancak yetki belirten bu kısmı aynen kalmıştır.
1961 Anayasası bakanların vazife ve sorumlulukları
özel bir kanun çıkartılacağını belirtmemektedir.
Ayrıca

dan

dolayı

hakkında

147 /2. maddesi de bakanları, görevleriyle ilgili suçlarYüce Divan sıfatiyle Anayasa Mahkemesinin yargıla

yacağını belirtmiştir.

Bu durumuyla Anayasamız 3. gruba giren devletlerin tanzim
benzemektedir. Anayasa bakanların hangi suçlardan dolayı

tarzına

86)

Danimarka (1932), md. 12; Belçika · (1931), md. 90; Romanya
(1923) , md. 98 devletleri sayılabilir.
Arnavutluk (1928), md. 140 ve Hollanda bu gruba girerler.
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muhakeme edileceğini belirtmemiş, sadece "görevleriyle ilgili suç"lardan muhakame edileceğini ifade etmiŞtir. Bunların neler olduğu
teker teker sayılamaz, sadece "görevleriyle ilgili suç" tabirinin "gen~ş anlamda kullanılmış" olduğu söylenebilir.
Bu konuda Temsilciler Meclisinde haklı .:>!arak belirtilen görüşlere göre; muayyen suçlar sayılsaydı, bunlar dışında kalan suçların işlenmesi halinde, ıbakanın Yüce Divan'da muhakemesi mümkün olmazdı 87 •
Tipik bir misal olarak belirtelim ki, bakanların bilerek ve isteyerek yargı kararına uymamak, keyfi işlem yapma ve memuriyet
görevini götüye kullanma suçunun (TCK. md. 228, 240). meydana
_gelmesine yol açabilir. Aynı şekilde, sadece m~ınurların işleyebile
ceği suçlar da (rüşvet gibi) misal olabilir.
44 s.K. md. 52 de "Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin
I
görevlerinden doğan veya görevleri sırasındaki suçlar ... " şekl~de
bir ifade vardır. Bu hüküm fazla bir açıklık getirmemektedir.
Kunter'e göre, "Görev suçundan maksat, görev (=fonksiyon) ile
ilgili suç (A. md. 134, 147), bir başka deyişle görev sırasında işle
nen veya görevden doğan suçtur" 88 •
Diğer taraftan "suç" denildiğine göre "kabahat" !erin muhakemesi· de "Yüce Divan'da yapılabilecektir" (!) 89 •

c)

Cezaı Sorumlıduğa

Götiiren Yol:

Bakanların
turmasıdır.

cezai sorumluluğuna götürecek yol, Meclis Soruş
Soru, gensoru ve Meclis Araştırması bu neticeye götü-

remezler.
Diğer taraftan, cezai sorumlulukta ilk karan, daha doğrusu
muhakeme o::ıdilmek Üz(;!re mahkemeye SC'vk kararını ıbizim sistemde
parlamento vermektedir. Bunu son tahkikatın açılma kararına benzetebiliriz. Eğer T.B.M.M. "lüzum-u muhakemeye" karar verirse,
Yüce Divan faaliyete geçmektedir. Aksi halde, bakanın o hadise
için cezai sorumluluğu söz konusu edilemez.

87)
88)
89)

Bkz. ÖZT'ÜRK, sh. 2955; EREM, sh. 13.
KUNTER, sh. 274 - 275.
EREM, sh. 12.
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Belirtelim ki, Meclis Soruşturması, yargılamaya ilişkin bir vasıta.dır, yoksa siyasi denetim vasıtası değildir 90 . "Yasama Organı

itham sırıasında, "adli görev" halindedir" 91 •
A. md. 90 da Meclis

Soruşturmasını şu şekilde düzenlemiştir

:

"Başbakan veya bakanlar hakkında yapılacak soruşturma istemleri·, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.
Soruşturma, her iki Meclisten eşit sayıda seçilecek üyelerden
kurulu komisyonca yürütülür.

Yüce Divana sevk hususunda karar

birleşik toplantıda

Meclislerdeki siyasi parti gruplarından Meclis
ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz."

verilir.

soruşturması

ile

Meclis soruşturmasının nasıl başlatılacağı ve tak:p ettiği seyir
T.B.M.M. İçtüzüğü md. 12 - 22 de teferruatlı olarak belirtilmiştir.
"Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan veya bir Bakanlar Kurulu üyesi hakkında Meclis soruşturması açıl
ması isteminin bir veya bir kaç Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi · tarafından yapılması takdirinde, bu konudaki önergede, Başba
kan veya ilgili Bakanlar Kurulu üyesi tarafından, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya Bakanlıkların görevleriyle ilgili iş
lerden dolayı cezai sorumluluğu gerektiren fiillerin görev sırasında
işl endiğinden bahsolunmak gereklidir.
Önergede, hangi fiillerin hangi kanun ve nizama aykırı oldumaddesini de zikretmek ve gerekçede göstermek suretiyle
belirtm ek zorunludur" (md. 12) .
ğu nu ,

"Yargı mercilerince bir işin takibi sırasında görevde bulunan
veya görev:nden ayrılmış olan Başbakan veya Bakanlar Kurulu üyelerinden birinin Bakanlıar Kurulunun genel siyasetinden veya Bakanlıklarının görevleriyle ilgili işlerden dolayı cezai s'Orumluluğu
gerektiren fiilleri sebebiyle görevsizlik kararı . verilirse, Başbakan-

90)

91)

İbid., sh. 15. Ayrıca bkz. lbid., Ceza Usul Hukuku. Ankara 1968,
2. bası, sh. 608, 613; TOSUN, sh. 399, dipnot 181; KUNTER, sh.
276; BAŞGİL, Yüce, sh. 155.
BALTA, sh. 12, dipnot 19; ARSEL, sh. 350.
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lık eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkan
lığına başvurulur"

(md. 13).

"12. ve 13. madde gereğince T.B.M.M. Birleşik Topl·antısı Baş
durumdan derhal ilgili Baş
bakan veya Bakanlar Kurulu üyesine bilgi verir. Konu, bu bilginin
verildiği tarihten başlayarak yedi gün içinde gündeme alınır.

kanlığına başvuruldukça, Başbakanlık,

Konunun gündeme alındığı gün, Genel Kurul, bu hususta sogerekli olup olmadığına dair inceleme yapmak üzere bir T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunu görüş
me yapmaksızın seçer. Bu komisyon, altı T.B.M.M. üyesinden kurulu olup üyelerinin yansı Cumhuriyet Senatosu üyesi, yarısı da
milletvekili 'Olur. Bu komisyonun seçilmesinde genel hükümler uyruşturma açılmasının

gulanır.

Komisyonun çaılşmaları gizlidir.
Komisyon, üyeleri arasından bir başkan, bir sözcü ve bir de
katip seçer.
Komisyon raporunu otuz gün içinde Başbakanlığa verir. İlgili
Başbakan veya Bakanlaor Kurulu üyesi, Genel Kurulca tesbit edilecek süre içerisinde yazılı görüşmelerini komisyona verir, bu süre,
komisyonun seçiidiği tarihten başlayarak onbeş günü geçemez.
Komisyon 17. maddenin 2 .fıkrasında sayılan yetkilere sahiptir.
Komisyon incelemelerini otuz gün içinde tamamlayamıyorsa,
gerekçesini belirterek Genel Kuruldan bu sürenin uzatılmasını isteyebilir. "Bu süre, otuz günden fazla uzatılamaz.
Komisyon raporunu verince, bu rapor, derhal ilgili Başbakan
veya Bakanlar Kurulu üyesine iletilir ve TBMM. üyelerine dağı
tılır. Rapor, üyelere dağıtıldıktan yedi gün sonraki birleşimin gündemine alınır" (md. 14).
"14. maddenin 8. fıkrasında bahis konusu birleşimde, o sırada
görevli bulunsun veya bulunmasın , ilgili Başbakan veya Bakanlar
Kurulu üyesinin, örnegeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun
göstereceği bir diğer imza sahibinin ve Soruşturma Hazırlık Komisyonunun da her halde dinlenecekleri bir görüşmeden sonı;a, Meclis
soruşturması isteminin dikkate alınıp alınmaması hakkında Genel
Kurulca karar verilir.
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Yukarıdaki fıkrada
hakkında soruşturma

bahis konusu görüşmede son söz hakkı,
açılması istenen kimseye aittir" (md. 15).

soruşturması açılmasına

karar verilirse92 T.B M.M. Birleşik Toplantısı soruşturmanın yapılmasını altıdan onaltıya kadar
üyeden kurulu bir T.B.M.M. Soruşturma Komisyonuna havale eder.
Bu komisyonda, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ve milletvekillerinin sayısı eşit olur. Bu komisyonun seçilmesinde genel hükümler
"Meclis

uygulanır.

Komisyon kendisine bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve
bir katip seçer. Oylarda eşitlik halinde, Başkanlık yapan üyenin
oyu ' iki sayılır" (md. 16).
"Soruşturma Komisyonunun seçimine dair kararda komisyonun
hangi süre içinde görevini tamamlayacağı belirtilir. Bu süre, komisyonun gerekçeli istemi üzerine, Genel Kurulca uzatılabilir

Komisyon, Hükumetten gerekli bilgileri isteyebilir. Hükftmetin
bütün vasıtalarından faydalanabilir. İstediği evraka ve vesikalara
el koyabilir ve ilgili Başbakan veya Bakanlar Kurulu üyesini dinleyebilir.
Komisyon, gerekli görürse, kendisinin veya Alt Komisyonları
yerlere gitmesine karar verebilir.

nın Başkentten başka

Komisyon, herhangi bir
lemek yetkis:ne de sahiptir.

şahsı tanık

veya

bilirkişi sıfati yle

din-

Komisyon, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tanıklarla
bilirk:§ilerle ve zabıt ve arama ile ilgili olarak adli mercilere verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin kullanılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adil merciden yazıyla isteyebilir.
Komisyonun çalışmaları gizlidir" (md. 17)193 •
"14 ve 16. maddelerde bahis konusu komisyonlara Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 21 ve 22. maddelerinde yazılı olan
92)
93)

KUNTER, bu kararı Savcının talepnamesine benzetmektedir
(sh. 276) .
Komisyonun bu vasfı sebebiyle, onun "Sorgu hakimi gibi soruşturma" yaptığı söylenebilir (bkz. TOSUN, sh. 399; KUNTER.
sh. 276.
Servet

Armağan

-

11
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veya Meclis Soruşturması önergesini veren veya daha önce Yasama
Meclislerinde veyahut dışında bu konudaki görüşünü açıklamış olan
T.B.M M. üyeleri seçilemezler.
Bu komisyonların görevli katipleri ve zabıt katipleri için de
aynı hüküm uygulanır.
14. maddede bahis konusu komisyonun üyeleri 16. maddede
banis konusu komisyona üye seçilemezler" (md. 18).
"T.B.M.M. Soruşturma Komisyonunun raporu o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın ilgili Başbakan veya Bakanlar Kurulu
üyesinin de dinleneceği bir görüşmeden sonra Genel Kurulca oylanır.

Komisyonun Yüce D:vana sevk tavsiyesinde bulunan raporları
ile T B.M.M. Birleşik toplantısının Yüce Divana sevk kararlarında,
hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir.
Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme tavsiyesinde bulunan
reddi, ancak Yüce Divana sevke dair olarak verilip
sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" (md. 19).

raporlarının

"T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık Kom:syonu ve T.B.M.M. SoKomisyonunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tamsayı
sının salt çoğunluğudur.
Bu komisyonlarda kendi üyeleri dışındaki T B.M.M. üyeleri
bulunamazlar" (md. 20).
"T.B.M.M. Birleşik toplantısında Yüce Divana sevk kararı alı
nırsa, dosya en geç yedi gün içinde Birleşik Toplantı Başkanlığın
ca Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilir" (md. 21).

ruşturm·a

"3. maddede

yazılı

gruplarda Meclis

soruşturması

ile ilgili gö-

rüşme yapılamaz."

Ancak, bu gruplarda Meclis Soruşturması ile ilgili komisyonlar
üyel:kleri için gösterilecek adayların tesbiti amaciyle seçim yapı
labilir" md. 22) .
Soruşturma Komisyonunun hazırladığı rapor T.B.M.M. ni bağ
lamaz. Hatta Komisyonun muhakemenin men'ine dair verdiği karar T.B.M.M. tarafından soruşturmanın açılmasına çevrilebilir :
Anayasa Mahkemesi bu husustaki bir kararında bu neticeye şu gerekçe ile gitm:ştir :
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"Komisyon,

soruşturmayı

yürütmeğe

memurdur. Komisyonun,

soruşturma sonunda edineceği kanaat ve vereceği karar T.B.M.M.

ni bağlamaz. Esasen Anayasanın 90. maddesinde yer alan ... soruş
turma, her iki Meclisden eşit sayıda seçilecek üyelerden kurulu komisyonca yürütülür. Yüce Divana sevk hususundaki karar, birleşik
toplantıda verilir" şekl:ndeki hükümden aksine bir anlam çıkar
mak mümkün değildir •
94

Ayrıca İçtüzük, md. 27 ye göre "14, 15, 16, 17 ve 19. maddelerde bahis konusu kararlar alınmakla ve çağrılar yapılmakla hemen
hüküm if.a eder ve Birleşik Toplantı Başkanlığınca derhal Başba
kanlığa gönderilerek Resmi Gazete'de ve Devlet yayın vasıtalarıyla
yayınlanması sağlanır."

Bu hükümlerden de anlaşıldığına göre, T.B.M.M. nin kararı~
son soruşturmanın açılması kararı mahiyetindedir. Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıf atiyle verdiği bir kararda da bu husus
belirtilmiştir :
"T.B.M.M. nin Anayasanın 90. maddesi uyarınca, sanığın Yüce
Divana sevkine ilişkin kararının, son tahkikatın açılması kararı niteliğinde olduğu şüphe götürmez bir gerçektir" 93 •
Bu esast·an hareketle, CMUK'nun 200. maddesinde gösterilen
da aranabilir : Anayasa Mahkemesi oir kararında,
sanığın sadece Yüce Divana sevk:ni bildiren kararı kifayetsiz saymış ve dosyayı "gereği yapılmak üzere Başsavcılığa iade" etmiştirve.
şartların varlığı

T.B.M.M. nin sevk kararı son tahkikatın açılması kararı sayı
Yiice Divanın aksi istikamette vereceği karar da "muhakemenin men'i kararı" s·ayılmalıdır 97 • "Bu itibarla muhakemenin men'i
kararından sonra bir başka Meclisin aynı konuya evvelce verilen
lınca,

Bkz. Yüce Divan Kararı: 20.7.1963 t. ve E. 15 ve K. 125 t. karar.
Anayasa Mahkemesi (Yüce Divan) kararı: 20.7.1963, E. 15, K.
125. Aynı görüş : EREM, sh. 15.
Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi, TBMM'nin Hazırlık Komisyonu çalışmalarının durdurulmasına ilişkin 227 s. kararını
içtüzük düzenleme~i niteliğinde görerek iptal etmiştir. Ancak
A. md. 90 ile ilgili bir yorum yapmamıştır (bkz. 25 - 26/32 E .K.
RG. 17.12.1970).
96) !bid.
97) EREM, sh. 15 .
94)
95)
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kararın yanlışlığı

gerekçesiyle avdet edip etmeyeceği umumi usul
kaidelerine göre çözülmelidir" 98 •
Diğer taraftan "Umumi usul kanununa göre (CMUK. md. 259)
sanığın duruşmada yeni bir suçunun meydana çıkması halinde, açıl
mış bulunan davanın bu suça da teşmiline muvafakati halinde, bu
yolla davanın açılmış olabileceği hükmünü Yüce Divanda uygulamaya imkan olmamak lazımdır. Zira Yüce Divanın görevi her suç
için bir "sevk kararı" nın mevcut olması şartına bağlanmıştır" 00 •
Aynı şekilde "Umumi muhakemelerden birinde görülmekte
iken Yüce Divanın görevlerine girdiği anlaşılan bir davanın "görevsizlik kararı" ile (CMUK. md. 263) Yüce Divana sevki ve bu
sevk kararının "son soruşturma" kararı yerine geçmesi de imkfuı
sızdır. z:ra "sevk kararı" muayyen makamlara tanınmıştır. Bu husustaki özel kaideler umumi usul hükümleri ile ihlal edilemez" 100.
T.B.M.M. İçtüzüğü md. 13 de aynı yönde hüküm ihtiva etmektedir.

d)

Yargılayan

Merci :

Meclis soruşturması neticesi, yargılanmasına karar verilen bakanı hangi makam yargılayacaktu? Bu hususta Dünya Anayasalarında iki istikamet tesbit etmek mümkündür :
1 - Birinci kısımda , yargılayaoak merci, yargı •mercii değildir.
Tersine siyasi bünyesi olan bir mercidir. Yani Senato ve Millet
Meclisi gibi siyasi bir organ yargılama görevini ifa etmektedir.
İngiltere bunun tip'.k tnisalidir. 14. asudan itibaren Avam Kamarası bakanları yargılama hakkının mevcut olduğunu kabul etmiştir. Bu sistem İngiltere'den Amerika ve Fransa'ya da geçmiş
tir101. Avam K·amarası itham, Lordlar Kamarası ise yargılamakta
dırıo2 .

İbid., sh.
İbid.
100) İbid., ıslı.
101) BİLGE,

98)
99)

102)

16.

16- 17.
sh. 35 ve orada zikredilen kaynaklar.
Bazı Anayasalar bu yetkiyi meclis yanında Devlet Başka
nına da tanımaktadırlar: Estonya (1937) , md. 58; Polonya (1935) ,
md. 30/2; Danimarka, md. 14; Finlandiya (1919), md. 47; Romanya (1923), md. 98; Yugoslavya (1931), md. 78 .
Lordlar Kamarasının mahkeme olarak_ çalışması ile ilgili olarak bkz. RITTER, sh. 111 - 112.
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2 - İkinci grupta ise yargılama mercii bir yargı ıorganıdır. Bu
ihtimalde de iki tatb:kat görülüyor :
a) Birincisi, bu
mahkemedir102•.

yargı

mercii, o devlet içindeki yüksek bir

b) Çoğunlukla özel bir yüksek mahkeme bu görevi yerine getirmektedir. Bir çok devletlerde103 bu mahkemeye yine çoğunlukla
Yüce Divan veya benzeri isimler verilmektedir1°4.
Yüce Divanların terekküp tarzı devletlerin mevzuatında farkAncak bu nokta bizi ilgilendirmed:ğinden üzerinde durrrıu
yoruz.
lıdır.

Acaba özel bir yargı organında yargılanmanın sebepleri nelerdir? Yani, bakanlar da diğer vatandaşlar gibi, genel mahkemelerde yargılanmayıp, özel ve yüksek mahkemelerde yargılanmasının
temel düşüncesi nelerdir? Bu hususta J. Barthelemy şu düşüncelere
yer vermektedir1°5 •
1 -

Aleyhine suç

işlenmiş

olan rejimin veya milletin menfaa-

ti : iktidarı ellerinde tutan veya tutmuş yahut da ileride tutacak

olan · kimselere karşı genel hukuk yargıçları, bilhassa tayin ve terfi
işleri idare makamlarına bağlı oldukları takdirde, çekingen ve mütereddit hareket edebilirler.
2 - Adll kaza mercilerinin prestij ve menfaatleri : Genel hukuka ait kaw mercilerini siyasi işlere karıştırmak doğru değildir.
Böyle bir hareket adli kazanın ancak aleyhine sonuçlar verebilir.
3 luklarının

Bakanların

cezai ve mail sorumlulukları , siyasi sorumlubir devamıdır. Binaenaleyh suçluluğun takdirinde yalnız

102a) İsviçre (1852 t.K.) md. 2, 25; Belçika (1831), md. 90; Romanya
(1923), md. 98; Portekiz (1933), md. 114 ve Brezilya, md. 52
örnek olarak gösterilebilir.
103) Bkz. Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu sözcüsünün beyanı (ÖZTÜRK, sh. 3760).
104) Örnek olarak Polonya (1935), md. 30; Finlandiya (1919), md. 59;
Danimarka, md. 14, 66; Bulgaristan (1879), md. 158; Almanya
(1919), md. 159; Estonya (1937), md. 58; İspanya (1931), md.
92; Arnavutluk (1928), md. 135 ve Mısır (1930), md. 68.
105) BİLGE, sh. 36 dan naklen.
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kanun hükümleri Q.eğil, siyasi ve içtimai zaruret ve menfaatlar da
gözönüne alınmak lazımdır.
Bu noktalar, artık günümüzde kanun ve Anayasalarda kabul
muteber saymamak icab eder :
edilmiş bulunduğundan, yukarıdaki mülahazaları

1 2 3 -

Hakimlerin bağımsızlığı tanınmıştır (A. md. 132/1).
Genel mahkemeler her çeşit davalara (hatta siyasi davalara da) bakabilmektedirler.
Suç teşkil eden bir fiilin takdirine siyasi veya sosyal zaruretler yerine suçların kanuniliği kaidesi daha müessirdir106.

· Yargılamanın

özel bir mahkemeye bırakılması, daha çok, yarehemmiyetinden ileri gelmektedir1° 1 •

gılanan kişinin gördüğü işin

Bu konu ile yakından ilgili bir husus da şudur : Bakanlar muhakeme edilirken, fiili tesbit ve cezanın takdirinde kanuni hükümler
esas olduğuna göre, istisnai mahkemeye neden lüzum hissedilmiş?
Anglo - Sakson ülkelerinde, mesela Amerika'da muhakemeyi yapan Senato, Ceza Kanunu ile bağlı değildir • Ancak şu da vıar
ki, Senatonun vereceği ceza ya görevden çıkarma şeklinde olmakta, bu da bakaruarın Meclis karşısında siyasi sorumluluklarının olmadığı Amerika'da, onun yerini tutmaktadır, ya da Devlet hizmeti
görme ehliyetinden mahrum edilmektedirler. Senatonun muhakemesinden sonra genel mahkemeler de ayrıca takibatta bulunabilirler.
1926 Alman Devlet Adalet Divanı Kanunu md. 2 - 15'e göre,
Divan huzurunda bakanlar aleyhinde açılan dava bir ceza veya
hukuk davası değildi r, ve genel hükümler dairesinde Adalet mahkemelerinde açılacak ceza veya hukuk davalarına tesir etmez109 •
1 08

Buna karşılık Fransa'da 16 Temmuz 1875 t. Teşkilat Kanunu
md. 12/S'e göre, Senato bir ceza mahkemesi gibi hareket etmekte106)
107)
108)
109)

Bkz. EREM, sh. 6.
İbid., sh. 8; TOSUN, sh. 398; KUNTER, sh. 274; ARSEL, sh. 422.
BlLGE, sh. 36.
1930 t. Mısır Anayasası md. 69 da, sadece siyasi haklardan mahrumiyet cezası verilebileceği belirtilmektedir.
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el koyması diğer mahkemelerin takibatını durdur~
mamaktadır. Senato kanunlarla kendisini bağlı saymaktadır 110 • Bu
durum Fransa'da münakaşalara sebep olmuştur 111 •

dir ve onun

işe

merciin~ tatbik ettiği dayanak, kanunlar
bir merciin muhakeme e~mesi pek mahzur
doğurmaz. Hakimlerden meydana gelen bir heyetin muhakemesinin, daha üstün tarafları olduğu ise tartışıl•amaz.

Muhakemeyi yapan

ise

yargı organı dışında

e)

Memleketimizdeki tatbikat:

Memleketimizde .1876 Anayasasından bugüne kadar, bakanların muhakemesin:n ayrı ve yüksek bir Mahkeme tarafından yapıl
dığını belirtmiştik . Bu mahkemenin kuruluşu ve tatbik edeceği
esaslar hususunda şöyle bir tar.hl seyir müşahade edilmektedir :
1876 Anayasasına göre Divan-ı Ali 30 üyeden meydana gelir:
lO' u Hey'et-i Ayan, lO'u Şura-yı Devlet, 10 da Temyiz ve İstinaf
Mahkemesi reis ve üyeleri arasından pad'şah tarafından seçilip
tayin olunur. Çalışması Padişahın İrade -i Seniyyesi ile ve Ayan
Meclisinde yapılır. Divan-ı Ali iki daireye ayrılır : 1 - İtham dairesi : 9 üyeden meydana gelir (Hey'et-i Ayan, Temyiz ve İst:naf
Mahkemesinden 3 er üye), 2 - Hüküm dairesi : 21 üyeden (her bir
seçim organından 7 üye alınır) meydana gelir. Jtham dairesi muhakemesine lüzum görülenleri Hüküm Divanına sevkeder. Hüküm
Divanı ise 2/3 çoğunluğu ile "kat'iyyen ve Kavanin-i mevzuasına
tatb'kan hükmeder ve hükümleri kabil-i istinaf ve temyiz değildir"
(md. 95).
Bu hükümler, daha sonraki Anayasa tadillerinde

değişikliğe

uğramamıştır 111 •

1921 Anayasasında bu konuda hüküm mevcut değildi.
1924 Anayas-asma göre, Divan-ı Ali (md. 62) 21 üyeden meydana gelir. Üyelerinin 11 ini Temyiz, 10 unu Şt!ra-yı Devlet kendi
başkan ve üyeleri arasından seçerler. Divan bir reis, 14 üyen'n hu~
zuru ile toplanır ve mutlak çoğunlukla kararını verir. "Divan-ı Ali

--------

110)
lll)
112)

Bkz. BİLGE, sh. 37.
Bkz. İbid.
Bkz. CELALEDDİN ARİF, sh. 172 vd.

i68

l961 ANAYASASI VE BAKANLAR KURULV

mevzu' kanunlara tevfikan muhakeme, icra ve hüküm ita eder"
(md. 66). "Divan-ı Ali'nin kararları kesindir" (md. 65). "Divan-ı
Ali görülen lüzum üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi karariyle
teşkil olunur"· (md. 67).
ce

Görülüyor ki, 1961 Anayasasına kadar, kabul edilen sistem, Yümevcut kanunlara göre karar verdikleridir.

Divanların

1924 Anayasası devrinde Yusuf Ziya ÖZER, Yüce Divanın siyasi ricalden meydana gelmesi lazım geldiğini ve mahkemenin
muayyen suçlara ve mutlaka bir kasda bakarak hüküm vermesi gerekmeyeceği, bakanlar daha çok siyasi hata yapacaklarını, kastları
yoksa, bakanın cezasız kalmasının doğru olmadığını ileri sürmekte o sebeple serbest takdir yetkisini haiz olduğunu ·b elirtmektedir 113 •
Ancak doktrinin büyük kısmı ve Yüce Divan kararları, kanunlara bağlı olarak karar verilmesi gerektiği görüşünü benimsemiştirıu.
27 Mayıs 1960 dan sonra ve 1961 Anayasasmdan önce bu görevi Yüksek Adalet Divanı ifa etmiştir. Yüksek Adalet Divanı 12.6.
1960 t. ve 1 s.K. na göre kurulmuş olup. 9 üyeden meydana gelmiştir. Üyelerini Bakanlar Kurulu teklif etmiş, Milll Birlik Komitesi seçmiştir (md. 6). Tatbik ettiği esaslar mevcut kanunlardı. Bu
maddenin 5. fıkrası değiştirilmişse de, konumuzu ilgilendirmez.
S~n fıkraya göre: "Yargılanmaları 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye
Kanununa göre Divan-ı Ali'ye ait bulunan şahıslar hakkında soruş
turma ve yargılama yetkisi dahi Yüksek Adalet Divanı ve 'iüksek
Soruşturma Kurulu tarafından kullanılır.~' Aynı madde, fıkra 3'e
göre "Sanıkların sorumluluklarını araştırmak ve haklarında son
tahk~kat açılarak Yüksek Adalet Divanına verilmesi gerekip gerekmediğine karar vermek üzere bir Yüksek Soru~turma Kurulu teş
kil olunur."
12.8.1960 t. ve 55 s.K. ile bu hüküm değiştirilmiştir. Yeni
göre: "Yüksek Soruşturma Kurulu, Bakanlar Kurulunun
teklifi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Milli Birlik K'Omitesince seçilecek bir Başkan ile yeteri kadar üyeden kurulur; bu kurulun teş
kilatı ve çalışma usulü özel kanunla belirtilir."
fıkraya

113)
114)

sh. 582 vd.
Bkz. BİLGE, sh. 38· ve orada zikredilen kaynaklar.
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Daha sonra Milli Birlik Komitesi 7 Temmuz 1960 t. ve 2 sabir karar 115 almıştır. "Sakıt ve Sabık Cumhurbaşkanının Yüksek Adalet Divanında Muhakeme edilmesine Dair Milli Birlik Komitesi Karan" ismini taşıyan bu karar gereğince 27 Mayıs 1960
tarihinde devrilen Başbakan ve bakanların soruşturma ve muhakemelerine başlanmıştır.
1961 Anayasasında bakanlan yargılamak görevi Yüce Divan sı
fatiyle Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Anayasa Mahkemesiİıin
kuruluşu md. 145 de gösterilmiştir. Anayasanın bu konudaki diğer
bir hükmü de md. 147 /2 dir : Anayasa Mahkemesi " ... Bakanlar
Kurulu üyelerini... görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan
sıfatiyle yargılar ... "
yılı

22.4.1962 t. ve 44 sayılı "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ,
Vazifeleri ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun" 116 34. maddesinde şu hükmü sevketmiştir .
"Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan halinde çalışırken yürürlükteki kanunlara göre duruşma yapar ve hüküm verir."
Bu duruma göre memleketimizde halen yürürlükteki sistem de
serbest takdir sistemi değil, kanuni sistemdir 117 •
1961 Anayasası Devrinde Anayasa Mahkemesi Yüce Divan
olarak çalışmıştır . Evvela, göreve başladığı 28.8.1962 tarihinden
sonra, Yüksek Adalet Divanından kendisine intikal ettirilen davalara bakmıştır . Bunların sayısı 139 dur 11 8 • Geriye kalan 7 dava da
1961 Anayasasına göre, bakılan davalardır 11 9 •
g) Usu! Kaideleri :
Yüce Divanda muhakemenin yapılması ve bu husustaki usul
kaideleri konumuzu ilgilendirmediğinden, üzerinde derinl:ğine durmayacağız . Sadece aşağıdaki noktaları belirtmekle yetineceğiz:
115)
116)
117)
118)

119)

RG. 13.7.1960- 10.550.
RG. 25 .4.1962 - 11.091.
EREM, sh. 1; ARSEL, sh. 419.
MMTD., 16.2.1966 günkü birleşim, sh. 170 vd. CSTD., 2.2.1966
günkü birleşim, sh. 150 vd. 1968 Bütçe Komisyonu Raporu Anayasa Mahkemesi, sh. 256.
Bkz. Bu kararlar çeşitli dergilerde yayınlanmıştır.
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1 - A. md. 147 /2 de belirtilen kimselerin Yüce Divanda yargılanmalarına ait Usul Kaidelerine ve ıbu kaideleri .ihtiva edecek bir
Özel Kanuna ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar dah'l çok "içtihat ve
yorum" yoluyla bazı problemler halledilmekteydi. Ancak "Kanunsuz usul olmaz" kaidesi gereğince bu durum pek uygun değildir •
120

T.B.M.M. Soruşturma Komisyonundan ayrı bir karara
"bu karar kim tarafından ve nasıl yazılacaktır? Bu hususların kanun hükümleri ile tesbiti zaruridir" 121 •
2 -

varmışsa,

3 - Yüce Divanda görülen davaya müdahale mümkün müdür?
Anayasa Mahkemesi yürürlükteki kanunlara göre yargılama yapacaktır . (44 s.K. md. 34). Bu, hem usule.v hem de esasa ait noktalarda sözkonusudur 1 22 . Bu sebeple Yüce D~ vanda "müdahil davacı" bulunabileceği (CMUK. mp. 365/372) belirlilmektedir 123 •
1

4 - Yüce Divan kararlarma karşı "kanun yolu" yoktur. Yüce
Divan kararlan kesindir (A. md. 152/1). Erem, bunun mahzurlu
olduğunu belirtiyor ve Yargıtay Dairelerince verilen kararların'
Yargıtay Genel Kurulunda temyizen tetkikine benzer bir usul ile,'
Yüce Divanın belli sayıda üyelerle toplanmasını ve onun vereceği
kararın, Anayasa Mahkemesinin daha geniş bir kurulda temyizinin mümkün kılınmasını teklif etmektedir 124 •
5 - Yüce Divan kararı kesind:r. Ancak, "Muhakemenin iadesi
yolu kapalı değildir. Yürürlükteki kanunlar tatbik edileceğine göre, bu imkan kabul edilmelidir" 125 •
6 -

Yüce Divan, usul tedbirlerinden, tevkif kararı verebilir126•

7 - Yüce Divan T.B.M.M. nin sevk kararı ile ancak "fail" ve
"fiil" ile bağlıdır (CMUK. md. 257).
120)
121)
122)
123)

124)
125)
126)

Bkz. EREM, sh. 18.
tbid., sh. 19.
İbid., sh. 11, 12.
İbid., sh. 21. Yargıtay 3. HD. bir kararında aynı neticeyi kabul
etmiştir (bkz. 24.12.1963 t. ve 338/9098 E.K. s. Karar : İstanbul
Barosu Dergisi, 1964, s. 1 - 4, sh. 50 - 54) . Bu konuda ayrıca
bkz. ÜSTÜNDAG, sh. 104. KUNTER, aksi görüştedir (sh. 275).
ibid., sh. 22.
!bid.
Bkz. EREM, sh. 20.
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"Bu hususta Meclis kararının matuf olduğu encümen mazbatavaki olan tefsirlerle maznunların fiillerine temas ettirilen maddelerin Divanı takyid ettiği kabul edilemez" 127 •
sında

8 -

Anayasa Mahkemesinin istinabe yoluna

gidemeyeceği

ile-

ri sürülmüşse de, Anayasa Mahkemesi istinabe yoluna ~tmiştir 128 •

Anayasa mahkemesinin, Yüce Divan sıfatiyle yargılamasında
görevini Cumhuriyet Başsavcısı yapar (A. md. 147; 44 s.K.
md. 35/1).
savcılık

likte

"Başsavcı yardımcılarından bir ~eya birkaçı da Başsavcı ile bir~
duruşmaya işt~k edebilir.

Filli veya hukuki sebeplerle Cumhuriyet Başsavcısının bu görevi ifa edememesi halinde, Yüce Divan Savcılığını geçici olarak
yapacak zat, Yargıtay ikinci başkan ve üyeleri arasından Yargıtay
Büyük Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve
gizli oyla seçilir" (44 s.K. md. 35).
Eremı

bu hükmün Anayasaya uygunluğunun tartışılabileceğini
belirt:yor: Çünkü, Yüce Divan umuınl adli mahkemelerden ayrı
dır. 1924 Anayasası devrinde olduğu gibi1 Danıştay ve Yargıtayın
kendi üyeleri arasından seçtiği bir mahkeme, yani onların devamı
olan bir mahkeme değildir. Diğer taraftan, kamu davası açmak savcıların · tekelindedir. Halbuki burada Yasama Organı itham ederek
son soruşturmanın açılmasına karar vermektedir. Yasama organı
siyasi sebeplerle lehte veya aleyhte karar verebilir129 •

127)
129)
128)

Yüce Divan, 16.4.1928 t. kararı (AD., 1928, s. 70 - 71, sh. 4388 4408) . Ayrıca bkz. EREM, sh. 18; BAŞGİL, Yüce, sh. 156, 161.
Bkz. İbid., sh. 14 - 15. Ayrıca , sh. 4 - 5.
Bkz. EREM, sh. 18.

NETiCE

1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu ismini taşıyan bu araştır
ma sonunda vardığımız neticeleri şu noktalarla belirtebiliriz. :
1 - 1961 Anayasası, kendisinden önceki dönemlere, hususen
1950 - 1960 devrine bir reaksiyon olmak üzere, Yürütme Organını
Yasama Organına nazaran zayıf duruma düşürecek bir şekilde tanzim cihetine gitmiştir. Anayasayı hazırlayanların kanaatine göre,
temel hak ve hürriyetler bilhassa Yürütme Organı tarafından ihlal
edilebilir ve edilmiştir. Hukuk Devletini yaşatmak hususunda alı
nacak çeşitli tedbirler yanında, Yürütme Organının da, mümkün
olduğu derer.ede muayyen ve Yasama Organının gösterdiği sahalarda faaliyet göstermesi istenmiştir1 .
Bu durum parlamenter rejimde varlığı kabul edilen Yasama Yürütme organları arasında muvazeneyi nazara almayan veya Yasama
Organı lehine bozan bir düzenlemedir2.
2 - Yürütme Organının bir başı veya parçası olan Bakanlar
Kurulunun tanzimi ve yetkileri konusunda da aynı davranış görülmektedir. Anayasa tarafından ancak muayyen yetkiler verilmiş olan
Bakanlar Kurulu, bu yetkileri kullanarak mevcut di ğer kanunlardaki
görevlerini yerine getirebilmek için gayret sarfetmektedir.
Bakanlar Kurulunun yetkilerinin azlığı buna karşılık ona kanunlarla verilmiş çeşitli görevlerin son derece fazla olması, faaliyet
ve hareket kabiliyetinin zayıflamasına sebep olmuştur. Bu açıdan
bakılırsa, 1971 tarihindeki Anayasa değişikliği ile Bakanlar Kurulu
lehine getirilen değişiklikler, onun nisbeten hızlı çalışma ve kuvvetli adımlar atma imkanına kavuşturmak amacına müteveccihtir.
1)
2)

3)

Bkz. TUNAYA, sh. 305, 337; ÖNBİLGİN/OYTAN, sh. 117.
ALDIKAÇTI, sh. 175.
Bkz. GÖZÜBÜYÜK, Yasa, sh. 3, 5; DURAN, Kanun, sh. 3.
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64. maddeye ilave edilen "Kanun hükmündeki Kararname" çı
kartma yetkisi bunun misalidir 4 •
Hukuk Devletini tahrip ve temel hak ve hürriyetleri ihlfil sadece Yürütme Organı tarafından yapılmaz. Yasama Organı da aynı
yola gidebilir. Hatta genel olarak denilebilir ki, "Ezeli bir tecrübe
ile sabittir ki, kuvvet sahibi herkes, bunu kötüye kullanmağa meyleder". Hükômetin şekli ister Cumhuriyet, ister Hükümdarlık, ister
Demokrasi, ister Aristokrasi olsun siyasi iktidarı ellerinde tutanların
bu iktidarı fert ve memleket aleyhine kullanmalarından daima en.dişe edilir~.

Bu sebeple Yürütme Organını "bağımlı" kılmak, münhasıran
"Yasama ile kendisine verilen sahalarda faaliyet"e mecbur etmek ve
bu sahalarda bile1 yapacağı idari işlemleri birçok hükümlerle sınır
lama yoluna gitmek, Yürütme Organının "icra kuvvetini" zayıflat
maktıı-.
Yapılan kanunları

"icra" ederek, kendisinden beklenen hizmetlerin gerçekleşmesini sağlamasını istediğimiz Yürütme Organı,
bu takyitlerden sonra, bizleri hayal kınklığınıa uğratacaktır. Bu hayal kırıklığına sebep, herhalde "Yürütme Organının" veya "Bakanlar Kurulunun" acizliği değildir.
Anayasa Genel Gerekçesinde (III - 2) ifade edilen şu cümleler
tatbikata intikal edememiştir : "Bir Başbakanın sevk ve idaresindeki Bakanlar Kurulu ise, Yasama Organının çizdiği hukuki alan
içerisinde Hiikilmet etme fonksiyonunu faal ve müessi1' bir şekilde
yürütecek bir organ seviyesine çıkarılmıştır."
Yukarıda sıralama çalıştığımız bazı Anayasa hükümleri, yani
onlara uyulması gereği karşısında, yürütmeyi, görev yapamamakla
itham etmek haklı gör-ülemez. Asıl sebep, Bakanlar Kurulunun bünesi ve fonksiyonunu ifa yolunda onu sınırlayıcı ve zayıflatıcı dü zen]emelerdir6.
1)

Aslında,

Kanun Hükmünde Kararname yetkisinin verilmesi amadüzenlemelerin de aynı zamanda getirilmiş olması
sebebiyle, bu etkinlik tatbikatta gerçekleşememiştir (bkz. GÖZÜBÜYÜK, sh. 5).
Bkz. MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Livre XI, chap. IV
(BAŞGİL, sh. 283 den naklen) .
DURAN, değişik bir görüşte olup şöyle demektedir : " ... Türkicına aykırı

5)
6)
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3-

Aslında

temel

hakların

ihlaline engel olmak için, Yürütme
almak ve hareket serbestisini kısıtla
mak hatıra gelen tedbirse de; kanaatimizce onu serbest bırakmak,
ama eylem ve işlemlerini yargı denetimine tabi tutmak daha n_ı.u
vazeneli hareket etmek olur: Yasama Organının koyduğu veya gösterdiği sahal~rda faaliyet yapsın, a•ma bu faaliyetlere başlarken
önüne herhangi bir kayıt konulmasını, ancak eylem ve işlemlerinin
hukuka uygunluğu denetlensin 7 •
Organını sıkı kayıtlar altına

Aslında bu konu bir bakıma çağımız demokrasilerinin kuvvetli
bir Yürütme Organı ve bu organın faaliyetlerine doğru temayülü
ile de ilgilidir8 •

Buna da sebep, :romanımızda "Devletin görevleri" nin artması
Bir diğer deyişle, zamanımızda, Devletten daha büyük hizmetler beklenmektedir. "Hizmet ifa eclen Devlet" zamanımızın bir
özelliğidir (Der Staat als Dienstleistender):S. Günümüzde, artık devletin eski, klasik hizmet anlayışı değişmiş, belli, mahdut görevler
dışında, ve ona ek olarak zamanın icaplarına ve irısanların temayüller.ne uygun ve onları tatmin edecek hizmetler ifa etmesi beklenmektedir. Bilhassa "sosyal ve iktisadi haklar" kavramının Anayasalara girmesi ve mevzuatta yer alması devlete bir çok görevler yükdır.

7)

8)
9)

ye'de hızlı ve iyi düzenlemeler yapılamamasının sebebi, ne yasama meclislerinin çift olması ve çalışma usulleri, ne de yürütme organının yapısal · ve işlevsel güçsüzlüğüdür. Şimdiki durumun başlıca nedeni, siyasal yöneticilerle teknik elemanların,
çağdaş kamu idaresinin gerektirdiği düzeyin çok altında kalmış
olmalarıdır. Anayasa Mahkemesi ile Danıştayın tutucu ve geriletici içtihatlarını da buna eklemek gerekir." Bkz. DURAN,
Kanun, sh. 19.
ALDIKAÇTI, sh. 176. "Şu halde yürütme kuvvetine de devlet
işlerini yönetebilmesi için yasama organının iradesine uygun
değil, fakat yasamanın denetimi altında pro g ramına göre faaliyette bulunabilme imkanı hukuken verilmeli idi" . Almanya'da
bu istikamette düzenlemeler getirilmiştir . Ezcümle bkz. GIESE/
SCHUNCK, sh. 153. '·'Devletin ekonomik - soı;yal - kültürel kalkınmasından sorumlu olan Bakanlar Kurulunun bu sorumluluğu
ile orantılı, doğrudan dôğruya ve tek başına kullanabileceği yetkilerle donatılması uygun olurdu." (ÖNBİLGİN/OYTAN, sh. 117).
ÖZKOL, sh. 10 a; ÖNBİLGİN/OYTAN, sh. 118 - 120.
TOMANDL, sh. vd. ; BULL, sh. 370; FRIESENHANN, sh. 15.
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lemiştir 10 •

Bilhassa, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı ve sosyal
ve kültürel alanda gelişme hakkı gibi kavramlar ortaya çıkmıştırll.
Mesela bizim A. md. 41, bu konuda Devlete görev yükleyen maddelerinden biridir: "İktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma
esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir.
İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı, demokratik yollarla gerçekleştirmek,

bu maksatla milli tasarrufu ·arttırmak,
lum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve
larını yapmak Devletin ödevidir."

yatırımları
kalkınma

topplan-

Zamanımız devletinin bu bakımdan özelliği çeşitli branşlara
mensup kimseler tarafından incelenmekte, d;kkate değer görüşler
ve terimler ortaya atılmaktadır. Ezcümle bir Alman hukukçusuna
göre, modern Anayasalardan B'Onn Anayasasına göre Devletin görevleri şunlardır : Fertlerin temel durumlarının garant~ 1 şahsiyetle
rini geliştirme imkanlarını temin, toplumun iktisadi temellerini sağ
lamlaştırma , bir arada yaşama "düzenini" kurma ve "düzeni" sağ
lama 12 .

Bu hususta çeşitli görüşler ileri sürülebilir ve sürülmüştür.
Belirtelim ki, burada "Devlet" den maksat sadece "Yürütme
Organı" veya "Bakanlar Kurulu" değildir. Ancak, gerek bu konularda "hizmet" yapabilmek için kanun teklif etmek inisyatif:ni kullanan ve gerekşe, yasama organının çıkardığı kanunları tatbikata
intikal ettiren Bakanlar Kuruludur. Böylece adı geçen hizmetlerin
ifasını birinci derecede Bakanlar Kurulu ve bakanlıklar yapmakta,
ondan sorumlu olan da yine Bakanlar Kurulu ve bakanlardır .
Kısaca, zamanımızın ihtiyacı

Likameli

karşısında

yürütme

ve

Anayasaların

organına

buna uygun ishareket serbestisi tanımak

ş arttır.

Şarttır,

çünkü, bütün bu görevleri ancak kuvvetli bir yürütme
ifa edebilir, zamanımızın gereklerine uygun hareketle kendisinden bekleneni gerçekleştirebilir.

organı

10)
11)
12)

TOMANDL. sh. 20 vd., BULL, sh. 370 vd.; KASSIMATJS, sh.
39 - 40; RAUSCHNING, sh. 223.
TOMANDL, sh. 7 vd.
Bkz. BULL, sh. 224 vd., 284 vd., 250 vd., 324 vd. ve 347 vd.
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Belirtelim ki, Devletin görevlerinin artmasını bazı faktörler gerektirmektedir ~ Bunlar arasında evvela ilmi ve teknik gelişmelerirı
ortaya çıkardığı meseleler gelir. Baş döndürücü bir hızla ortaya
çıkan ve gelişen meseleler ile ilgili tedbir ve karar alacak, alabilecek bir organa ihtiyaç vardır. Bu hızla gelişme karşısında, ağır iş
leyen Parlamentonun tedbirler alması, kısa vadede söz konusu olamaz1 3.
Diğer

taraftan devletin ekvnomik hayata müdahale etmeye
veya kalkınmakta olan devletlerde,
kalkınma için şart kabul edilmektedir. Nihayet menfaat gruplarının
geniş ve müessir faaliyetleri de sayılabilir 1 ~.

mecbur

kalması 1 4, kalkınmamış

Ancak, bütün bunlara rağmen yargı
cede bir şart olduğu, irıkar edilemez.
1961

Anayasası

iki ihtimali de

denetiminirı

de

aynı

dere-

hükümlerirıe almıştır.

Aslında

A. md. 114 yürütme organının hukuk dışına çıkmaması,
bir deyimle~ <?.nun temel hak ve hürriyetleri ihlal etmemesi için kafi bir tedbirdir. Danıştay bu hususta takdire değer içtihatlarda bulunmuştur ve bulunmasına engel de yoktur. Danışta
yın bazı kararları tenkit edilebilir; objektif olmadığı söylenebilir.
Ama genel olarak denilebilir ki, Anayasa'nın keııdisirıe tanıdığı yetkiyi kullanmış , görevini ifa etmiştir. Bu demektir ki, yürütme organı temel hakları ihlal ve hukuka aykırı hareket edemiyor.

müşahhas

Yasama Organı için de aynı menfi düşünceler ileri sürülebilir :
Onun da çıkardığı kanunl·arla hukuka aykır'ı davrandığı ve temel
hak ve hürriyetleri ihlal ettiği söylenebilir. Ancak 1961 Anayasası
ile. kanunların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya uygunluğunun denetimi sağlandığın
dan, bu organdan gelecek ihlallerden artık endişe etmek yersizdir.
Bu netice, Yürütme Organı için de söz konusudur. Ayrıca Yürütme
Organı, Yasama Organı ve Sayıştay tarafından da kontrol edilmektedir16.
13)
14)
15)
16)

Bkz. ÖZKOL, sh . 49 - 50.
!bid., sh. 53 - 54.
İbid., sh. 57 - 60. Ayrıca bkz. sh. 50 - 52, 54 - 57.
Ayrıca bkz. ELLWEIN, sh. 144.
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1T1

Diğer taraftan Federal Almanya Anayasa Mahkemesinin bir
kararında kuvvetler ayrılığı ve kişi haklan it.e ilgili olarak yer alan
şu cümlele~ d:kkat , . ~ekicidir :
,
.. .

Kuvvetler ayrılığının manasıf ~'devlet iktidarının fonksiyonunun
bilakis, yasama, ·yürütme ve yargı organlarının devlet iktidarının, mutedil ve kişilerin . hürriyetlerinin korunması için karşılıklı kontrol ve hudutlamalarında" yatmaktadır. Yüksek Mahkemeye göre; Anayasada, üç· kuvvet arasında yapılan kuvvet dağılımı muhafaza edilmeli ve hiçbir kuvvet bunun karşısında
b:r üstünlük elde edememeli, ya da görevini ifa' için ,gerekli yetki-·
leri gasbedememelidir. Ama, kuvvetler ayrılığı prlnsibi, "Parlamentonun lehine yürütmenin asli sahasına (Kernbereich) bir müdahale
olursa", herhalde ihlal edilmiş olur17 •
sert

· ayrılmasında değil,

4· - Bakanlar Kuruluna çeşitli kanunlarla verilmiş sayısız görevler vardır. Bunlar o kadar .ç oktur ki, artık Bakanlar Kurulunun
"kırtasiye hücumuna"uğradığı ve bir "imza makinesi" haliıie gel·
diği söylenebilir.
Bakanlar Kurulunu 4 bu kabil fuzull meşguliyetlerden kurtarmak
yetkililerince umumiyetle kabul edilmiştir. 1953
yılındanberi Başbakanlık ve bakanlıkların müsteşar ve uzmanları
çeşitli defalar komisyonlar teşkil etmişler ve bunların ayıklanması
hususunda metodları tayin ve hükümleri tesbit etmişlerdir. Ancak
bunların çok az bir kısmı .kesinlik kazanmış ve tatbikata intikal ettirilmiştir. Son zamanlarda hazırlanıı.n uzman rapmları dahi (mesel!
MEHTAP Raporu) bu hususta tedbir alınmasını teklif etmiştir11 •
gereği başbakanlık

5 - Bu duruma, belirli ölçüde, Bakanlar Kurulunun bir içtüsahip olmaması da sebep olmaktadır. Bakanlar Kurulunun toplanma sı ve bakanların kararnameleri imzalaması muayyen bir usule bağlanmamıştır. Sadece tatbikatta yerleşen bazı alışkanlıklar yoluyla 1ıareket edilmektedir kit bu da, çoğu defa imzaların zamanın·
da alınamaması ve kararnamelerin düzenli ve hızlı tekemmül edememesine yol açmaktadJr.
züğe

17)
18)

BVerfGE, 9, 269 vd. (279- 280) . Ayrıca bkz. RAUSCHING, sh.' 228.
Ayrıca bkz. DURAN, Ders, sh. 78.
Servet

Armağan

-

12
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Şüphesiz bir İçtüzük Bakanlar Kurulunun bütün yüklerini hafifletmeye kafi kelmez, ama görevlerini yapması için bazı kolaylık
lar sağlar, ki bu da neticede yükünün hafiflemesi demektir. · ·

6 - Memleketimizde koalisyon hükUmetlerinin başlaması, Bakanlar Kurulunun çoğu defa ahenk içinde çalışmasına engel olmuş
tur. Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Koalisyondan maksat, belli ;bir
fikir" ve program etrafında fikir ve faaliyet birliği yapma:k olmasına
rağmen, bu özellik nazara alınmamıştır : Koalisyonu teşkil eden ortakların her birinin lideri, veya koalisyon kanadına dahil bakanlar
dahi, partishıin ve hatta kendi fikri temayülünün istikametinde hareket edilmesine gayret göstermektedir! Bu, koalisyon demek olmad\ğı gibi, bu şekilde koalisyon kurmaktan da fayda geleceği söylenemez.

· Tatbikattan edindiğimiz mÜşahade odur · ki, siyasi partilerimiz,
partilerde kendi program ve temayüllerine uygun istikametler
bulduklan için değil, daha çok, hükfimet kurmak gayesiyle koalisyon
teşk:l etmekte, daha sonra da bu hareketlerini "ülkeyi hüktiınetsiz
bıra~a~ak" .gerekçesiyle haklı göstermek istemektedirler.

diğer

Bu sebeple hükUmet kurmak veya teşkil etmek, Anayasa hukuku meselesi olmaktan çok, partilerin ve gruplarının menfaat durum~
]arına ve lider kadrolarının idaresine bağlı bir mesele haline
gelmiştir. ·
Almaoya'da benzer hükümlere rağmen, çok sayıda güvensizlik
oyu ."~.e hükUmetlerin çekilmesi görülmemektedir. Bu, kurucu güvensizlik. oyu · esasının bir neticesidir. Esasen orada, nisbi temsilin istikrarsızlığına engel olan tedbirler de alınmıştır 11 •
" : .. anayasal tedbirler, genel bir Anayasa buhranını hafifletebilmekte veyıa geciktfrebilmekteyse de, onun eninde sonunda patlak
verrrieslııe engel olamamaktadır." "Böyle sağlam bir durum ise, ancak, Y? birleşik ve disiplinli bir çoğunluk partisinin veya ortakları
genelİikle birbirine sadık olan ve kritik konularda kabul edilecek
18a) Bkz. ELLWEIN, sh. 150 - 151; HESSE, sh. 231 - 232; GIESE/
SCHUNOK, sh. 160. Tatbikattan örnekler için bkz. KALTEFLEI·TER,' sh. '226 vd.; CAMBELL, ıih. 86. Ayrıca sh. 141, dipnot 44
deki karara bkz.

NETİCE

siyasetler üzerinde esas itibariyle
lığı ile sağlanır" 19 •
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anlaşabilen

bir koalisyonun var-

Blihassa 1973 tarihinden svıira kurulan koa,lisyonlarda, koalisyon ortakları arasındaki "geçimsizlik" ve "uyumsuzluk" söylentileri tatbikata intikal etmiş, kararnameler uzun zaman "sürüncemede" kalmış, "hükfunetler kendisinden beklenenleri" yapamaz duruma gelmiş, nihayet .bu durum koalisyonların dağılmasına sebep olmuştur.

Diğer bir açıdan koalisyon hükilmetlerine mecbur kalışımız,
partileri birbirine yaklaştırarak "partilerarası diyaloğu" temin etmemiş, tersine onların birbirlerine karşılıklı engel olma yoluna gittikleri görülmüştür.

Koalisyon kanatları arasında "uyum" temin edilememesi, hükfunetlerin kurulmasına da engel olmuştur. Nisbi temsil sistemi neticesi, Millet Meclisinde, 1965 -1971 devresi hariç tutulursa, bir
partinµt yarıdan fazla sandalyayı elde edememe'si, devamlı olarak
k'oaHsyon kurma zaruretini ve fakat partilerin kolaycıı. anlaşmaya
yanaşmamaları sebebiyle vakit kaybetmemiz neticesini doğurmuştur.
Bu durum, bilhassa 1973 genel parlamento seçimlerinin arkaortaya çıkmıştır :

sında

Seçimlerden sonra hüktimeti kurmakla görevlendirilen CHP
Genel Başkanı B. ECEVİT, parti liderleri ile görüşmüş ve fakat
uzunca bir müddet sonra hükfuneti kuramayacağını bildirmiştir
(7.11.1973). Hükilmeti kurma görevi AP Genel Başkanı S. DEM1REL'e verilmiş, benzer görüşmeleri o da yapmış, nihayet o da, hükCıme ti kurma "imkanı olmadığım" bildirmiştir (17.11.1973). Cumhurbaşkanı parti liderleri ile tekrar tekrar görüşmüş, hükumet kurulması yollarını araştırmıştır 20 • Bu arada AP, CHP Koalisyonu yapılmasını teklif etmiş 2 1, ancak CHP lideri "aralarında güven ' bun alımı olan iki partinin koalisyonu düşünülemez" şeklindeki sözleri
19)

20)
21)

CAMBELL, sh. 90. Hükumet krizlerine engel olmak hususunda
düşünülen çeşitli hukuki ve fiili tedbirler yanında, Devlet Baş
kanının rolünün büyüklüğü inkar edilemez. Örnek olarak bkz.
KALTEFLEl'I'~R, sh. 239 vd. ve orada zikredilen kaynaklar.
27.11.1973 t. gazeteler.
5.12.1973 t. gazeteler.

•
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ve AP'nin de

yanaşmaması

sebebiyle bu ihtimalin de sözkonusu
Memleketimizin "kendisinden · bekleneni
yapacak" bir hükdmetten mahrum oluşu, h~men herkesi düşündür
müştür : . Anayasa .!Vıahkemesi Başkanı, "azınlık hükumeti". kurul~
ması görüşünü ileri sürmüş 22 , arka.sından Cumhurbaşkanı "erken seçim ve Milli Koalisyon" tekl:finde bu.lunmuş 23, daha sonra, 8 parti
başkanı ile bir toplantı yaparak "çare" aramıştır 2 '. Yine bir netice
alamayan Cumhurbaşkanı, AP - CHP koalisyonu teklifini tekrarlamışsa 2• da, iki pa_
rti de buna yanaşmamıştır. Bunun üzerine Senato
ve ~illet Meclisi başkanlarından "formül" isteyen 26 Cumhurbaş
kanı, yine çaresiz kalmıştır . . Hükumet kurabilm_
ek için gösterilen
gayretler ve yapılan görüşmeler 3 ay kadar bir zal!Janı almış, nihayet MSP ile CHP'nin anlaştığı haberinin gazetelerde çıkması
üzerine 27 . hükumeti kurma görevi CHP Genel Başkanı ECEVİT'e
verilmiş 28 ve bunun arkasından 10 gün süren "görüşmelerden" sonra hükumet kurulabilmiştir'.

olamayacağı anlaşılmıştır.

Aynı

durumlar bu koalisyonun bozulmasından sonra 1974 sonu
ile 1975 yılı başlarında tekrar görülmüş, 4,5 ay kadar güven oyu
alan bir hükumet kurulamamıştır !
Vakit kaybının en büyük zaran, "kalkınmakta olan memlekeU~
miz için hamleler yapma ve tedbirler almamıza engel olmasıdır.
Hatta bu açıdan baktığımız zaman, mahzurlu Jabul edeceğimiz bir
vak'a şudur : 5.1.1978 tarihinde kurulan Ecevit hükumeti, 17.1.1978
tar.binde güven oyu almıştır. Daha önce, güven oyu aldıktan sonra
4. Beş Yıllık Kalkınma Planının meclislerden geri alınacağını bildirmiştir . Gerçekten de güven oyu aldıktan sonra, Meclise sevkedilmiş bulunan 4. Beş Yıllık . Kalkınma Planı geri alınarak, yeni bir

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

14.12.1973
6.12.1973
25.12 .1973
30.12.1973
12. ·1.1974
14. 1.1974
16·. 1.1974
26. 1.11)74

t . gazeteler.
t. gazeteler.
t. gazeteler.
t.. gazeteler.
t . gazeteler;
t . gazeteler.
t. gazeteler:
t. gazeteler.

NETİCE

ısı

anlayışla

yeniden tertip yoluna gidilmek
ler 1978 yılı bütçesi için de yapılmıştır3 •

istenmiştir 30 •

Benzer

şey

1

Bu tarz hareket, prensip itibariyle değişik purtilerin ve hüktlmetlerin kendi programlarına uygun bir davranış olarak kabul edilebilir. Ancak asıl önemli olan, gerçekleştirilmek istenen bazı hedeflerin, bu hedefler ne kadar zayıf olursa olsunlar, devamlı olarak
gerçekleşememesi veya geciktirilerek gerçekleşmesidir. Eğer bir müddet sonra buhran sebebiyle yeni bir hükll.met kurulursa, bu hükt1met de benzer hareketl~rde bulunacaktır ki, bu neticenin kalkınma
hızına menfl tesir ettiği söylenebilir.
7 - Parlamenter rejimi kabul eden Anayasamız, Bakanlar
Kurulunun faaliyetini zayıflatan bazı hükümler ihtiva ettiği için,
Yasama ve Yürütme Organlan arasında, Parlamenter rejime uygun
bulunması gerekli muvazeneyi kuramamıştır. Konumuz bakımından
ilgili olduğu için befatelim ki, muvazenenin bozulması, hususiyle
Bakanlar Kurulunun hareket kabiliyetini zayıflatmış , kendisinden
bekleneni yapamaz duruma gelmiştir.
Yürütmenin yasama karşısında üstünlüğü sağlanmalıdır denilemez, ama yasama ile aralarında muvazene mutlaka kurulmalıdır
denilebilir.

30)

31 )

7.2.1978 t. gazeteler: hükılmet adına Devlet Bakanı , Bütçe ve
Plan Karma Komisyonunda beş yıllık Kalkınma Planını hükllmete geri verilmesi görüşünde oldukları söylenmiş, Komisyon da,
Planı geri vermiştir . AP Genel İdare Kurulu daha evvel bu
yoldaki temayülü tenkit etmiştir. Bkz. 25.1.1978 t. gazeteler.
Bkz. 19.1.1978 t . Cumhuriyet Gazetesi: Hükumet Bütçeyi zaman darlığı sebebiyle geri alamamış, ancak komisyonda görüşül
mesi es.nasında hükumet programına uygun değişiklik yapılma
sı için, partili parlamenterlerin önerge vermeleri yoluna gidilmesi kararlaştırılmıştır. Görüşmeler esnasında da, gerekli değişiklik yapıını,ıtır .

-EKLER-

EK Meclis-i Vükela

t

NiUmııim.e-i

Dahilisi

Aşağıda

Ek olarak iki metin yer almaktadır. Bu metinler memleketimizde Bakanlar Kurulu'nun çalışmasını tanzim eden ilk ve
şimdilik, son metinlerdir. Gerek bu özelliği sebebiyle ve gerekse,
bu İçtüzükte yer alan "ilgi çekici hükümlerden" istifade edilmesi
mümkün olduğundan, ek olarak takdim etmeyi uygun bulduk.
İçtüzüğün metnini vermeden evvel bazı açıklamalarda bulun-

mak gerekir :
1 - Ek'deki Bakanlar Kumlu'nun İçtüzüğü, 1 1876 Anayasası'
29. maddesine istinaden çıkarılmıştır. Ancak tasdik tarihinden
anlaşıldığına göre (1909), bu lçttizük İkinci Meşrutiyetin il3.nından
sonra, fakat Anayasa'nın 1909 değişikliğinden evvel tasdik edilmiş
tir. YID!i Anayasanın bir emri olmasına rağmen, Anayasanın mer'iyyete girmesinden 32 sene sonra tasdik edilip tatbik edilmeye başlan
nın

mıştır .

2 ~ Ek - B deki İçtüzük, Ek - A daki İçtüzüğü değiştirmekte
dir. Ancak isimleri arasında fark müşahede edilmektedir. Birincisinin ismi "M eclis-i Veükelii Nizamnüme-i Dahilis1." olduğu halde,
ikinc~sinin ismi "Meclis-i Vükelanın Vezaifine Mütedair ~. Rebi'ülevvel 1327 tarihli Nizamnflme-i Dahilıyıi Mııaddil Nizamnnme" dr.
Bu isim, sanki ikinci Nizamname'nin bir başka Nizamnilırıeyi değiştirmiş olduğu intibamı uyandırmaktadır . Çünkü birincisinin isminde " Meclis-i Vükelii'nın Vezilifi" tabiri bulunmadığı gibi, o İç
tüzük, Medis-i Vükel&nın vazifelerini bildiren bir Tüzük de değildir.

Ancak ikinci İçtüzük'ün sadece birincisini değiştirmek niyyetiyle çıkarıldığında şüphe etmemek gerekir. Çünkü başka bir İçtü
zük yoktur.
3 - Her iki Nizamnftme de Anayasa'nın (1876 ve 1909 deği
şikliği), 29. maddesine isctinaden çıkarıldığından, bu maddenin
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metni ile birlikte verilmiştir. Ancak birinci İçtüzükte geçen (md. 9)
"Vezaif-i V eükelil Kıanuınu" n un 99. maddesi verilememiştir. Çünkü
bu isimde kanun, bütün aramalarımıza rağmen bulunamamıştır. Bununla beraber benzer bir isimle ve fakat aynı konuyu düzenleyen
bir "Karamame"nin 99. maddesini aşağıda veriyoruz.
4 - 1876 Anayasası'nın 1909 daki değişikliğinden sonraki 29.
maddesinde Bakanlar Kumlu'nun çalışmasının "kanun-ıı mahsusla"
tayin olunacağı belirtildiği halde, bir kanun değil, yine bir Nizamname çıkartılmıştır. Ya Anayasa'nın değişikliğindeki "kanun"
..kelimesi "düzenleyici bir metin" manasında ·kullanılmıştır, ya da,
kanunla düzenlenmesi istenmiş olmasına rağmen, buna riayet · edilmemiş, bir Nizamname yapılmıştır.
5 - İçtüzük oldukça eski bir dil ile yazıldığından, bazı kelimelerinin açıklanmasının verilmesi uygun görülmüştür : Alfabetik
sırayla verilen bu ·kelimelerin bazılarının başında (b) kısaltması
vardır. Bu kısaltma, o kelimenin genel manasının değil de, bu metinde geçen manasının verildiğini ifade eder.
-A..1293 (1876)

Anayasası,

md. 29· ;

"Vükeladan herbiri dairesine ait olan umurdan. icrası me'zuıii
yeti tahtında bulunanları usulüne tevfikan icra ve icrası me'zuniyeti tahtında olmayanları Sadr-ı Azaın'a arzeder. Sadr-ı Azam dahi
o makule mevaddan müzak.ereye mühtaç olmayanların muktezasını
icra veyahut Taraf-ı Hazret-i Padişahi'den isti'zan ederek ve muhtac-ı müzakere bulunanları Meclis-i Vükela'nın müzakeresine arzeyleyerek müteallik buyurulacak İrade-i Seniyye mucibince iktizası
nı ifa eyler. Bu mesalihin enva' ve dereditı nizam-ı mahsus ile tayin olunacaktır".
Meclis-i Vükela Nizamname-i Dahilisi
9 Rabiülevvel 1327 -

18 Maıt 1325

(31 Mart 1909)
(Takvim-~

Vekay.f' ile neşir ve ilanı: 29 Cemaziyfilüli 1329 : 15 Mayıs 1327, Numara 834)

Ek 1 et
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UsuJ:-ü İçtima ve Müzikere

Madde: 1 - Meclis-i Vükela icab-ı maslahata göre Sadr-ı
Azam'ın tayin edeceği v!!-kitte içtima eder.

Amedi-i Divan-ı Hümayun Meclis-i Vükela'nın
ve sadaret mektubçusu müzakereye konulan
evrakın kıraatine memurdur ve Meclisin umftr-u tahririyesini idare
için Amedi muavini ile hulefasından bir veya birkaçı dahi bulundurulur.
Madde: 3 - Meclis-i Vükela'nın hln-i içtimaında müzakere
olunacak mebaddın sadaret mektupçuluğu ma'rifeti ile bir hulasa-i
müzakeresi yapılıp hazırlanır.
Madde: 2 -

zabt-ı müzakeratına

Madde: 4 o dairenin nazırı

Müzakere olunacak evrak hangi daireye ait ise,
mevki-i müzakereye konulmaz.

bulunmadıkça

Madde: 5 - Meclis içtima ettikte, evvela mukaddemki içtimada cereyan eden müzakeratın zabıtname ve badehu ·müzakereye
kohulacak mevaddın müzakeresi kıraat olunup, zabıt karara muyafık isef kabul, ve bir sehiv var ise, tashih ile, evvelki meclisde
hazır bulunan aza canibinden başka başka imza edilür.
Mad~:

6 -

Zabıtnameler

imza olunduktan sonra herbir na-

.zırın müstacel bir ifadesi var ise, .anı Meclise arz eyler ve badehu

müzakere edilecek diğer hususatın ehemmiyetine göre hangisi Makam-ı Sadaret'ten tercih 'olunur ise, anın evrakı kıraat olunur.
Meclis-i Vükela'nın idare-i müzakeratı ve azarey suali, Sadaretin vazife-i mahsftsasıdır. Esna-i müzakerede mutalaa irad edecek zatın evvelce Makam-ı Sadaret'den müsaade talep etmesi lhımdır . Hitam bulmuş olan izhat ve müzaker!tın
iadesi teklif olunamaz.
Madde : 7 -

sından

İKİNCİ

FASIL

Mıeclis-i Vükoela Kararlarının Suvıer-i İoraiyyesi

Madde : 8 - Meclis-i Vükela kararlarının muamelatı, aksam
ve dered\tı mesaliha göre mazbata yapılmakla veya Makam-ı Sa-
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daret'den ara tezkeresi ile bilisti'zan sadır olacak lrade-i Seniyye
mucibince icra olunur. İsti'zana· mühtaç olmayan işler tahrirat ve
tezkere ile mahallerine bÜdirilir. İstikraz akdine ve harb ve sulh ve
idare-i örfiyye ilanına ve kuvve-i berriyye ve bahriyenin tamamen
veya kısmen seferberlik haline vaz'iyle sevk ve tes.yirine ve Meclis-i Umumi'nin mevcut olmadığı zamanlarda kararname tanzimine
ve müvazene haricinde fevkalade mesarif-i mübreme ihtiyarına
ve imtiyazat ve mukavelata ve devair-i idare için nizamat tanzimine ve ahkam-ı muahedata ve Devlet-i Aliyye ile düvel-i ecnebiyye beyninde · ihtilafı müeddi olan umur-u mühimme-i siyasiyyeye dair kararlar ve ehemmiyeti cihetiyle Hey'etin tensib edeceği
maslfthatlar mazbata ile, ve bunların haricindki mühtac-ı isti'zan
olaı:ı mesalih Meclisin müzakeresine tevfikan Makam-ı Sadaret'den
tezkere ile arz ve isti'zan olunur.
Madde9 - Meclis-i Vükela'nın kararları için mutlaka zabıt
name tanzim ve Hey'et tarafından imza meşruttur. Ve bir Meclisde
mazuren bulunamayan zevat Vezaif-i Vükela Kanununun 1 dok1)

Bu isimde bir kanun ve batta nizamanme, bütün

aramalarımıza

rağmen bulunamamıştır.

O devrin Hukuk-u Esasiyye hocası CELALEDDİN .AR1F
Bey kitabında, 29. maddenin 1909 daki değiştirimliş metninde
geçen "kanun-u mahsus" un henüz yapılmadığını yazmaktadır
(Bkz. Hukuk-u Esasiyye, ikinci sınıf dersleri, Dersaadet, 1325,
sh. 165). Aynı ifade kitabın daha sonraki basılarında da geçmektedir: 1329 (sh. 162), 1330 (sh. 188).
Eğer bu ifadeler, buradaki "Ve2atf-i Vüketl Kanunu" na ait
ise, bu kanunun yapılmamış olduğu söylenebilir. Yok eğer sunduğumuz Nizamname-i Dahili kastediliyorsa, bu takdirde, kitabın sonraki basılarında bu ifadelerin geçmemesi gerekirdi. Öyle anlaşılıyor ki, bu ifadeler yukarıdaki maddedeki ''Vezaif-i Vükela Kanunu" na aittir, ve bu kanun, hiç değilse 1330 tarihine
kadar yapılmış değildir.
Diğer taraftan, Başbakanlık Arşivi, Yıldız Evrakı arasında
(Kısım 23, Nu: 71, Zarf No. 11, Evrak No. 1795/1, 2) bulduğu
muz bir taslak bu ismi taşımaktadır. Evvela siyah mürekkeple
kaleme alınan, sonradan kırmızı mürekkeple düzeltmeler yapı
lan ve bu düzeltmelere göre temize çekilen bu taslakın adı
" V ü k e l a - i D e v l e t - i A l i y y e ' nin ve
Mecli-i Vükela'nın Vezaifi Hakkında
K a r a r n a m e ' d i r ". Bu metnin ismi " K a r a r n il -

Ekler

1~

san dokuzuncu maddesi2 hükmüne ittibıaen ertesi Meclisde evvelki kararın zabtını imza eder ve mazbatıı,lar mazereti olan zevatın hanelerine gönderilerek mühürlettirilir.

2)

m e " olmasına rağmen, maddelerde hazan " K a n un " diye
zikredilmektedir. Kararname 102 md. ve 1 "Hatime" den
ibarettir.
Bu taslağın bulunduğu Dosya içinde Meclis'den çıkacak kanunların adını kapsayan ve 1327 tarihli mührü tqıyan listede,
ikinci derecede önemli görülen kanunların arasında ". N e z a ."'.
r e t 1 e r i n Ve z a i fi K a r a r n a m e s i " adlı bir kanun ismi gördüm; yaptığım incelemeler sonunda, bu iki kanun
tasarısının aynı kanun olduğu, tasarının hazırlanıp teksir edildiği , ancak meclislerden geçerek kanunlaşmamış bulunduğu kanaatine vardım.
1 no.lu notda ismi geçen tasarının 99. maddesi şöyledir :
''Vükeli-i Dıevlet-i Aliyyenin ve Meclis-i Vükelfüun Vezaifi Hakkında Kararname' dil"'.
"Doksan Dokuzuncu Madde : Devlet-i Allyye'nin h~ ve
istikbal ve tamamiyye-i mülkiyesi ve emniyyet-i hariclyye ve
dahiliyyesi aleyhinde vukubulan kiffe-i hareki~ ve tecemmuat
üzer~ ittihazı !liz:ım gelen tedabir-i esasiyye ve •unkkate ve
münasebat ve muamelat-i hariciyyece tayin ve tadil ve tebdiline lüzum görünecek meslek-i siyasiye mürettep mülüıazalt-ı
mühimme ve bir muharebe veya hidise-t mülkiyeden dolayı asker ve donanma sevki ve asakir-i redif.e vıe mustahfa:ıanın cem'
ve te~ ve bunların cetb ve iadesi hususitına müteallik kararlar ve ıslihat-ı mühimme-i ask~yyeye dair mev'ad ve vükala ile
Hey'et-i Meb'usan arasında zuhur edecek ihtilifat, her vekile~ vezaü-i muayyen.esi dairlesinde arz ve teklif edeceği ıslahat
ve fanzimat ve bir dairenin muvazene cedveli'nin bir faslında,
tahsisaatm diğerine nakli hakkmda vukubulacak iş'arat ve istikraz akdine dair Maliyye Vekaletinden arz olunacak mukavelaJt ve umur- u nafiaya mütıeallik tasisat-ı cesimıe ve ihtiraat ile
bunlara daıir imtiyazit ve mukavelat ve düvel-i ecnebiyye Uıe
akdolunacak muahedat ve mukavelat veya mevcud mukawlit
ve muaheıdit üzerine icra edHecek tadilat ve işbu kanunun sekizinci ve yirmi ikinci v.e elli beşinci maddelerinde mÜharrer
hususit ve buniara müteClair mesail ve ihtilafat ve devletçe
ehemmiyeti cihetiyle müzakeresini başvekaletin veya sair vü:kelinm telif eyleyeceği sair mıevad Meelis-i Vükelaca müzakere olunur ve mesail-i fevkalideden ma'dud mesail hakkında sldır olacak Ferman-ı Ali1erin sebk ve medfülü dahi Hey'et-i Vükelaca tedkik edilir."
Bu maddenin muhtevası ile yukarıdaki maddede belirtilen
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Madde : 10 - Meclis zabıtnameleri Amedi odasında tanzim
Ve her Meclisde karar verilen maddelerin suret-i
müzakeratı ve netaici sırasiyle bend bend tahrir olunur ve işbu
zabıtların müsveddeleri Amed-i Divan-ı Hümayun marifetiyle tetkik ve müzakerat-ı Meclise tevfik kaydettirilir ve mühtac-ı isti'zan
olan mevaddın mazbata arz tezkereleri yazılıp mühtac-ı isti'zan olmayan hususatın zabıtları sureti sekizinci maddenin ikinci fıkra
sında beyan olunduğu veçhile ait olduğu mahallere tahrirat ve tezkere ile tebliğ olunmak üzre mektub-u Sadaret kalemine tevdi' olunur ve zeyilleri Amedl-i Divan-ı Hümayun me'muriyetinin mühr-ü
mahsusiyle mühürlenir.
Madde 11 -- Meclis-i Vükela'ya havale olunan evrakın her
nazır tarafından istenildiği
zaman görünebilmek üzre müteselsil
numara ile bir defteri tutulacak ve her dairenin ne kadar muhavvel kağıdı bulunduğu işbu defterin kısım-ı mahsuslannda gösterilecektir.
9 Rebi'ülevvel 1327-18 Mart 1325
(31 Mart 1909)
(Düstur, 2. ter., c. 1, sh. 143-145)

ve

hıfzolunur .

-B1293 (1876)

Anayasası'nın

1909

değişikliğinden

sonraki

29 ..maddesi :

" Vükeladan herbiri dairesine ait olan umurdan •me'zuniyet tahtında bulunanları usule tevfikan icra ve icrası me'zuniyeti tahtında
olmayanları Sadr-ı Azam inha eder. Sadr-ı Azam dahi o makule

mevaddan müzakereye muhtaç olmayanları doğrudan doğruya ve
müzakere bulunanları Meclis-i Vükela'da ba'del müzakere muhtac-ı tasdik olduğu takdirde arzeder ve mühtac-ı tasdik 'Olmayanlar hakkındaki Hey'et-i Vükela kararını tebliğ eyler. Bu mesallhin enva' ve derecatı kanun-u mahsusla3 tayin olunacaktır.
Şeyh-ül İslam mühtac-ı müzakere olmıyan mevaddı doğrudan doğ
nıya arzeder."
muhtac-ı

3)

mana arasında direkt bir alaka
rada belirtmemiz icab eder.
Bkz. Ek I, not 1.

bulmanın

güç

olduğunu

da bu-

Ek 1 e ·r
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Meclis-i Vükela'nın v~üine M.üt~dair 9 Rebifilevvel 1327
tarihli Nizamname-i Daıh.ili'yi Muaddil Nizamnime
·ıo Cemaziyüluhra 133-0 - 24 Mayıs 1328
(6/Haziran/1~12) .

(Takvim-i Vek.a yi' ile neşir ve ilim: 20 Cem.aziyüluhra
~330 - 27 Mayıs 1328, Numara 1147)

Madde : 1 - Meclis-i Vükela'da
üç nev'e münhasırdır :

1 nın

müzakere edilecek mevad

Siyaset-i umum.iyeye müteallik mesai!,

2 - Kanun-u Esasi'nin ahkam-ı mahsusası mucib:nce vükelamesuliyet-i müşterekesini icab eden mesa!ih,

3 - Kavanin-i saire mucibince Meclis-i
muallak olan hususat.

Vükela'nın

kararına

Madde : 2 -:-- Meclis-i Vi.ikela'da müzakeresi nazırlar tarafın
dan teklif olunacak mevaddın siyaset-i umumiyeye talluku olmak
şarttır. Bu taalluk münasebetiyle bir mes'elenin Hey'et-i Vükelaca
müzakeresine nazırlar tarafından lüzum görüldüğü halde anın esbabını, rey ve mülabaza:ların nezzar muvazzahen ve tahriren Makam-ı Sadarete bildireceklerdir.

Birinci ve ikinci maddelerde
tadad olunan
rnesail haricinde bulunan mesalihden tasdik-i Hazret-i Padişah.iye
arzı !azım olanlar için nezzar taraflarından kaleme alınacak İra
de-i Seniyye layihaları, imza olunduktan sonra mevki-i icraya konulacaktır. Daire-i ilmiyyeye müteallik hususilt. kemakan Makam-ı
Meşihat'tan arz ve isti 'zan olunacaktır.
Madde : 3 -

Mad.de : 4 - Meclis-i Vükela mukarraratından tasdik-i Hazret-i Padişahi'ye mühtaç 'Olanlar bamazbata arz olunacağı gibi,
nı ezabıta leffedilecek İrade-i Seniyye layihalarının Hey'et-i Vükela tarafından imza olunması şarttır.

Madde : 5 - Meclis-i Vükelanın
kararları Meclisçe vaki'
olacak tensibe göre hülasaten yahut Meclisçe bilittifak veya ekseriyetle teklif olunduğu halde aynen zabtolunur
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Madde : 6 - Meclis-i Vükela'nın zabıtnameleri Meclis-i Vükela ve maruzat kalemi müdirinin mes'uliyeti ve Sadaret müsteşarının nezareti . altında zabıt katipleri tarafından tanzim ve vükela tarafından imza olunur.
Madde : 7 - Bu Nizamnamenin
icra-i ahkamına Sadaret
me'murdur.
Madde .~ 8 - 9 Rebiulevvel 1327 ve 18 Mart 1325 tarihli Nizamnamenin bu Nizamname'ye mügayir olan ahkamı mefsuhtur.

Bu Nizam:narmenin

mevki~

icraya

ooz'ını

ve

nizôma"t-ı

Devle-

te ililvesini a11ade ederim.

20 Cemaziyül,uhra 1330
24 Ma~:.s 1328 (6 Haziran 1912.'
Mehmet

REŞAT

Şeyhi.il İslam

Sadr-ı Azam

Abdurrahman N(!Cib

Said

Harbiye Nazırı
Mahmut Şevket

Hariciyye

Dahiliyye Nazın
Adil

Şura-i

Devlet Reisi
Mehmet S~d

Adliyye

Nazırı

Bahrıy ye Nazırı
Hurşid

Memduh

Ticaret ve Ziraat
Aristidi

Nazırı

Asım

Nazırı

Posta ve Telgraf ve Telefon
Tal'bt

Nafia

Nazırı

Nazırı

ve Maliye
Vekili
Cavid

Evkaf-ı

Hümayfuı

Nazırı

Emrullah

(Düstur, 2. tertip, c. 4, sh : 547 - 548)
(•)

(İmzada) bulunamadı.

Nazırı

Hayri Bey (•)

Maarif

Nazır

Ekler
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Açıklama

Amedi-i Divan-ı Hümaylin : Bab-ı Ali'de Saray ile haberleş
meyi sağlay~n dairenin başkanı ve Bakanlar Kumlu'nun baş
katibi
anın: onun
Badehu : daha sonra, ondan sonra.
ha (mazbata) : (mazbata) ile.
hulefa: (b) Bab-ı Ali'de yazıcılık yapanlardan biraz ilerlemiş
olanlar.
husı:ı.sat: hususlar~ konular.
is.ti'zan : izin alma.
kemfil<ful : eskiden olduğu gibi.
lef: ilave.
Makam-ı Sadaret: Başbakanlık.
müeddi : gerektiren, sebep 'Olan.
muhavvel : havale edilmiş.
mesai! : mes'eleler, işler.
mesaHh : (b) işler.
muvazzahan : açıkça.
mevki-i icra : yürürlük.
mefsuh : yürürlükten kalkınış.
mügayir : aykırı.
mukarrerat : kararlar.
A

mülAfıaza ~

düşünce.

nezzar : nazırlar, bakanlar
Sadr-ı Azam : Başbakan .
sehiv : hata, yanlış .
suver : suretler, şekiller.
tadat : sayılan
tahriren : yazılı olarak.
tevfik: (b) uygun.
tevşih : (b) Padişahın mührü ile mühürleme.
tensip : uygun bulma.
tesyir : yürütme~ gönderme.

Servet

Armağan

-
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EK-D

-ABakanlaır

Kurulunun Görevleri Konusunda
Yapılan Kanun Teklifleri

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Başbakan ve Bakanların
görev ve sorumluluklarına: dair Kanun teklifi (2/4) (*)
Türkiy.e Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Anayasanın kırkaltıncı maddesi emrettiği halde yirmi altı senedir her nedense yapılamıyan Bakanların vazife ve mes'uliyetlerine dair kanunu birçok noksanlariyle tesbit ve tanzim ettim, müstacelen kesbi kanuniyet etmesine delalet - ve hirnmetlerinizin diriğ
buyurulmaması istirhamiyle gerekçesi ile rapten takdim edilmiş
olduğunu arzederim.

Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu
GEREKÇE

20/IV /1340 tarih ve 491 sayılı Anayasanın 46 ncı maddesiyle
vazife ve mesuliyetlerinin özel kanununda gösterileceği
yazılı olduğu halde arad~n 26 sene geçmiş olmasına rağmen el'an
bakanların mesuliyetleri hakkındaki bu kanun yapılmamıştır. Bu
noksan zaman, zaman birbirini tutmıyan çeşitli iddialara yol açmış ve halk nazarında da bu kanunun
yapılmaması bakanların
kendilerini mesuliyetten kurtarmak maksadiyle yapmamış oldukları
yolunda yersiz de olsa bir telakkinin uyanmasına sebep olmuştur.
Hatta Divanı Alinin son toplantısında bazı avukatlar bu noksanı
müvekkillerinin muhakeınes:ne mani gibi göstermek istemişlerse de
Divanı Alice ittihaz edilen kararda bu iddia reddedilmiş ve bu ret
kararı ile bu noksanın bakanların suç teşkil eden fiillerinden dolay1
d :ğer Devlet m emurları gibi mes'ul olmalarına mani teşkil etmediği
tebarrüz ettirilmiştir.
bakanların

(*)

Bkz. BİLGE, sh. 198 - 201.
Bu teklifin tetkiki bakımından B.M. Meclisinin Anayasa ve
Adalet Komisyonları arasında çıkan selbi vazife ihtilafının halli
hususunda Meclis Umumi Hey'etinde geçen müzakereler 1953
yılı tutanak dergisinin 21. cildinin 288. sayfasındadır.

Ek 1 er

- Fakat çok zaman geçmeden eski _MilH Eğitim Bakanı Hasan
AU Yücel ve merhum Profesör Kenan Öner arasında cereyan eden
hakaret davası münasebetiyle Yargıtay İnanları Birleştirme Genel
Kurulunda ittihaz edilen 16/III/949 gün ve 24 Esas 3 Karar sayılı kararla hususi ve istisnai usulü muhakemeye tabi olanlar tarafından kend;lerine vakı isnat sebebiyle açılmış hakaret davaları_ı;ıda
isnat eyledikleri hakareti mutazammın fiil ve. hareketleri isbat iddiasının. aynı mahkemede kabul ve tetkikina imkan olmadığı kabul
edilmek suretiyle Divanı Ali karariyle ve vekilleri de •memur sayan
Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesiyle tezada düşülmüştü.
Yargıçlar, Hakimler Kanununda, ~vlet memurları Memurin
Muhakemat K;anurıunda gösterilen hususi usulü muhakemeye tabi
olduklarına göre, Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesinde açık
ça yazılı is.bat iddiasının dermeyan edilemeyeceği bir hadise kalmamakta ve maddenin açık hükmü Yargıtay karariyle iptal edilmekteclir.
Kaldı

ki 481 inci madde ile sanığa tanınmış olan isbat talebi
davacının mahrumiyetini istihdaf etmemekte olduğundan bu isbatı
bir da\'.a mahiyetinde mütala'.a eden Yargıtay kararında isabet gö..:
rülmemektedir. Maddede açıkça yazılı olduğu üzere sanığın davacıya karşı yaptığı hakaretle ileri sürdüğü fiilin sadece şayi ve mütevatir olduğunu isbat etmesi mesuliyetten beraeti için hükme yetecek derecede kuvvetli delillerin iraesine lüzum bulunmaktadır.
Her ne olursa olsun bu son karar da bakanların mes.uliyeti hakkın
cfaki . kanunun bir an evvel yapılması lüzumunu telkin etmiş bulunmaktadır.

Bu kanun.; milletin büyük itimadına mazhar olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, onun Hüktlmetinin halk nazarındaki itibarını bir kat daha arttıracak ve bakanlarımızın hareketlerinin her an
hesabını vermeye hazır olduklarının ilanı mahiyetinde olacaktır .
İlişik kanun tasarısının hazırlanmasında saik olan düşünce şu
olm~ştur: Anayasanın 46 ncı maddesiyle . bakanların
mesuliyetini
gösterir hususi bir kanunu yapılacağı kabul ed~lmekle bu hususta
Meclisin tamamiyle serbest bırakıldığı ve Anayasanın diğer hü ·
kümleriyle açık bir tenakuza düşülmemesi şartiyle bu kanun serbestçe yapılabilecektir. Bu sebeple kanun tasarısında bir bakan hakkında Meclise adli takibat yapılabilmesi için bakana atfedilen suçun teşrii masuniyetinin kaldırılmasını müstelzim olacak derecede
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ağır olması şartının arıuımıyacağı

ve bakana tahkikata memur müsual sorulabileceği gösterilmiştir. Filhakika vazifesini suistimal eden bir bakanın hakkındaki takibatın devre sonuna bırakılmasının Devlet idaresinde doğuracağı aksaklıklar küçümsenemez. Aksi takdirde ağır cezalı olmıyan suçları işlemeleri
halinde bakanların yalnız siyasi mesuliyetle iktifa etmek mecburiyeti hasıl olacak, bu da hizmeti ihlal ve efkarı umumiyenin itimatsızlığını davet edecektir. Eski Maliye Vekillerinden birisi hakkında
evvelce yapılan bir Meclis tahkikatiyle bir bakanın her işi bizzat
inceliyemiyeceği ve bu itibarla imzasın'I. taşıyan işlerden kendisinin
değil işi hazulıyan memurların mes'ul olacağı kabul edilm;ş oldu.
Bu noktai nazar bakanların lilyüsel olduklarını ilan demektir. Böyle
iddiaları ve mütaaddit defa vakı olduğu üzere takdir haklarının bakanlar tarafından keyfi olarak kullanılmasını önliyecek haller tasarıya konulmuştur. Bu mes'uliyetsizlikten memlekette birçok zengin
eski bakan, müsteşar, umum müdür,. müdürlere ve Devlet vazifesinden ayrılarak milyoner olmuş mütaahhitlere, tüccarlara tesadüf
edilmektedir. Devlet iki buçuk milyar liralık bir borç altına girmekle kalmamış, bugün Devlet Hazinesi de bomboş bir hale gel-

fettişler tarafından

miştir.

Bu tasarı kabul edildiği takdirde Millet Hazinesinden otuz senedenheri fuzuli masraflar yaptıran ve bu yüzden şahane hayat
süren insanlar kanun muvacehe.sinde hesaplarını nısfiyeye tabi tutulacak ve kitabına uydurularak gasbedilen paraları gaasıplardan almak imkilnı hasıl olacaktır. Nitekim Türk Milleti aradan asular
geçmiş olmasına rağmen yapbğı bir kanunla Hanedan-ı Saltanata ait
emval ve emlaki Hazineye mal etmekte asla bir beis görmemiştir.
Bu maksatla bu konuda zaman aşımının da nazarı itibare alınma 
ması kadar tabii bir şey olamaz.
Yüksek Meclisin mütehassıs encümenleri huzurunda incelenerek bu tasarının tam ve vazıh bir kanun haline konulması maksada
hiç de maksada kafi gelmiyecek olan bu tasarıyı gerekçeye !affettim.
Sultan Hamit devrinde bile o zamanın sadra7.!llmı olan Tunus'lu
Hayrettin Paşa tarafından üzerinde ısrarla durulduğu halde o günden bugüne kadar yapılamıyan bakanların vazife ve mes'uliyet~ kanunu yapılmış ve bu suretle idarede intizam ve insicam sağlanmış
ve millet hakları gereği gibi korunmuş olacağını arzeylerim.
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Başbakan

ve

Bakanların

dair

görev ve

tasarı

sorumluluklarına

( •)

1. - Başbakan ve Bak:anların vazifeleri Bakanlıklar
kanunlariyle diğer kanunlarda da gösterilm: ştir.

Teşkilat

2. - Başbakan ve Bakanlar görevleıini veya makam ve nüfuzu memuriyetlerini kötüye kullanmak suretiyle işledikleri suçlardan dolayı Ttirk Ceza Kanuniyle diğer kanunlarda Devlet memurlarına verileceği yazılı olan cezalarla cezalandırılırlar.
10.Vl.1940 gün ve 5440 sayılı Mal Bey~nnamesi Kanunu
ve Haksız Mal İktisap edenler haklarında 29.V.1940 gün ve 4237
sayılı Kantmun hükümleri Başbaka"n ve Bakanlar ve Milletveklleri
haklarında da uygulanır. Bunda zaman aşımı nazarı itibara alınmaz.
3. -

4. - Başbakan ve bakanlar müsteşar ve daire amirleriyle veya diğer bakanlarla birlikte yaptıkları işlerden dolayı müştereken
mesuldürler. Bu hareketleri bir suç teşkil ettiği takdirde bunlardan
faili asli durumunda olmıyanlar her halde asıl failin şeriki cürmü sayılırlar.
5. - Bir bakana suç atfedildiği takdirde Başbakan bir veya
birkaç müfettişi hazırlık tahkikatı yapmaya memur eder. Tahkikat
sırasında müfettişler kendisine atefdilen suçtan dolayı bakanın yazılı malümatına müracaat edebilirler.
6. -

Suçun mahiyeti

bakımından

ve

t ahkikatın

selametle ce-

reyanını temin maksadiyle Başbakan tarafından lüzum görÜldüğü
takdirde hakkında tahkikat yapılan bakanın ' istifası talep edilebilir.

Bu talep derhal isaf edilir.
7. - Hazırlık tahkikatı ikmal edilince evrak Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Meclisce bakan hakkında adli takibat icras ına karar verildiği takdirde daha evvel istif aya mecbur edilmemiş ise bakanın bakanlık hakkı kalmaz.
("')

Sinan Tekelioğlu, 2 Mayıs 1954 tarihinde seçimlerin yenilenmesinden ötürü hükümsüz kalını§ olan bu teklifin .26/12/1955 tarihinde yenilemiş bulunmaktadır. Hemen hemen aynı ifadelerle
kaleme alınını§ olduğu için burada tekrar etmediğimiz i§bu etklif T.B.M. Meclisi Komisyonlarında incelenmekle beraber, kesinlik kazanamamıştır.
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8. - Bir bakanın vazifesini suiistimal suretiyle veya bakanlık
nüfuzunu kötüye kullanarak işiecl:ği suçlardan dolayı hakkında
Meclisce adli takibat icrasına karar verilmesi için bakana atfedilen suçun diğer ağır cezayı mucip veya mebusluk h~kkını düşürücü
mahiyette olması şartı aranmaz.
9. -

5440 ve 4237 sayılı kanunlar gereğince bakanlardan alı

nacak mal beyannamelerini Başbakan ve Milletvekilleri
melerini de Mecl:S Başkanı alır.

beyıanna-

.

10. - Kanunların bakanlara hakkı takdir veıdiği yerlerde aslolan bu tıakdir hakkının hüsnüniyetle kullanılmasıdır. Keyfi hareke·t nüfuzu memuriyetin suiistmali sayılır ve o suretle cezai takibatı
müstelzimdir.

11. -

Bu kanunun 5, 6, 7, 8, 9, 10 ncu maddeleri hükümleri

Başb~kan hakkında da caridir. Bu takdirde numaııaları geçen mad-

delerle

Başbakan tanınan

yetkileri Meclis

Başkanı kullanır.

12. -

İşbu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer:

13. -

İşbu Kıanun ahkamını Bakanlar Kurulu yürütür.

-BNiğde

Mill.et'VekUi Nedp Bilge'nin, Bakanlıkların kuruluşu ve
Bakanların görev ve sorumlan. hakkında
kanun teklifi (2/360) 1{•)
18.III.1952
Büyük Millet• Meclisi Yüksek

.

Bakanlıkların kuruluşu

kında hazırlamış olduğum

Başkanlığına

ve bakanların görev ve sorumları hakkanun teklifi ile gerekçesi ilişik olarak

sunulmuştur.

Bkz. BİLGE, sh. 202 - 209.
Bu teklifin tetkiki hususunda T.B.M. Meclisi Anayasa ve
Adalet Komisyonları · arasında çıkan selbi vazife ihtilAfının halli
· mevzuunda · Meclis Umumi İiey'etinde geçen müzakereler 1953
yılı Tutanak Dergisinin 21. cildinin 284 - asa. · sayfa~armdadır.
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Gereğinin yapılmasına

müsaadelerini saygı ile arzederim.
·

Milletvekili
N. Bilge

· Niğde

GEREKÇE
Bilindiği üzere Anayasamızın ·47 nci maddesinde

Bakanların

görev ve - sorum]arın ın özel kanunla gösterileceği, 48 nci maddesin. de ise Bakanlıkların . kuruluşunun özel kanuna bağlı olduğu yazılı
bulunmaktadır.

Anayasanın

bu iki hükmünden 48 inci maddenin icabı, Bakan. !ıkların kuruluşu hakkında 4951 sayılı kanunla yerine getirilmiş ise
de; 47 nci madde hükmünün gerçekleştirilmesi demek ·o lan özel
kanun henüz yapılamamıştır. Gerçi 22 Kanunusani 1337 (1921) ta·
rihinde. 92 numaralı kararla Büyük Millet Meclisi (Heyeti Vekilen~n
.yazife ve salahiyetini tes:bit etmek üzere bir encümeni mahsus teş
kiline karar) vermiş ise de (Düstur C. 1, 199; zabıt ceridesi 1337
.C.. 7.1 S. 534 - 535); bu encümen azalarının seç: l~iş olup olmadığı,
seçilmiş iseler encümenin ne şekilde çalıştığı ve ne gibi sonuçlara
vardığı hakkında zabıtlarda maalesef bir bilgi yoktur. Muhtelif zamanlarda çeşitli vesilelerle Bakanlarıiı görev ve sorumlarının tayin
edilmesi lüzumundan bahsedilmi_ş olmasına rağmen şimd: ye kadar
.bu hususta herhangi bir teşebbüse geçilmiş değlidir. İşte sunmakta
olduğumuz kanun teklifi Anayasamızın bir emrini yerine .getirme
ve böylece bir bolşuğu doldurma gayretin:n bir neticesidir.
Teklifimizi 49Şl sayılı kanun hükümlerini de içine alacak şe
ki_lde hazırlamak suretiyle aralarında yakın ilgi bulunan iki mevzuu sistemli bir şekilde bir tek kanun içerisinde birleştirmek v'e
böylece kanun numaralarında da tasarruf sağlamak amacı güdülmüştür.

Şu

halde teklifimiz iki mühim mevzua

dokunmaktadır

:

1. Bakanlıkların kuruluşu;
2. Bakanların görev ve sorumlarının tılyini .
. Bu iki · noktayı düzenlerken, Bakanların topluluğunu ifade eden
ve müstakil bir v·arlığa sahiP olan Bakanlar Kurulunu~ görevlerine
ve sorümuna teinas etmeden geçmen:n doğru ohi'uyacağı kanaatiyle
bu .hususta da bir kaç madde konmasını uygun gördük.
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Bakanlıkların kuruluşuna ait olan birinci madde 4951 sayılı
Kanundan hemen hemen aynen alınmıştır. Ancak bugün nazariyatta mevcut ve ilerde çıkabilecek olan ihtilafları önlemek maksadiyle, kanunen bir bakanlığın faaUyet sahasına giren bir amme hizmetinin diğer bir Bakanlığa devri meselesi ile her hangi bir iş sahasının bir amme hizmeti halinde kurulması keyfiyetinin, mevcut
tatbikata uygun olarak, kanuna dayanması gerektiği açıklanmış;
Devlet Bakanlarından birisine Başbakan Yardımcılığı görevi verilebileceği hakkındaki hüküm de görevle ilgili bulunmasından ötürü
bu mevzua temas eden 6 ncı maddeye alınmıştır.

Bu münasebetle şu noktayı belirtmek isteriz k~ Anayasamızda
bakanlıkların kuruluşunun özel kanuna bağlı olduğu hakkındaki hüküm (Mad. 48), Bakanların görev ve sorumlarma taalltik eden 47 nci
madde hükmünden sonra yer almış ise de, belli amme hizmetlerinin tedviri maksadiyle bir Bakanlığın kuruluşu o hizmetlerin basına getirilecek bakanın tayinine tarih itibariyle çok zaman takaddüm edeceğine göre, teklifimizde Bakanlıkların kuruluşuna dair olan
maddeyi öne almayı, hadiselerin kronolojik teselsülüne uygunluğu
bakımından daha mantıkt bulduk.
Bakanların gÖrev ve sorumları bahsine gelince : Burada derhal
şunu

kaydedelim ki, teklifimizde Bakanların veya Bakanlar Kurulunun ne görevleri, ne de sorumlarını gerektiren fiilleri, hadiseci bir
metodla birer birer s·ayılmış değildir. Zaten böyle bir sayma kanaatimizce ne lüzumludur, ne de mümkündür.
Fikrimizce Anayasanın 47 nci maddesinin işaret etmek istediği
özel kanun, bir teşkilat kanunu gibi teferruata ait hükümleri değil,
jtdece prensipleri ihtiva etmek gerekir. Çünkü bakanların görevlerinin teferruatı teşkilat kanunları ile amme hizmetlerine ait diğer
kanunların mevzuu içerisine girmek icabeder.
Diğer taraftan başta Anayasa olmak üzere muhtelif kanun ve
tüzüklerle bakanlara tevdi edilmiş olan vazifelerin yapılmaması veya kendilerine tanınmış olan yetkilerin kötüye kullanılması da onları sorumlu mevkie koyar. Bu itibarla, vaktiyle bir Başbakan Yardımcısının ifade ettiği gibi (Tutanak Dergisi : 1949 - C. 16, S. 265)
Bakanların bütün vazifelerini ve sorumlarını bir tek kanunda toplamaya imkan - o~adığı şelkindeki bir mucip sebeple bu kanunun
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yapılamadığı iddiası

yerinde olmamak gerekir. Bundan başka muaDevletlerin hemen hiçbirisinin bu yolda bir kanun yapmamış
bulunduğu iddiası da, Türk demokrasisinin bir Anayasa hükmünü ihmal etmesi için bir sebep teşkil edemez. Kaldı ki diğer Devletlerin mevzuatında bakanların görev ve sorumlarını müspet bir
şekilde tayin eden hükümler yok değildir. Ezcümle 27. Mart. 1930
tarihli bir Alman Kanunu Alman İmparatorluğu Şansölyesinin ve
Bakanlarının görev ve sorumlarını ana hatlariyle tesbit etmiş olduğu gibi, diğer bazı memleketlerin Anayasaları da ya bakanlar111
sorumlarının, bizde olduğu gibi özel kanuna değil, sadece kanuna
tabi olduğunu bildirmek; yahutta bakanların hukukan ve cezaen sorumlu oldukları hakkında doğrudan doğruya .Anayasalarında hü_.
küm sevketmek suretiyle bu meseleyi halletmiş bulunmaktadırlar
(1946 tarihli Fransız Anayasası : 56; 1920 tarihli Çekoslovakya Anayasası : 79 ve müt; 1933 tarihli Portekiz Anayasası : 114; Belçika
Anayasası : 90, ve muvakkat 134).
sır

memleketlerde de bakanların görev ve
sorumları hakkında Anay,asanın istediği özel kanunların henüz yapı
lamamış olduğu iddiası tamamen sahih olmadığı gibi, sahih olsa
bile 1 bu durum bizim için bir örnek teşkil edemez. Bıitılın makisünaleyh olamıyacağı kaziyesi bir tar~fa, Anayas·anın ıimir bir hükmünün yeı:ine getirilmesi, kaçınılması mümkün olmıyan hukuki bir
Binaenaleyh

başka

zanırettir.

Teklifimizin bilhassa bu kısmı muhtelif Devletlerin anayasalabu mevzua temas eden hükümlerle doktrin ve içtihadın mukayeseli bir tetkikinden sonra ve cemiyetimizin gerçekleri de göz
önüne alınarak hazırlanmaya çalışılmıştır.
rında

Anayasanın

47 nci maddesi sadece bakanların görev ve sorumözel kanunla gösterileceğini belirtmekte ve bu itibarla teklifimizin mihverini bu cihetler teşkil etmekte ise de, yukarıda işa
ret olunduğu gibi, bir kaç madde ile Bakanlar Kurulunun görev ve
yetkileri ile sonımlarına da temas etmekte fayda mülahaza olunmuştur. Çünkü mevzuatımızın münferit ve sadece belli olaylara
ilişkin olarak konmuş dağınık hükümleri dışında, ne Anayasamız,
ne de d:ğer kanunlarımız Bakanlar Kurulunun görev v.e yetkilerini
toplu bir halde esas kaidelere bağlamış bulunmamaktadır. Halbuki
Bakanlar Kurulunun teşekkül tarzını, görevlerini ve hattd müzakelarının
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re . ve karıar usullerini prensip hükümlerine bağlamak hukuk devletinin icaplarından olduğu gibi, bu hükümlerin sistematik bir ·şe
kilde bir araya toplanması da tatbikatta kolaylığı sağlar. Nitekim
birçok devletlerin anayasalarında bu çeşit hükümler mevcuttur.
~ (İsviçre Federal Anayasası 102; 1935 tarihli Polonya Anayasası 25;
1920 tarihli Çekoslovakya Anayasası 81; 1919 tarihli Alman Anayasası 57 - 58; 1919 tarihli Finlandiya Anayasası 40; Sovyet Rusya
Anayasası 66).
Bu itibarla kanun teklifimizin 2, 3 v~ 4 ncü maddeleri Bakanlar Kurulunlın maksat ve teşekkül tarzına, görev ve yetkilerine,
toplanma ve çalışma usullerine tahsis edilmiştir. Biraz · evvel arzetmiş olduğumuz gibi bu hükümlerde sadece prensipler açıklanmış,
·.teferruata gidilmemiştir.
.
.
· - Teklifin 5 - 10 ncu maddeleri bakanların görevleriyle ilgili hükümleri ihtiva etmektedir :
5 inci madde Başbakan da dahil olduğu halde bütün bakangörev ve yetkileri hakkındaki umumi prensibi koymakta, 6 ncı
madde Başbakanla onun yardımcısı durumunda olan Devlet bakanlarına taalluk eylemekte; 7 nci madde ise diğer bakanların görev
ve yetkilerini belirtmektedir.
ların

Bu üç madde mevcut ve müteamel olan tatbikatın hukuki ifadesinden ibaret olduğuna göre bu hususta fazla izahata lüzum hisedilmiyeceği aşikardır.

8 inci madde Başbakanlıkla diğer Bakanlıkların karşılıklı durum ·ve münasebetlerine temas etmektedir. Başbakan HükUnıetin
Başkanı sıfatiyle bütün mesuliyetleri üzerine almış ve kendisine bu
itibarla bakanlıklararası koordinasyon sağlama vazifesi de verilmiş
bulunmakla beraber, bakanlıkların .muameleleri üzerinde Başba
kanlığm idari bir murakabe hakkını tanımak cihetine gidilmemiştir.
Çünkü cari işler üzerinde tanınacak böyle bir murakabe pratik olarak Başbakanlığı lüzumsuz ve içinden çıktlmaz müşkülatla karşı
laştırmak neticesini doğurabilir. Bu bakımdan Başbakanlığa diğer
hakanlıklar üzerinde idari bir murakabe hakkı tanınmamakla beraber, Başbakanın, Hükümet siyaset ve faaliyeti üzerinde görüş birliği yapamadığı bir bakanla birlikte çalışmaya mecbur bırakılması
ela doğru ola'mazdı. Bu sebepledir ki Başbakana , işbirliği yapama-
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dığı bakanlardan her hangi birisini istifaya davet edebilmek ve
onun yerine, usulü dairesinde yani Cumhurbaşkanının onaması kaydiyle bir başkasını tayin etmek yetkisini tanımak· gerektiği kanaatindeyiz.
·
. .
Bu düşünceye muvazi olarakt gerek Hükumetin umumi siyasetinin tayin ve tesbiti ve gerekse bu siyasetin tathiki bakımlarından
Başbakanın haiz olduğu nüfuz ve yüklendiği mesuliyet nazara alın
dığı için, Hükfunetiı::ı siyasi sorumu dışında, Başbakanın şahsma ait
sebeplerden ötürü vazifesinden ayrılması keyfiyetinin, d'ğer Bakanların vazifelerini de sona erdirmesi mantıki bir zaruret olarak kabul
olunmuş ve bu maksadı temin için 8 inci maddenin son ·fıkrası sev-

,.

kedilmiştir.

9 uncu maddenin sevkinden maksat bütün bakanların vakit ve
enerjilerini Üzerlerine almış oldukları vazifelerin tamamen yerine getirilmesine hasru tahsis etmelerini sağlamak ve haiz oldukları resmi
sıfat ve salahiyetin şahsi menfaatler uğrunda kötüye kullanıldığı şai
besine maruz kalmalarını önlemektir.
10 ncu madde Hükumet üyelerine resmi sıfatlar! dolayısiyle öğ
olabilecekleri Hükı1met sırlarını saklama ödevini yüklemektedir, ancak bakanların bu hükmü ileri sürerek Biiyük Millet Meclisinin mürakabesini bertaraf etmelerine mani olmak için de maddenin
son cümlesi vaz'edilmiş bulunmaktadır.
renmiş

Bakanlar Kurulunun ve Bakanların siyasi sorumlarını ilgilendiren
11 inci madde Anayasanın 46 ncı maddesinden iktibas olunmuş; ancak hukuki ve cezai mahiyetteki sorumdan ayrılığını belirtmek maksadiyle bu sorumun istifa şeklinde tecelli edeceği belirtilmiş ve bu
sorumun hukuki ve cezai mahiyetteki sorumu bertaraf edemiyeceği
de ayrıca ifade olunmuştur .
12 nci madde bakanların hukuki ve cezai manadaki sorumlarına
Bu nevi sorumların meydana gelebilmesi için bahis mevzuu olan suç ve haksız fiilin sadece bakanlığa ait bir görevin ifası zamanıncla işlenmiş olması kafi olmayıp bu görevin ifası veya kanuni
yetkinin kullanılması zımnında ika edilmiş olması gerekmektedir.
nıütealliktir.

ve mesai saatinde cereyan etmiş olbir bakanın bakanlığ•a ait görevlerin ifasiyle hiçbir
ilgisi olmadan bir kimseyi tahkir etmesi bu maddeye · girmeyecek,
Mesela

Bakanlık binasında

masına rağmen
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bakan bu nevi suçundan dolayı umumi mahkemelerin kazasına tabi
Buna mukabil bakanlık binası ve mesai saati dışında vukubulmuş olmasına rağmen bakanlığa ait görevin U!lSl münasebetiyle bakan tarafından işlenmiş olan bir suç veya fiilden dolayı bakanın sorumlu tutulması bu kanuna ve Anay~saya tabi olacaktır.
olacaktır.

Bakanlar Kurulunda alınmış olan kararlardan doğan sorumlulugun o karara iştirak eden bakanlar arasında ınüşterek ve müteselsil
olması, ne kadar tabii ise, kararın alındığı toplantıya iştirak etmemiş veya karara muhalif kalmış olan bir bakanın da bu sorum dı
şında kalması o kadar tabii sayılarak bu hususta gerekli hüküm konmuştur.

Cezai ve hukuki sorumluluk ~ncak bakanların şahıslarına teveccüh edebilir; yoksa f çtüzüğün 169 uncu maddesinde -zühulen- belirt;Jdiği gibi Bakanlar Kurulunun cezalı veya akçalı olarak sorumlu
tutulmasına hukukan imkan yoktur.
fotüzüğün Bakanlar Kuruluna taalluk eden bu hükmünü bir zuhul eseri saymak gerektiği kanaatindeyiz. Zira hükmi şahısların cezaen veya malen sorumlu tutulabilecekleri kabul edilse bile, bir tüzel kişiliğe malik 'Olmayan Bakanlar Kurulunu cezalı veya akçalı olarak sorumlu tutmaya hukuk tekniği cevaz vermemektedir. İşte tatbikatta her hangi bir yanlış anlamayı önlemek içindir ki, 12 nci maddenin son fıkrası konmuştur.
Teklifin 13 neli maddesi tatbikatta değilse bile doktrinde mevcut bir münakaşayı bertaraf etmek gayesiyle sevko1urunuştur. Yüce
D'. van ile Yargıtayın müstemir içtihadına uygun olarak Bakanların
cezai sorumları ile Devlete karşı hukuki sorumlarının Yüce Divanda
karara bağlanabileceği maddede açıklanmak suretiyle bakanların görevlerinden dolayı fertlere karşı olan hukuki sorumlarının umumi hükümlere tabi olacağı ifade olunmak istenmiştir.

Yine nazari bir münakaşayı önlemek maksadiyle bakanların iş
suçlarda ve haksız fiillerde methali olanların bakanlarla birlikte yargılanacağı da mevcut içtihada uyularak bu maddenin son fıkrasında açıklanmış bulunmaktadır.
lemiş olacakları

kanunlara göre yargılayıp hüküm vereceği Ana) asa icabı olduğuna göre teklifimizde daha fazla tafsilata girişilme
sine lüzum görülmemiştir. Bundan başka keza Anayasanın 22 nci
Yüce

Divanın

Ekler

maddesindeki atfe istinaden İçtüzüğün 169. ve somaki maddeleri,
aleyhinde itham vaki olan bir bakan hakkındaki ilk tahkikatın şek
lini tayin etmiş bulunduğuna göre Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun teklifinde derpiş edildiği üzere hususi bir tahkik usulü konmasına mahal olmadığı kanaatine vanlarak bu cihetler meskfü bıra
kılınJ ş tı r.
Komisyon çalışmaları neticesinde, ve Yüksek Meclisin Umumi
Heyet müzakereleri sonunda daha mütekamil bir şekil alacağı şüp
hesiz bulunan işbu kanun teklifinin, bir Anayasa hükmünü yerine getirmek amacını gütmesi itibariyle, öncelikle görü~ülmesini saygı ile
ıica ederim.
Bakaıılıklann Kuruluşu

ve

hakkında

Bakanların

görev ve
kanun teklifi

sorumları

Bakanlılchrm Kuruluşu

A)

MADDE 1. - Devlet daireleri Başbakanın teklifi ve Cumhur·
onamasiyle bakanlıklara ayrılır. Bunların başına getirilecek
bakanlardan başka Devlet Bakanları da tayin olunabilir.
Kanunen bir bakanlığın teşkilat ve görevi çerçevesine giren bir
amme hizmetinin başka bir bakanlığa devri veya her hangi bir iş
sahasının yeni bir amme hizmeti halinde kurulması ancak kanunla
olur.

başkanın

B)
1.

Bakanlar Kurulu
'I eşekkül

tarzı

MADDE 2. - Bakanlar kanunun veya işin icabına göre, Hükômet üyelerinin müşterek kar:arını gerektiren meselelerin halli zım
nında Başbakanın başkanlığı altında Bakanlar Kurulu halinde top•
lanırlar .

2.

Görıev

ve Yetkileri

MADDE 3. - Bakanlar Kurulu hususiyle milli Mkimiyeti ve
Devletin toprak bütünlüğünü korumaya, asayişi temine, kanun hakimiyetini sağlamaya elverişli bütün tedbirleri almak ve Devletin iç
ve dış siyasetinin ana hatlarını tesbit etmekle görevli olduğu gibi,
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kanunen yasama ve yargılama uzuvlarının görev ve yetkileri içerisine girmiyen Devlet işlerini de sevk ve idare eder.
· 3.

Ta.planına

ve

çalışma

usulü

MADDE 4
Bakanlar Kurulu mürettep adedin çoğunluğu
ile toplanır. Gündemdeki bir işle doğrudan doğruya ilgili olan bakan
veya .bakanlar hazır -olmadıkça o iş görüşülemez. ·
Bakanlar Kurulunun çalışma usulüne ait d: ğer hükürnier Bakanlar 'Kurulunca tespit olunur.
.
C)

Bakanların

1.

miş

görev ve

yıetkileri

Genel olarak

MADDE 5. - Bakanlar Anayasa, kanun ve tüzüklerle tayin edilolan görevleri yerine getirirler ve yetkileri kullanırlar.
2.

Başbakan

ve Devlet

Bakanlarının

MADDE 6. ·- Başbakan, Bakanlar Kurulunun çalışmalarını düzenler; ana hatları Bakanlar- Kurulunca tesbit edilmiş olan iç ve · dış
siyasetin gerçekleşmesine, Hükumet faaliyetlerinin sevk ve idaresine
nezaret eder; Bakanlıklar arasında koordinasyonu sağlar.
Kanunen her hangi bir . Baka~lığa bağlı olmayan Devlet daire
müesseselerinin işlerini, Başbakan ya bizzat veya Devlet Bakanlarından birisi vasıtasiyle tedvir eder. Devlet Bakanlarından birisi başbakan yard ımcılığı vazifesini yapar.
veyıa

3.

Diğer Bakanların

MADDE 7. - Bakanlar, başında bulundukları Devlet hizmetlerini kanun hükümleri dairesinde müstakil bir surette ve Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu 'vlarak tedvir ederler.
Birden fazla Bakanlığı ilgilendiren işlerde ilgili bakanlar müş
tereken karar verirler. Aralarında görüş ayrılığı olduğu takdirde keyfiyet Bakanlar Kurulunca hallolunur.
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4.

Ba.şbakanbğa' karşı

Bakanlıkların

idari

durumları

MADDE 8. - Bakanlıkların muameleleri üzerinde Başbakanlı
idari bir murakabe hakkı yoktur. Ancak Başbakan Bakanlardan
her hangi birisini istifaya davetle onun yerine, usulü dairesinde, bir ·
yenisini tayin etmek hakkını haizdir.
Başbakanın vazifesinin istifa veya sair bir sebeple sona ermesi,
diğer bakanların vazifelerinj de _
sol}a erdirir.

ğın

D) . Yasaklar
1.

Bakan~arın

yapamıyacakları

işler

MADDE 9 . .- Bakanlar res~i veya hususi diğer her hangi bir
daire veya müessesede, iktisadi bir teşekkülün yönetim ve denetim
kurullarında vazife alamıyacalcları gibi serbest meslek faaliyetlerinde
dahi bulunamazlar.
2.

Sır

saklama ödevi ·

MADDE 10. - Bakanlar, açıklanmasında lnerrileketin yüksek
menfaatlerinin zarar gö.rm.esi melhuz olan sırları saklamaya mecburdurlar. Ancak Büyük Millet Meclisinde );apılan taleplere karşı veri;
lecek izahlar bundan müstesnadır.
E)

Bakanlar Kurulunun ve
1. _S iyasi

Bakanların

sorumlulukları

soruın

MADDE 11. ~ Bakanlar Kurulu ve Bakanlar Hükumetin genel
veya Bakanlar Kurulunda alınmış olan kararlardan
dolayı birlikte sorumlu oldukları gibi her bakan kendi yetki çevresi
iönde bulunan işlerden ve emri altındakilerin eylem Ye işlemlerin
den ve politikasının kene] gidişinden tek başına s0rumludur. Bu sonım Hükumetin veya ilgili bakanın istifası şeklinde tecelli eder.
Cezai veya hukuki sorum hakkındaki hükümler mahfuzdur.

politikasından

2.

Cezai ve hukuki sorum

MADDE 12. - Bakanlar, bakanlıklarına ait görevlerin yerine
getirilmesi zımnında işlemiş oldukları suçlardan ve haksız fiillerden
dolayı cezaen ve hukukan sorumludurlar.
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Bakanfar Kurulunda alınmış olan kararlardan doğan sorumluluk bakanlar arasında müşterek ve müteselsildir; ancak, toplantıya
iştirak etıİıemiş veya karara muhalif kalmış olan bakanlar bundan
müstesnadır.

Bakanlar Kurulu hakkında ceza! ve hukuki sorumluluk hükümleri cereyan etmez.
3.

Yargilama mercii

MADDE 13. - Bakanların görevlerinden doğan cezai s.orumları
ile aynı sebepten Devlete karşı olan hukuki soru~lan Yüce Divanda
yargılanarak karara bağlanır.
Yüce Diwın,
birlikte yargılar.

bakanların

Kaldırılan

F)

MADDE 14. kanun kald~.

-

diğer kişileri

de

hükümler

4951

sayılı

Yürürlük tarihi

Bu kanun
2.

MADDE 16. Kurulu yürütür.

eden

Yürürlük hükümleri
1.

ıs.

iştirak

Bakanlıkların kuruluşu hakkındaki

G)

MADDE

fiiline

yayımı

tarihinde

yürürlüğe

girer.

Yürübe mercii

Bu kanunu Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar
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ENDEKSLER

Servet

Armağan

-
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A -

KANUN ENDEKSi

-1T.C. ANAYASASI
Madde
2
5
6
7

10
11
12 - 19
15 - 16
21
22
23
26
27
28 - 30
33
35
37
38
41
42- 52
61
62
64
65
68
75
78
79
80
81
83

Sahife
91
68/125, 90, 91
68/125, 90, 91
68/125
94
94
94, 95, 96, 151
96
95
94
94
94
94
95
142
95
95
92, 93, 95
95, 175
95
79
143
74, 75, 76, 101, 173
76, 90
117
116, 120
28, 118
116, 125
117, 118, 119
120
78

Madde

Sahife

--·
82
84
88
81}

90
91
92
93
94
97
98
102

103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114

103, 132
59, 78, 106, 108, 112,
113, 132, 136, 142
137, 159, 163
79, 82
93
94
79, 80, 82
22, 48, 90
34, 35, 46, 42, 49,
126
2, 3, 20, 21, 30, 30/35,
32, 35, 36, 36/50, 40,
41, 55, 117, 118, 119
59, 65, 136
59, 67, 78, 106, 107,
108, 111, 136, 142
21, 22, 23, 28, 30, 67,
78, 116, 130, 132, 134,
134/28, 135, 137
21, 23, 26, 31, 114,
ll5, 124, 128
61, 69, 76, 90, 101, 103
78, 122, 142
20, 121
80
81
49
103
90, ll9, 129, 144, 176

212

Madde

124
125 '
130
132
134
142

1961

Sahile

Anayasası

MaclcU

·78,90

145
147

144, 153
68
146, 150, 166
158
149, 151

148
152

..-.. 2

ve Bakanlar Kurulu

Sahife

·16912&, 143, 152, 153, 157,
158, 169, 170, 171
155
170

~

1876 ANAYASASI
2
7 - 38
28
36
29
30

5
5
70
74/138
50, 51, 51/95, 70
135

33
27
30
92
95

126, 144
6
7
157
167

-31921 ANAYASASI
2

g

7

71

-41924 ANAYASASI
5
7
41
44
44- 50
46
47

12
126
31/38

52
61
62
65

14, 103/187
144, 15;z, 157
167
168

14

66

168

135
52, 71, 72, 126, 157

67

168

11

Endeksler

-Ş-

ANA YASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA
.. USULLERİ HAKKINDA KANUN
(44 - 22/4/1962)
Madde

Sahife

Madde

----....:

35
44

171
167

52

Sahife

·158

-6BAKANLIKLAR

1
2

KURULUŞU

HAKKINDA KANUN
(4951 - 13/9/1946)

24, 25, 26, 37, 38
98

4

83

-7DANIŞTAY

KANUNU
(520 - 24/12/1964)

30

152

95

146

-8DEVLET MEMURLARI KANUNU
'(657 - 14/7/1965)

12
13
20

150
147, 148
148/61, 150

21
94

97

46, 148/61
46
46

-9TÜRK CEZA KANUNU

1
228

142
157

240
279

157
153

214
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ve Bakanlar Kurulu

-10CEZA MUHAKEMELERİ USULU KANIDro
Madde
21
22
200
257

Sahife

Madde

161
161
163
170

259
263
365- 372

Sahife
164
164
170

-11BORÇLAR KANUNU
41

145, 146, 149

-12FEDERAL ALMANYA ANAYASASI
58
59
63
64
65

35/48, 42
156/84
32/41, 42
40, 57/106
22/ 9

66
67
68
69

28/28
64, 140, 141/ 44
64, 107/195, 109/201
24, 42, 44ı 46/88, 123

-13İCRA VEKİLLERİNİN SURET-İ İNTİHABINA
DAİR KANUN

(24C - 8/'1/1922)

1
2

9
9

4

9

215

Endeksler

B-

MAHKEME KARARLARI ENDEKSi
-1ANAYAS.t\ MAHKEMESİ
Tarih

E/K

311/12
19/11
16/41
67/19
31/45
41/57
25-26/32
39/44
12/24
183/15
36/2
6/14

4. 3.1963
2. 3.1965
6. 7.19~5
14. 4.1966
18.12.1967
23,

25.10.196~

8.
20.
7.
16.
25.
22.

6.1971)
4.1971
6.1973
3.1976
1.1977
2.1977

Sahife
76/142
78/149, 179/149a, 142/45
77/147
151
134/28
77/147, 103/186
163/95
134/28
77/147, 103/186
35/48
77/147
146/55

(Yüce Divan)
E/K

1/1
65/2
98/2
15/125

Tuih
16. 4.1928
3.11.1929
5.10.1948
8. 3.1965
8. 4.1965
20. 7.1963

Sahife
135, 171/127 (Divan-ı Ali)
152/71 (Divan-ı Ali)
154/77 (Divan-ı Ali)
154/80
154/81
163/94, 95

-2DANIŞ TAY

Dava Dal.releri Kurulu
E/K

Tuih

Sahife

419/444
386/169

3. 7.1970
4. 6.1976

105
147/58

1961

216
ıs.

E/K

3344/4394
1486/2126
1229/44
4973/1736
689/4475
3218/279

ve Bakanlar Kurulu

Daire

Tarih
16.
18.
8.
31.
12.
17.

Anayasası

Sahife

4.1975
6.1975

147/59
147/59

l.1~75

I,47/~9

3.1975
6.l!!'l5
2.1975

147/59, 149/65
147/69,. 149/65
147/59, 149/66
12. Daire

E/K

2287/1466
1542/213

Tarih

Sahife

17. 6 . 1ğ75
. 25. 1.197'7

151i69
281/30

-3YARGITAY
Ceza

~nel . ~urulu

E/K

Tarih

Sahife

5/6
1/113
564/345

18.12.1963
21. 4.1964
11.11.1968

154/81

154/~l
154/Şl

3•. Hukuk Dairesi

E/K
338/ 9098
5949/ 4667

Tarih

Sahife

24.12.1963
11.12.1970

170/123
146/57

4. Hukuk Dairesi

E/K
2275/ 1487
6653/4922
4579/4208
5644/4549
9147/10690
3131/6339

Tarih
6. 4.1946
18.10.1965
13. 5.1967
15. 5.1970
17.12.1971
14. 5.1975

Sahife
146/57
146/57
152/72
146, 149/~5
146/57, 148/61, 150/67
148/61

217

Endeksler

-4ALMAN ANAYASA MAHKEMESİ
Nr.

1
1
2
2
2

BvF
BvF
BvE
BvF
BvL

·

2/51
1/52
2/56
2/58
5/59

TarUı.:

Sahife

6. 3.1952
30. 6.1952
23.11.1957
27. 4.1959
' 4.' 7.1959

c-

131/10
76/143
108/200, 141/44
74/139, 1ı9;10. 177/17
83/156

İÇTÜZÜKLER

-1Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
(Z7.1Z.1963)
Madde

18
37
38
50
51
83 - 85
102
110
lll

114

Sahife

82
83
83
83
83
83
83
83
83
83

Madde

115
117
119 - 121
124
126
129
132
134
149
161

Sahife

83

sa
83
83

83
83
83
83
119
118

-2Millet Meelisi İçtüzüğü
(584 - 5.3.1973)

21
30 - 31
40
53
60 - 63
70

82

71

83

76
78
79
82
88

83
83
83
83

83
83
83
83
83
83

218
Madde

89
104
105
106

1961

Sahife

83
62, 78
62, 116
112

Anayasası

Madde

107
108- 111
112
153 - 156

ve Bakanlar Kurulu

Sahife

-

112
116
117, 118
146/55

,
-3T .B.M.M. BirleŞk Toplantısı İçtüsütü
(1 -17.2.1965)

12
13
14
15
16
17

159
155,
160,
161,
161,
Hll,

160, 164
161, 162, 163
163
162, 163
163

18
19
20
21
22
27

162
162, 163
162
162
162
163

-4Federal Alm.auya Bakanlar Kurulu İçtiid.ğii
(11.5.1951 - GMBL S. U'J)

8
12
14
15
16

25/15, 16
49

124
26/19, 48
31/4Q

20
22
23
26

48
25/15
99

31/40

O-

KAVRAM ENDEKSİ (*}

-AAlman Anayasası, 42, 46/88
Alman Anayasa Mahkemesi, 4,
76, 83, 129/10, 131, 141/44, 177
Anayasa Boşluğu, 4
Anayasa Mahkemesi, 4, 76, 126,
134/28, 146/55, 162, 169
Ankara Tasarısı, 16-17
Azınlık Hükfuneti, 33

-BBağımsız Üye, 121, 122

Bakan :
- genel olarak, 8, 10, 17, 18
- vekillik, 31
- nın sorumluluğu , 21 , 23,
84, 106, 116, 125 vd.
- yardımcılığı, 31, 31/ 38
- azli, 21
- nın istifası, 23, 45 vd.
- nın görev ve yetkileri, 26,
29, 52, 132, 133
- it a amir i olarak, 30
B akanlar Kurulu :
- çalışma usulleri, 6, 39, 48 vd .
85, 98 vd., 101, 103, 179
- çekilmesi, 16, 44, 105 vd. ,
113
Geçici · - 20, 121 vd.
- görev ve yetkileri 6, 14, 68
vd., 80 vd., 90 vd.,
- iç tüzüğü 48, 50 vd .
(•)

nun kuruıuşu, 20, 121 vd.
nun özellikleri, 47 vd.
nun birlik ve tesanüdü, 22,
40, 47, 49
- partiler üstü, 33
- nun politikası, 22, 25
- nun vazifeye başlaması , 7
Bakanlık : 27
- kuruluşu, 96 vd.
- artırılması, 27, 28
- azaltılması, 27, 28
- kamu tüzel kişiliği, 30
- görevleri, 96 vd.
-

Başbakan:

- atanması , 3
- genel, 9, 10, 15, 18, 20
- sorumluluğu , 21
- statüsü, 20 vd ., 27
- yardımcılığı , 24, 25, 28
Bütçe, 79, 80, 92, 146/55

-0Cezai Sorumluluk, 21
Cumhurbaşkanı (Genel ), 2, 13, ·
16, 17, 18, 19, 22, 26, 32, 34,
35, 40, 43
- sorumluluğu , 34, 42, 49
- nın işlemleri, 34, 35, 35/45,
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