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Abstract 

According to a parliamentary system with a presidential system in Turkey in 
the past with the transition to constitutional different situations related to 
the independence of the judiciary, which has been designed to be seen. 
Besides the independence of the judiciary with the change of system, the 
necessity of being neutral is emphasized in the constitutional texts. With the 
expansion of the sphere of influence of the Presidency, it is usual to reassess 
the judiciary in terms of the independence of the judiciary in appointments 
to the judicial bodies in the judiciary. In this study, the concepts of 
independence of the judiciary and separation of powers are tried to be 
explained, but the basic understanding of the appointments that the 
presidential authority can make to the judicial organs is tried to be revealed. 
The legal basis of the appointments to the Supreme Court, the Supreme 
Court, the Council of State, the Supreme Court and the changes that can be 
envisaged on this legal basis with the new system are considered and the 
selection of the members of the Council of Judges and Prosecutors is 
evaluated in order to ensure that the judges and prosecutors are 
independent and secured. 
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Özet 

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçişle birlikte geçmişte anayasa ile 
parlamenter sisteme göre dizayn edilmiş olan yargı bağımsızlığı ile ilgili 
farklı durumlar görülmeye başlanmıştır. Sistem değişikliği ile yargının 
bağımsız olmasının yanı sıra tarafsız olma gerekliliği anayasa metinlerinde 
vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanlığı makamının etki alanının genişlemesiyle 
tüm alanlarda olduğu gibi yargı alanındaki yargı organlarına yapılan 
atamalarında özellikle yargı bağımsızlığı açısından yeniden 
değerlendirilmesi olağan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışmada yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı kavramları açıklanmaya 
çalışılmakla birlikte cumhurbaşkanlığı makamının yargı organlarına 
yapabildiği atamaların temel anlayışı ortaya konmaya çalışılmıştır. Yüksek 
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yargı organları olan Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay’a yapılan 
atamaların yasal zemini ve yeni sistemle birlikte bu yasal zeminde 
öngörülebilecek değişiklikler üzerinde durulmakta olup, hakimler ve 
savcıların bağımsız ve teminatlı olabilmeleri adına Hakimler Savcılar Kurulu 
üyelerinin seçimi değerlendirilmektedir. 

 

1. Giriş 

Yeni sistemde bir yandan Cumhurbaşkanlığının eylem ve işlemleri yargı 
organlarınca denetlenmekte öte yandan bu yargı organlarının bazı üyeleri 
Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir. Son anayasa değişikliği referandumunda 
Anayasanın 9. Maddesi değiştirilmiş ve “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır” ifadesi “bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılır 
şekline dönüştürülmüştür. Dolayısıyla bu değişiklikle sadece yargının bağımsızlığı 
değil, tarafsızlığı da anayasaya eklenmiştir. Bu çalışmada esas olarak üzerinde 
duracağımız konu Cumhurbaşkanının yargı organlarına yaptığı atamaların yargı 
bağımsızlığını etkileme potansiyeline sahip olup olmadığıdır. 

2. Literatür Taraması 

2.1. Yargı Bağımsızlığı  

Anayasamızın ikinci maddesinde net bir şekilde tanımlandığı üzere, Türkiye 
Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğünü bu derece ön plana alan 
bir devlet için yargının bağımsız olması son derece önemlidir. Buradan hareketle 
yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü bakımından bir kale duvarına benzetilebilir. 
Bir ülkede insanların yönetimi yerine hukukun yönetimi geçerli ise burada 
bireylerin gücünden ziyade hukukun gücüne inanmak daha doğru olur. Bu 
ülkedeki mahkemelerde bireyler yerine hukuku kendine temel referans alarak 
hareket eder. Hukuku temel alan bir yargı sisteminin sağlanması için birincil 
olarak mahkemelerin her türlü baskıdan uzakta bağımsız olması gerekir. Yargının 
bağımsızlığının sağlanması pek tabi politik etkilerden uzak olmasıyla ilgilidir. 
Ancak bununla beraber sadece politik etkilerden uzak kalmak yetersiz olup, 
dışarıdan gelebilecek her türlü etkiye karşı yargıyı izole etmek gerekir (Öztürk, 
2015, s.52).  

Yargı bağımsızlığının temelinde yargının kanuna uygun eylem ve işlemlerde 
bulunması yatmaktadır. Yargı uyuşmazlıkların çözümünde farklı kriterleri göz 
önüne almak yerine kanunları kendine esas almalıdır. Kanunları esas almakta yargı 
bağımsızlığının sağlanması için kanuna bağlılık ilkesine uyum gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır (Metin, 2019, s.219).  

Yargı bağımsızlığı kavramını burada iki yönlü değerlendirmek gerekir. Bunlardan 
birincisi yargının karar alma bağımsızlığının sağlanması bir diğeri ise yargının 
kurumsal bağımsızlığının sağlanmasıdır. Karar alma bağımsızlığından kasıt; 
yargıçların aldıkları kararlarda her türlü baskıdan uzak kalabilmeleridir. Yargının 
kurumsal bağımsızlığının sağlanmasından kasıt ise; hakim ve savcıların bağımsız 
ve teminatlı olabilmesidir. Hakim ve savcıların bağımsız ve teminatlı olabilmeleri 
için atama, terfi, disiplin ve özlük işlemlerine ilişkin bağımsız bir kurumun 
oluşturulması ihtiyacı büyük oranda karşılayabilmektedir. Yargı bağımsızlığının 
sağlanmasına yönelik sorunsallardan en önemlisi bağımsız yargının aynı zamanda 
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tarafsız olabilmesidir. Bunun sağlanabilmesinin temelinde yargı mensuplarının 
hukuki formasyonlarının iyi olması, hukuku kendilerine temel almaları ve 
kendilerini tarafsız görmeleri yatmaktadır (Öztürk, 2015, s.52). 

2.2. Kuvvetler Ayrılığı 

Kuvvetler ayrılığı Aristoteles görüşlerine, tasvir ve tahlillerine dayandırılmaktadır. 
Aristoteles’e göre “danışılan ve yol gösteren”, “yöneten” ve “yargılayan” güçler 
birbirlerinden ayrılmalıdır. Söz konusu güçler geniş ölçüde özerk olmakla birlikte 
birbirlerinin özelliklerini karşılıklı olarak denetlemektedirler. Temel amaç devlet 
organlarının denetimsiz kalmaması, herhangi bir devlet erkinde güç 
yoğunlaşmasının engellenmesidir (Doehring, 2014, s.389). 

Modern anlamda kuvvetle ayrılığı; iktidarın sınırlandırılması gerekliliğinden 
hareketle yasama, yürütme ve yargı güçlerinin farklı ellerde olması ve birbirinden 
tamamen ayrılması anlamına gelmektedir (Çetin, 2016, s.275). 

Devletin hukuk devleti olması ve hukuk devleti ilkesine bağlı olmaları devletin 
hukuk dışına çıkmasına engel olmak için tek başına yetersiz kalmaktadır. Devletin 
temelini teşkil eden yasama, yürütme ve yargı işlevlerini yerine getiren kurumların 
fonksiyonları ve personelleri itibariyle ayrışması gerekmektedir. Bu durum hak ve 
özgürlüklerin korunabilmesi adına son derece önemlidir (Öztürk, 2015, s.54). 

2.3. Yargı Organlarına Yapılan Atamalar 

Anayasal yargı yerleri siyasal sistem içinde siyasal-ideolojik çoğulculuk unsuru 
olarak siyasal iktidar karşısında fren ve karşı ağırlık görevi yaparlar (Çağlar, 1981, 
s.61). Bu nedenle cumhurbaşkanlarının devletin başı olarak yüksek yargı 
organlarının üyelerini ataması ona anayasa tarafından verilen gözetleme ve 
denetleme görevinin bir parçası olarak düşünülebilir. Bu ifade özellikle tarafsız ve 
sembolik konumda bulunan parlamenter sistemdeki bir cumhurbaşkanı için 
geçerlidir. Çünkü bu sistemde cumhurbaşkanları hem yasama, hem yürütme ve 
yargı organlarının uyum içinde çalışmasını gözetlemekten sorumludurlar. Oysa şu 
anki Cumhurbaşkanlığı sisteminde yürütme ile Cumhurbaşkanı aynı olduğu için 
yürütme organının yargı üzerindeki etkisi gündeme gelebilmektedir. 1982 
Anayasasının başlangıç kısmında “kuvvetler ayrımının Devlet organları arasında 
üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetki ve görevlerinin 
kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş birliği olduğu 
ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu” ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla bu ifadeden Anayasanın devlet organları arasındaki iş bölümü ve 
işbirliğinden kastının yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sistemi 
kastettiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu nedenle değişen yeni sistem artık parlamenter 
sistem olmadığı için yürütme kuvveti de tek kişiden oluştuğu için kuvvetler 
ayrılığını daha katı yorumlamak gerekir. Bu yorumun doğal sonucu olarak 
Cumhurbaşkanının yargı organlarına yaptığı atamaları tarafsız devlet başkanının 
yapmış olduğu atamalar olarak görülmesi mümkün değildir. Çünkü yeni sistemde 
Cumhurbaşkanı tek başına yürütmenin sahibidir ve yaptığı atamalar yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından ele alınarak değerlendirilmelidir.  

Yüksek yargı organlarının üyeleri kısmen veya tamamen Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilir ya da atanır. Cumhurbaşkanının başka kurumlarca gösterilen 
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adaylar arasından birini göreve getirmesi durumunda seçme yaptığından, bu 
konuda kendi başına hareket edip gerekli şartları taşıyanları göreve getirmesi 
durumundaysa atama yaptığından söz edilebilir. Fakat her iki durumda da göreve 
getiren kişi cumhurbaşkanıdır. Seçme durumunda birden fazla aday teklif edildiği 
için yine Cumhurbaşkanının iradesi vardır (Öztürk, 1999, s.133). 

1982 Anayasası (m.9) yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız 
mahkemelerce kullanılır (Değişik, 16/4/2017-6771/1) hükmü gereğince 
mahkemelerin bağımsızlığını düzenlemiştir. Mahkemelerin bağımsızlığı hâkimlerin 
gerek yürütme gerekse yasama organına bağımlı olmadıkları, onlardan bağımsız 
oldukları, bu organların hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği ve tavsiyelerde 
bulunamayacağı anlamına gelir. Mahkemelerin bağımsızlığı konusundaki temel 
düzenleme ise Anayasanın 132. Maddesindedir. Bu maddeye göre, “hâkimler 
görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 
kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; 
genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava 
hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, 
görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme 
organları ile idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez”. Bütün bu ayrıntılı hükümlere hâkimlerin 
bağımsızlıklarını sağlayan en önemli kurum olan “hâkimlik teminatı” da eklenirse 
Yüksek Mahkeme üyelerinin taraflı davranacaklarını düşünmek isabetli 
olmayacaktır. Ancak, üyelerini Cumhurbaşkanının atadığı bir mahkemede 
Cumhurbaşkanının yargılanacak olması ve bu mahkemede dava açma yetkisinin 
olması esas sorunu oluşturmaktadır. ABD’de Başkan Anayasa Mahkemesi üyelerini 
atama yetkisine sahiptir. Ancak atanan kişiler kaydı hayat şartı ile bu göreve 
gelirler ve göreve geldikten sonra görevden alınma, başka bir göreve getirilme gibi 
kaygılar taşımadan karar verirler. Dolayısıyla ABD için kimse yargı bağımsızlığının 
tehdit altında olduğunu ileri sürmez. 

2.4. Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi 

1982 Anayasasının değiştirilmeden önceki haline göre Anayasa Mahkemesi on bir 
asil ve dört yedek üyeden oluşmaktaydı. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesinin 
bütün üyelerini belirleme hakkına sahipti. Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun’a göre “Cumhurbaşkanı iki asıl ve iki yedek 
üyeyi Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca 
kendi başkan ve üyeleri; bir asıl üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi 
olmayan yükseköğrenim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
dallarındaki öğretim üyeleri içinden; üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla ve her 
boş yer için gösterilecek üçer aday içinden; üç asıl ve bir yedek üyeyi ise 
Yükseköğretim Kurulu Başkan veya üyesi veya Yükseköğretim Kurumu rektör ya 
da dekanı veya müsteşar, müsteşar yardımcısı, general, amiral, büyükelçi, bölge 
valisi veya vali ya da mesleğinde avukat olarak fiilen on beş yıl çalışmış ve hâkimlik 
mesleğine alınmamayı gerektiren bir suçtan hüküm giymemiş veya bu gibi 
suçlardan dolayı ceza kovuşturması altında olmayan ve hâkimlik mesleğine 
alınmasına engel bir hali olmayanlar arasından doğrudan seçer (2949 Sayılı Kanun 
m.4).  
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Bu durumda genel olarak Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi üyelerinden 
hepsini seçebilmesi için kendisine tam 33 (asıl ve yedek) aday gösterilecek ve 
Cumhurbaşkanı bunların arasından 11 tanesini seçip üye olarak atayabilecekti. 
Geriye kalan 3 asıl ve bir yedek üyeyi ise Cumhurbaşkanı 2949 Sayılı Kanun’un 4. 
Maddesinde sayılan kişiler arasından atayabilmekteydi. İlk bakışta mahkeme 
üyelerinin atanması tamamen Cumhurbaşkanının uhdesindeymiş gibi 
görünmesine rağmen Cumhurbaşkanı bu göreve ancak mahkeme üyelerinin 
boşalması halinde atama yapabileceği için bir cumhurbaşkanının bütün üyeleri 
ataması mümkün değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanı mahkeme üyelerini görevden de 
alamaz. Ancak bu durum mahkeme üyelerinin önemli bir kısmının 
Cumhurbaşkanınca atanacağı gerçeğini değiştirmez. Üstelik bu mahkemede 
Cumhurbaşkanı iptal davası açabiliyor ise bu konuda daha duyarlı hareket 
edilmesi gerekirdi (Öztürk, 1999, s.136). 

12 Eylül 2010 referandumundan sonra mahkeme üyelerinin sayısı 17’ye 
çıkarılmıştır. Bunlardan 3’ü meclis tarafından kalan 14 üye ise Cumhurbaşkanınca 
atanacaktır. 16 Nisan 2017 Değişikliği ile bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmiş 
mahkemenin üye sayısı 15’e düşürülmüş yine 3 üye meclis tarafından kalan 12 
üyenin ise Cumhurbaşkanınca atanması usulü benimsenmiştir (Öztürk, 2018, 
s.99). 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri ile ilgili 30/03/2011 tarihli 6216 
numaralı kanunda2 ise Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinde önemli 
değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin konumuzla ilgili olanlarını şöyle 
sıralamak mümkündür:  

Mahkemenin görev ve yetkileri3 MADDE 3- (1) Mahkemenin görev ve yetkileri 
şunlardır: a) Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin şekil ve 
esas bakımından, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil açısından Anayasaya 
aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak. b) Anayasanın 152’nci 
maddesine göre mahkemelerce itiraz yoluyla kendisine intikal ettirilen işleri 
karara bağlamak. c) Anayasanın 148 inci maddesi uyarınca yapılan bireysel 
başvuruları karara bağlamak. ç) (Değişik: 2/7/2018 - KHK-703/209 md.) 
Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı 
yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay başkan ve 
üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
ve Sayıştay başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava 

                                                        

2 30/03/2011tarihinde kabul edilen ve 03 Nisan 2011 tarih ve 27894 sayılı R.G’de yayımlanan 
kanun. 

3 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 uncu maddesiyle 3 üncü 
maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinin” şeklinde; (f) bendinde yer alan “milletvekili olmayan” ibaresi “Cumhurbaşkanı 

yardımcıları ve” şeklinde değiştirilmiştir 
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Kuvvetleri komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla 
yargılamak. d) Siyasi partilerin kapatılmasına ve Devlet yardımından yoksun 
bırakılmasına ilişkin davalar ile ihtar başvuruları ve dağılma durumunun tespiti 
istemlerini karara bağlamak. e) Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve 
giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimini yapmak veya yaptırmak. f) 
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya 
milletvekilliklerinin düşmesine ya da Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince karar 
verilmesi hâllerinde, ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekilinin Anayasa, kanun 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine aykırılık iddiasına 
dayanan iptal istemlerini karara bağlamak. g) Mahkeme üyeleri arasından Anayasa 
Mahkemesi Başkanı ve başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve 
Başkanvekilini seçmek. ğ) Anayasada kendisine verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

Mahkemenin kuruluşu ve üyelerin seçilme yeterliği4  ise 6. Maddede 
düzenlenmiştir. MADDE 6- (1) Mahkeme onbeş üyeden kurulur. (2) Mahkeme 
üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki bentlerde sayılan niteliklerden birine sahip 
olmak gerekir: a) Yargıtay, Danıştay veya Sayıştayda başkan ya da üye olmak. b) 
Mahkemede asgarî beş yıldır raportör olarak görev yapıyor olmak. c) Kırkbeş 
yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş olması ve hâkimlik mesleğine alınmaya 
engel bir hâlinin bulunmaması kaydıyla; 1) Yükseköğretim kurumlarının hukuk, 
iktisat veya siyasal bilimler dallarında profesör veya doçent unvanını kazanmış 
olmak, 2) En az yirmi yıl fiilen serbest avukatlık yapmış olmak, 3) En az yirmi yıl 
kamu hizmetinde fiilen çalışmış üst kademe yöneticileri arasından seçilecek üye 
için Yükseköğretim Kurulu Başkan veya üyesi ya da bir yükseköğretim kurumunun 
rektör veya dekanı ya da bakan yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı, 
büyükelçi veya vali olmak, 4) Birinci sınıf hâkim ve savcılar için adaylık dâhil en az 
yirmi yıl çalışmış olmak.  

Üyelerin seçimi MADDE 7- Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel 
Kurulunun kendi Başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için göstereceği üçer 
aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından 
gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam 
sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci 
oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için 
üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. 

                                                        

4 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 uncu maddesiyle 6 ncı 
maddenin 

birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının (a) 
bendinde 

yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
(c) 

bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “dekanı ya da” ibaresinden sonra gelmek üzere “bakan 

yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir. 
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İkinci ve üçüncü tur oylamalarda oyları eşit olan adaylar arasında eşitlik bozulana 
kadar oylama tekrarlanır.  Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay 
genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için 
gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukuk bilim dallarından olmak üzere 
üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve 
siyasal bilimler dallarında görev yapan ve kendi üyesi olmayan öğretim üyeleri 
arasından her boş yer için göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe 
yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl 
raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer5.  

Görüldüğü gibi esasında mahkeme üyelerinin seçiminde son sözü söyleme yetkisi 
Cumhurbaşkanına bırakılmıştır. Cumhurbaşkanı kendisine önerilen üyeler içinden 
seçme yoluyla atama yapmaktadır. Ancak bu durum Cumhurbaşkanının seçme 
yetkisini olumsuz etkileyebilecek bir nitelikte değildir. Zira atama yetkisi 
Cumhurbaşkanına ait olduğu için onun istemediği bir üyenin bu kurum ve 
kuruluşlarca zaten önerilmesi mümkün değildir. Bu kurulların görevi 
Cumhurbaşkanına alternatif önermekten ibarettir ve nihai kararı verecek olan 
Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
Cumhurbaşkanınca belirlenmesi kuvvetler ayrılığı ilkesi ve yargı bağımsızlığı 
açısından çok uyumlu değildir.  Ancak gerek üyelik süresi ve sadece bir kez 
atanmaları, gerekse üyelerin azlolunamayacağına ilişkin düzenlemeler yargı 
bağımsızlığı yolunda önemlidir ve mahkeme üyelerini koruyucu etkisi vardır. Bu 
bakımdan mahkeme üyeleri herhangi bir baskıya maruz kalmadan karar 
verebilecekleri korumaya sahiptirler. Nitekim 6216 Sayılı Kanunun 10. Maddesi bu 
konuyu net bir şekilde belirlemektedir. “(1) Mahkeme üyeleri on iki yıl için 
seçilirler. Bir kimse iki defa üye seçilemez. (2) Başkan ve üyeler azlolunamaz; 
kendileri istemedikçe görev süreleri dolmadan veya altmışbeş yaşından önce 
emekliye sevk edilemezler. (3) Başkan ve üyelerin görevleri yalnızca Anayasada ve 
bu Kanunda öngörülen hâllerde sona erer”.   

2.5. HSK Üyelerinin Seçimi 

1982 Anayasası ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununa göre; 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun 
Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun tabiî 
üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren 
nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf 
olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve 
savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi 
Danıştay üyeleri, üç üyesi yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev 
yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından seçilir. Mecliste çoğunluk sağlayan parti ile Cumhurbaşkanının partisi 
aynı olursa üyelerin büyük çoğunluğunun yürütmenin tercih ettiği kişilerden 

                                                        

5  2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 uncu maddesiyle bu fıkrada 
yer alan 

“bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi madde metninden 

çıkarılmıştır. 
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oluşacağı açıktır. Zira HSK üyelerinin seçiminde ilk turda farklı organların 
gösterdiği adaylar içinden Meclisin ilgili karma komisyonunca belirlenen adayların 
seçilebilmesi için ilk turda meclis üye tam sayısının 2/3 (400 milletvekili) 
çoğunluğunun oyu gerekir. Bu sağlanamadığı takdirde ikinci tur oylamada üye tam 
sayısının 3/5 (360 milletvekili) çoğunluğunun oyu gerekir. Bu kadar fazla sayıda 
milletvekilinin bir aday üzerinde uzlaşması zor olmakla beraber mümkündür. 
Ancak mecliste çoğunluğa sahip bir parti veya partiler ittifakı var ise ve bu parti 
veya ittifak 360’tan fazla milletvekilini kontrol ediyor ise uzlaşma beklentisi 
gerçekçi olmaz. Çünkü muhtemelen istedikleri adayları bu kurula seçme imkânına 
sahip olacaklardır. Ayrıca böyle bir imkân olmasa bile 3. turda en çok oy alan iki 
aday arasında kura çekileceği için uzlaşmaya gitmek çok gerçekçi 
görülmemektedir. Dolayısıyla HSK üyelerinin seçiminde yürütme organı belirleyici 
bir konumdadır demek çok da yanlış olmaz. 6087 Sayılı HSK’nın 29. Maddesi 3. 
Fıkrasına göre Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar 
alır. Bu durumda HSK’nın karar alabilmesi için yedi üyenin olumlu yöne oy 
kullanması gerekir. Benzer şekilde daireler de salt çoğunlukla toplanıp yine salt 
çoğunlukla karar alırlar. 30. Maddenin 3. Fıkrasına göre (Değişik: 15/2/2014-
6524/36 md.)  Altışar üyeden oluşan “Daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır”. Adli ve İdari yargı 
hâkim ve savcılarının göreve başlama, disiplin, terfi, tayin ve görevden alma gibi 
hususlarda yetkili olan ayrıca Danıştay ve Yargıtay’a üye seçme yetkisi bulunan bu 
kurulun yürütmenin tesiri altında kalması yargı bağımsızlığı açısından yerinde bir 
düzenleme olarak görülemez. 

2.6. Danıştay Üyelerinin Dörtte Birini Seçme 

Danıştay, Anayasa ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi ve aynı zamanda 
danışma ve inceleme merciidir. İdare mahkemelerine verilen ve kanunun başka bir 
idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son incelemesi Danıştay’da 
yapılır. Ayrıca Danıştay kanunda gösterilen belli davalara ilk ve son derece idare 
mahkemesi olarak bakar (Any.m.155, 1.bend). Ayrıca Danıştay, davaları görmek, 
kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde 
düşüncesini bildirmek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer 
işleri yapmakla görevlidir. (Any.m.155, 2. Fıkra).  

Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu 
meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Kurulu; dörtte biri nitelikleri 
kanunda belirlenen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir (Any. 
md.155, 3. Fıkra). 

2575 Sayılı Danıştay Kanunu’na göre Danıştay bağımsızdır (2.Madde) “Danıştay 
Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler yüksek mahkeme 
hâkimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine 
sağladığı teminat altında görev yaparlar.” (4. Madde).   

Madde 9 – 1. Danıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hâkim ve 
savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir. 2. İdari yargı hâkim 
ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar ise, 
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Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler. 3. (Ek: 1/7/2016 – 6723/1 md.) 
Danıştay üyeleri on iki yıl için seçilir. Bir kimse iki defa Danıştay üyesi seçilemez. 

Danıştayın görev ve yetkilerine baktığımızda ise Cumhurbaşkanlığını ve yerel 
yönetimleri ilgilendiren önemli görev ve yetkilerinin olduğunu söyleyebiliriz.  23. 
Maddede görev ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Buna göre Danıştay: 

“a) (Değişik: 22/3/1990 - 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi 
mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda 
görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar. 
(Ek cümle: 1/7/2016 – 6723/6 md.) Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir 
hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan 
hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır.…  

İlk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar 

Madde 24 – (Değişik : 2/6/2000 - 4575/2 md.) 

1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak: 

a) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanı kararlarına, 

b) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanınca çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere, … 

Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu 
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları 
karara bağlar. 

2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık 
sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar. 

Temyiz yoluyla Danıştay'da görülecek davalar 

Madde 25 – (Değişik: 22/3/1990 - 3619/5 md.) 

İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da 
temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır” 

2.7. Yargıtay Başsavcısı ve Başsavcıvekili Seçimi 

2797 Sayılı Kanuna göre (Madde 32)  “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden 
göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir”. 
Cumhurbaşkanının bu görevlere atama yapması esasında doğrudan yargı 
bağımsızlığını etkileyen bir konu değildir. Daha çok Yargıtay Başsavcısının 
görevleri üzerinden bir değerlendirme yapmak bu açıdan daha doğru olur. Çünkü 
savcıların mahkemelerde karar alma yetkileri yoktur. Dolayısıyla 
Cumhurbaşkanının bu makamlara atama yapması mahkemelerin bağımsızlığını 
etkileyen bir husus değildir. Öte yandan siyasi partilerin kapatılması için Anayasa 
Mahkemesinde dava açma yetkilerinin olması bu makamların önemini daha da 
artırmaktadır. Nitekim 2797 Sayılı Kanunun 27. Maddesinde Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının görevleri arasında şunlar da sayılmaktadır: “(2). Anayasa 
Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevini yapmak, (3). Ceza Genel Kurulunda 
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görülen davaların duruşmalarına katılmak, (4). Bizzat veya Cumhuriyet Başsavcı 
Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları marifetiyle siyasi partilerin tüzük 
ve programlarını ve kurucularının hukuki durumlarının Anayasa ve kanun 
hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetlemek, 
faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasi parti, siyasi parti üyesi veya kuruluşu 
hakkında mahallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yaptırmak, (5). 
Siyasi partilerin kapatılması hakkında dava açmak”. Siyasi konularda bu kadar çok 
yetkilerinin olması ve parti kapatma davalarını açabilme konumunda olmaları 
Yargıtay Başsavcılığını siyasi sistem üzerinde demoklesin kılıcını elinde tutan 
makam konumuna getirmektedir. Hatırlanacak olursa Süleyman Demirel’in 
Cumhurbaşkanlığı döneminde şu anda iktidarda olan AKP hakkında birkaç kez 
kapatma davaları açılmış ve parti deyim yerindeyse kıl payı kapatılmaktan 
kurtulmuştu. Nitekim daha sonra yapılan yasa değişikliği ile Anayasa 
Mahkemesinde partilerin kapatılması için nitelikli çoğunluk kuralı getirilmiş ve 
partilerin kapatılması zorlaştırılmıştı.   

Hukuki olarak tarafsız Cumhurbaşkanlığının düzenlendiği 1982 Anayasasının ilk 
halinde bile yanlış kullanılmaya elverişli olan bu mekanizma hükümet sistemi 
değişikliğinden itibaren partili Cumhurbaşkanının kontrolüne verilmiş gibidir. 
Gerçi şu ana kadar herhangi bir partinin kapatılması konusunda dava açıldığı 
söylenemez ama Cumhurbaşkanının atadığı Cumhuriyet Başsavcısının 
Cumhurbaşkanının partisi aleyhine böyle bir dava açması ve partinin kapatılmasını 
talep etmesi mümkün değildir. Bu açıdan iktidardaki parti ile diğer partiler 
arasındaki eşitliğin zarar gördüğünü belirtmek gerekir. 

3. Sonuç 

Türkiye’nin demokrasi standartlarının yükselebilmesi adına; yargıda bağımsızlığın, 
etkinliğin ve etkililiğin sağlanması için teşkilat yapısını güçlendirecek 
düzenlemelere ihtiyaç vardır.    

Parlamenter sistemden, cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra Türkiye’de 
en çok tartışılan konulardan biri yargı bağımsızlığı olmuştur. Bu durumun temel 
nedeni ise anayasa ve ilgili mevzuatın parlamenter sisteme göre dizaynıdır. Yeni 
sistemle birlikte yürütmenin güçlendirilme çabaları yargıya dair düzenlemelerin 
eksik kalmasına neden olmaktadır. Yürütmenin vesayetten kurtulma çabasının bir 
sonucu olan sistem değişikliğinin anlamlı olabilmesi ve eksiklerinin giderilmesi 
için mevzuatın yeni sisteme uyumunun sağlanması öncelikli yapılması gerekenler 
arasında yer almaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yargı bağımsızlığına yönelik kaydettiği olumlu 
gelişmeler yargı mensupları ile birlikte vatandaşlara anlaşılır düzeyde 
aktarılmalıdır. 

Sistem değişikliği ile birlikte cumhurbaşkanının yargıya yönelik etkisi oldukça 
belirgindir. Bu etkinin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmeli toplumda 
şüphe uyandırmayacak şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
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