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Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nde 26 Nisan 2012
tarihinde 6300 sayTlT bir

Torba Yasa kabul edildi. Bu ya-
sanTn 10. Maddesi ile, 4046 sayT-
lT Özelleştirme YasasT’na Ek Mad-
de konularak, Bakanlar Kurulu’na
özelleştirmelerle ilgili yargT ka-
rarlarTnT uygulamama yetkisi verildi.
CumhurbaşkanlTğT’na 2 MayTs’ta
gönderilen yasa, 10 MayTs tarihli
Resmi Gazete’de yayTmlandT. Bel-
li ki aynen TBMM üyeleri gibi,
CumhurbaşkanT da yasanTn Anayasaya ay-
kTrTlTğTyla ilgilenmemişti.

Tesadüfe bakTn ki aynT gün, kararlarTnTn
bağlayTcTlTğT ortadan kaldTrTlan DanTştay’Tn
kuruluş yTldönümü ve “Danıştay ve İdari
Yargı Günü” idi. DanTştay çeşitli etkinlik-
lerle 144. kuruluş yTldönümünü kutladT.

DanTştay kuruluş kutlamalarTnT, bir ay ön-
ce taşTndTğT yeni modern binasTnda gerçek-
leştirdi. Yeni bina ile birlikte DanTştay üye-
lerinin cüppeleri de yenilenmişti. DanTştay
BaşkanT Hüseyin Karakullukçu kutlama ko-
nuşmasTnT yeni, süslü cüppesiyle yaptT.

Kamu zararı önlenemeycek
DanTştay’Tn binasT büyümüş, modern-

leşmiş, cüppeler daha göz doldurucu olmuştu
ama aynT gün çTkan bir yasayla verdiği ka-
rarlarTn uygulanmayabileceği ilan edilmişti.
Böyle bir adTm karşTsTnda DanTştay’dan bir
tepki göstermesi, kutlama töreninde DanTş-
tay BaşkanT’nTn siyasilerin yüzüne karşT
yaptTğT konuşmada bu durumun düzeltil-
mesini istemesi beklenirdi. Hukuk devleti-
nin yüksek yargT organTnTn yapmasT gereken
başka ne olabilirdi ki? Oysa öyle olmadT. Ya-
sama ve yürütme faaliyetlerine yedeklenmiş
bir yargT görüntüsünden ibaret olan Kara-
kullukçu’nun konuşmasTndan öne çTkanlar,
yeni anayasa çalTşmalarTnTn fTrsat olduğu ve
her türlü katkTyT yapacaklarT, yargTnTn hTzlT
ve etkin bir şekilde çalTşmasT gerektiği idi. 
DanTştay BaşkanT’nTn duruşunu gösteren
asTl ifadeler ise TBMM’de verilen kokteyl-
de ortaya çTktT. Enerji BakanT Taner Yıldız
nükleer santralle ilgili bir soruya “Bu konuda
yasamanın, yürütmenin ve yargının yek-

nesak bir halde olduğunu görüyoruz. Bu
bizim için sevindirici bir durum” diyordu.
YanTnda bulunan DanTştay BaşkanT ise ay-
nT soruya, “Öyle bir şey yok. Durdurma
yok artık, ilerleme var artık. Ne varsa ya-
pılacak, bunun lamı cimi yok. Onu dur-
dur, bunu durdur, ne oldu? Biraz yürü-
yelim bakalım beğenmezsek o zaman ba-
şa döneriz” diyerek Bakan’Tn sözlerini des-
tekliyordu. Geçmişte de siyasal iktidarlar Da-
nTştay kararlarTnT uygulamama yönünde
adTmlar atmTşlar ve hatta uygulamamTşlardTr.
Ancak bu adTmlara üst düzey yargT organ-
larTndan destek gelmesi günümüze özgüydü
ve DanTştay’Tn varlTk nedenine aykTrTydT.

Bundan 5 gün sonra, 15 MayTs günü bu
kez AKP Genel Başkan YardTmcTsT Hüse-
yin Çelik çTktT sahneye. Kütahya’da katTldTğT
bir konferansta, sözü DanTştay kararlarTna ge-
tirdi. Çelik, 12 Eylül 2010 tarihinde yapTlan
Anayasa referandumuyla vesayetin ortadan
kalktTğTnT, milli hakimiyetin gerçek anlam-
da tecelli ettiğini söylüyordu. ArdTndan “es-
ki” Danıştay’ı eleştiriyor; verdiği karar-
larla millete 600 milyon dolar zarar ver-
diğini” belirtiyordu. AKP aynT söylemleri
Anayasa referandumu sTrasTnda da kullanmTş,
Başbakan’Tn yaptTğT konuşmalarda, mey-
danlardan DanTştay yuhalatTlmTştT. AKP bu
iddiasTnT hiçbir delile dayandTrmazken, ak-
sine DanTştay kararTyla milyar dolarlar mer-
tebesinde kamu zararlarTnTn önlendiği bi-
linmektedir.

Bir hukuk devleti olduğu Anayasada açTk-
ça yer alan ülkemizde, yine Anayasa gere-
ği kuvvetler ayrTlTğT ilkesinin uygulanmasT ge-
rekmektedir. Bu ilke gereği olarak da Ana-
yasanTn 138. maddesinde, yasama ve yürütme

organlarT dahil hiçbir organTn
yargT kararlarTnT değiştirecek ya

da uygulanmasTnT geciktirecek şe-
kilde karar alamayacağT düzenlenmiştir.

YargT kararlarTnTn yerine getirilmemesi
ya da uygulanmasTnTn geciktirilmesi, hem ce-
za hukukunda suç olarak görülmekte hem de
tazminat konusu olmaktadTr. Mevcut siyasal
iktidarTn yerine getirmemekte Tsrar ettiği ba-
zT yargT kararlarT nedeniyle çeşitli yaptTrTm-
lara uğramalarT da söz konusudur. Uygu-
lanmayan yargT kararlarTnTn başTnda Seydi-
şehir Eti Alüminyum A.Ş.’nin satTşTna iliş-
kin ihaleyi iptal eden DanTştay kararT gel-
mektedir. Eti Alüminyum tesisleriyle birlikte,
OymapTnar Hidroelektrik Santrali de satTş
kapsamTnda bedelsiz olarak ihaleyi kazanan
Ce-Ka A.Ş.’ye devredilmiş, DanTştay be-
delsiz yapTlan bu satTşT hukuka aykTrT bul-
muştu. 2006 yTlTnda yürütülmesi durduru-
lan ve devamTnda iptal kararT kesinleşen bu
ihale işlemiyle ilgili yargT kararTnTn yerine
getirilmesi için hiçbir adTm atTlmazken, ka-
rarTn uygulanmamasT için TBMM dahil pek
çok kurum devreye girdi. Diğer DanTştay ka-
rarlarTnda olduğu gibi bu karar da, bir ka-
mu varlTğTnTn bedelsiz olarak özel sektöre
devredilmesi nedeniyle oluşan kamu zara-
rTnTn önüne geçilmesi gerekçesine dayanT-
lTyordu. DanTştay kararlarTnTn kamu zararTna
yol açtTğTnT iddia eden AKP ise bu kararT uy-
gulamamak için elinden gelen her türlü yön-
temi denemektedir.

Yaptırımlar yine geçerli
Konuyla ilgili son gelişme ise Başbakan

Erdoğan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu üye-
si bakanlar Mehmet Şimşek, Ali Coşkun,
Ali Babacan, Binali Yıldırım, Kemal
Unakıtan ile Özelleştirme İdaresi Başkan-
larT Ahmet Aksu ve Metin Kilci hakkTnda
açTlan tazminat davasTnda 10 bin lira man-

evi tazminata mahkum olmalarTdTr. TMMOB
Metalurji Mühendisleri OdasT tarafTndan
açTlan davada, Ankara 16. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin 27 Mart 2012 tarihli kararTnTn
ardTndan, 9 MayTs 2012 tarihinde
TBMM’den geçirilen yasanTn asTl amacTnTn
ne olduğu açTkça ortaya çTkmaktadTr. Baş-
bakan ve bakanlar benzer tazminat davala-
rTndan ve ceza yargTlamalardan kurtulmak is-
temektedirler. Ancak anayasaya açTkça ay-
kTrT olan bu yasal düzenlemenin sorumlula-
rT hukuki yaptTrTmdan kurtarmayacağT da or-
tadadTr.

“Danıştay ve İdari Yargı Günü” Res-
mi Gazete’de yayTmlanan ve açTkça yargT ka-
rarlarTnT hedef alan yasal düzenleme ile üst
düzey siyasetçiler ve kamu görevlilerinin yap-
tTklarT açTklamalar, kaygT verici niteliktedir.
Bu düzenleme ile üstü kapalT yöntemlerle yar-
gT kararlarTnT uygulamamak, yargT kararla-
rTnTn arkasTndan dolanmak, yargT kararlarT-
na karşT hile yollarTna başvurmanTn da öte-
sine geçilmiş, ne yazTk ki hukuk devletinin
yok sayTldTğT bir noktaya ulaşTlmTştTr. Hukuk
devleti ilkesi açTkça çiğnenmekte, yürütme
organTnTn her şeye mutlak egemen olduğu bir
sisteme doğru gidilmektedir. Yaşanan bu pra-
tiğin önünde engel teşkil eden Anayasa de-
ğiştirilmek istenmekte, somut duruma uygun
olarak başkanlTk sistemi gündeme getiril-
mektedir.

Enerji alanTnTn tümüyle serbest piyasa-
ya açTldTğT bir süreçte, yapTlan özelleştirme
işlemleriyle ilgili pek çok dava bulunmak-
tadTr. Bu davalarTn iptalle sonuçlanmasT ha-
linde uygulanmayacak olmasT, davalarT da an-
lamsTz kTlmakta hukuka güven tamamen kay-
bolmaktadTr. Kamuoyunda zaten yeterince
sarsTlmTş olan adalet duygusunun daha da yok
olmasTna neden olan davranTşlardan kaçT-
nTlmasT zorunludur. DanTştay BaşkanT’nTn da
söylediği gibi; “Tuzu kokutmamak gere-
kir. Zira bundan herkes zarar görür.”

Enerji özelleştirmeleriyle ilgili birçok davanın 
sürdüğü bir ortamda, Bakanlar Kurulu’na, Danıştay’ın
aldığı bazı kararlara uymama hakkı yasayla düzenlendi.
Bu düzenlemeye Danıştay Başkanı karşı çıkmak yerine
destek verdi. Bakanlar Kurulu’nun bu doğrultuda 
alacağı kararlar hukuka güven duygusunun biraz 
daha sarsılmasına neden olacaktır.

Anayasayı delen yasa ve tuzu kokutan açıklamalar…

Yargı kararları 
ne olacak?


