
 

 

 

 

ANAYASA YARGISI 36/1 için YAZI ÇAĞRISI 

 

1984 yılından bu yana her yılın Nisan ayının 25. günü Anayasa Mahkemesinin 

kuruluş günü olması vesilesiyle tertip edilen sempozyumun bildiri kitabı olarak 

yayımlanan Anayasa Yargısı, 2019 yılı ve 36/1 sayısından itibaren yılda iki sayı olarak 

yayımlanan hakemli bilimsel dergi formatında yayın hayatına devam edecektir. Dergide 

genel olarak anayasa hukuku alanına ilişkin çalışmalar yanında, anayasayı inceleme 

konusu edinen sosyal bilimler disiplinlerinden çalışmalara da yer verilecektir.  

Anayasa Yargısı’nın Mayıs 2019’da yayımlanması planlanan 36/1 sayısı için dosya 

konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) olarak belirlenmiştir. Anayasa 

hukukumuza ilk olarak 1982 Anayasasıyla ve sınırlı bir alana ilişkin bir düzenleyici işlem 

biçiminde giren CBK, 6771 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen kapsamlı anayasa değişikliği 

sonrasında, yürütme organının yeni bir düzenleme aracı ve anayasa yargısının yeni bir 

denetim konusu mahiyeti kazanmıştır. Bu nedenle CBK, anayasa yargısı açısından, 6771 

sayılı Kanun ile gerçekleştirilen hükümet sistemi değişikliğinin getirdiği en önemli 

yeniliklerden birini oluşturmaktadır. Konunun çeşitli yönleriyle anayasa hukuku 

öğretisinde tartışılmaya başlamış olduğu görülmektedir. Bu tartışmanın yeni katkılarla 

zenginleştirilmesini desteklemek amacıyla, Anayasa Yargısı’nın 36/1 sayısının dosya 

konusu, CBK olarak belirlemiştir.  

Dosya konusu kapsamında dergiye gönderilecek çalışmalarda örnek olarak 

aşağıdaki meselelerden birinin ya da birkaçının inceleme konusu edilebileceği dikkatinize 

sunulmaktadır:  

 Yürütme yetkisine ilişkin konuların (AY m. 104/17) kapsamı, 

 CBK’ların normlar hiyerarşisindeki yeri, 

 CBK’lar yönünden mahfuz bir düzenleme alanı olup olmadığı; eğer varsa bu 

alanın kapsam ve sınırları, 

 CBK’larla düzenlenemeyecek konular, 

 Aynı konuda kanun çıkarılmasına bağlı olarak CBK’ların hükümsüz 

kalmasının sonuçları, 

 OHAL CBK’larının hukukî rejimi, 

 Anayasa’nın ancak kanunla sınırlanabilir (AY m. 13) hükmü karşısında, 

Temel Hak ve Hürriyetler ile özellikle de Sosyal ve Ekonomik Hakların 

CBK’yla düzenlenebilirliği,  

 Kanunî idare ilkesi karşısında CBK’yla düzenleme yetkisi. 

 

Bu ve benzeri yönleriyle CBK’ları ele alan çalışmaların Anayasa Yargısı’nın 36/1 

sayısında yayımlanmak üzere hakem değerlendirmesine sunulması için 15 Mart 2019 

tarihine kadar anayasayargisi@anayasa.gov.tr adresine ulaştırılması beklenmektedir.  
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