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ALAN Adalet

DAL/MESLEK Zabıt Kâtipliği

MODÜLÜN ADI Anayasa Mahkemesi Kalem Hizmetleri

MODÜLÜN TANIMI
Anayasa Mahkemesi’ne ait kalem hizmetlerinin verildiği
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL

YETERLİK Anayasa Mahkemesi’ne ait kalem hizmetlerini yürütmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Anayasa Mahkemesi’ne ait dosya, defter ve kartonlar
verildiğinde Anayasa Mahkemesi Yönetim ve Hizmet
Birimleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne uygun olarak
Anayasa Mahkemesi’ne ait kalem hizmetlerini
gerçekleştirebileceksiniz.

Amaçlar

1. Anayasa Mahkemesi’ne ait dosyaları tutabileceksiniz.

2. Anayasa Mahkemesi’ne ait defterleri tutabileceksiniz.

3. Anayasa Mahkemesi’ne ait kartonları tutabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: Modülün işlenebileceği ortamda,
konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar, bilgisayar ve
internet ağ bağlantısı, kırtasiye malzemesi bulunmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen ölçme
araçları ile ulaştığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize
değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda ise, kazandığınız
bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz
tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla
değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR



1

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ülkemizde Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Anayasa
Yargısı, bazı değişikliklerle birlikte 1982 Anayasası ile de korunmuştur.

10.11.1983 tarih ve 2949 sayılı Kanun birinci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere Ankara'da bir Anayasa
Mahkemesi kurulmuştur” cümlesi ile başlamaktadır.

Anayasa Mahkemesi, onyedi üyeden kurulur. Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünde Yazı
İşleri Müdürlüğünün görev ve yetkilerini belirlemiştir.

Bu modülümüzde, Anayasa Mahkemesi’nde görülen davalarla ilgili dosyalar, defterler
ve kartonların neler olduğunu, Anayasa Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde bu dosya,
defter ve kartonların düzenli ve usulüne uygun bir şekilde esas ve karar defterlerine
kayıtların yapılmasını, dosyaların düzenlenmesi ve dava sonuçlarının yazılarak kısa karar
kartonlarında saklanmasını öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyetinde kazandığınız bilgiler doğrultusunda, Anayasa
Mahkemesi’nde tutulacak olan dava dosyalarını öğreneceksiniz.

 Anayasa Mahkemesi hakkında internetten bilgi toplayınız.
 Dosyalama sistemi konusunda internetten araştırma yapınız.
 Anayasa Mahkemesi’nin hangi davalara baktığı konusunda internetten bilgi

edininiz.
 Hukuk bürolarından İptal ve itiraz davaları ile ilgili bilgi toplayınız.
 İnternetten siyasi parti kapatma davaları ile ilgili bilgi toplayınız.
 İnternetten siyasi parti ihtar başvuruları ile ilgili bilgi toplayınız.

1. ANAYASA MAHKEMESİ’NDE TUTULAN
DOSYALAR

1.1. Anayasa Mahkemesi ve Görevleri

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş, görev ve yetkileri, çalışma ve yargılama usulü,
davalar ve kararlar; Anayasa’da çerçevesi çizilmiş olup ayrıntıları, 30.03.2011 Tarih 6216
sayılı Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun ile
belirlenmiştir.

Ülkemizde Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Anayasa
Yargısı, bazı değişikliklerle birlikte 1982 Anayasasınca da korunmuştur.

Resim 1.1: Anayasa mahkemesi binası

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi onyedi üyeden oluşur.

10.11.1983 tarih ve 2949 sayılı Kanun’un birinci maddesi ; “Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere Ankara'da bir Anayasa
Mahkemesi “kurulmuştur” cümlesi ile başlamaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin temel görevi, yasama organının kimi işlemlerinin
Anayasa’ya uygunluğunu denetlemektir. 6216 sayılı Kanun’un 3.. maddesi Anayasa
Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini belirlemiştir. Bu görev ve yetkiler şunlardır:

 Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, 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) Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar
Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay,
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını,
Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve
Sayıştay başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleri ile 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 milletvekili olmayan 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.
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 g) Mahkeme üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi Başkanı ve
başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekilini
seçmek.

 ğ) Anayasada kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Anayasa Mahkemesi kuruluş şemasında da görüldüğü gibi (Şekil 1.1); bir başkan, bir
başkan vekili, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı, raportörler ve müdürlüklerden
oluşmaktadır.

Bu müdürlüklerden bir tanesi de Yazı İşleri Müdürlüğü’dür.

Şekil 1.1: Anayasa mahkemesi kuruluş şeması
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1.1.1. Yazı İşleri Müdürlüğü

Kalem işleri, yazı işleri müdürünün organizasyonu ve denetimi altında yürütülür. Yazı
İşleri Müdürlüğü’ne ait tüm işlerden ilgili veri hazırlama kontrol işletmenleri ile birlikte
şefler ve Yazı İşleri Müdürü de sorumludur.

Yüce Divan, iptal, itiraz, siyasi parti kapatma ve ihtar davalarıyla yürürlüğün
durdurulması istemlerinde ve değişik işlerde, Yazı İşleri Müdürlüğü çeşitli hizmetler
vermektedir.

Anayasa Mahkemesi Yönetim ve Hizmet Birimleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin
11. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:

 Yüce Divan, iptal, itiraz, siyasi parti kapatma ve ihtar davalarıyla yürürlüğün
durdurulması istemlerinde, Yüce Divan’a ilişkin değişik işlerde,

 Esas ve karar defterlerinin tutulması,

 Dava dosyalarının düzenlenip raportörüne (Raportör: Bir komisyonun verdiği
kararların gerekçesini kaleme alıp genel kurul karşısında savunmakla
görevlendirilen üye) verilmesi

 İlk ve esas incelemeye ilişkin raporların yazılması, çoğaltılması, dağıtılması

 Gündemlerin yazılıp dağıtılması

 Ara kararları ile ilk inceleme kararları ve esas inceleme kararlarının hüküm
bölümlerinin yazılıp imzalattırılarak gereğinin yapılması

 Deşifre edilmiş sözlü açıklama ve savunma tutanaklarının düzenlenmesi,
denetlenmesi ve çoğaltılarak dağıtılması

 Sonuçlanan dava dosyalarının dizi listesi çıkartılarak Kararlar Müdürlüğü'ne
verilmesi

 Yüce Divan davalarında

 Esas kaydının yapılması

 Dava dosyası ve eklerinin çoğaltılarak dağıtılması

 Büro hizmetlerinin görülmesi

 Ara kararlarının yazılıp imzalattırılması ve gereğinin yapılması

 Deşifre edilmiş tutanakların düzenlenmesi, kontrolü ve çoğaltılarak dağıtılması

 Kararın hüküm bölümü ile gerekçeli kararın yazılıp imzalattırılması,
tebliğlerinin sağlanması

 Yüce Divan’a ilişkin değişik işler ve değişik işlerle ilgili gerekçeli kararların
yazılması ilgililere tebliğinin sağlanması

 Havale edilen şahıs dilekçelerinin ve öbür yazıların yanıtlanması

 Gelen-giden evrak kayıt defterinin tutulması

 Postaya da dağıtıcı yoluyla gelen evrak, mektup vs. belgelerin teslim alınması,
gerekenlerin havalelerin yaptırılarak dağıtılması

 Giden evrakın, posta ya da dağıtıcı yoluyla gidecekleri yerlere gönderilmesi

 Mahkeme arşivi ile ilgili olarak



6

 Kuralların gereklerinin yerine getirilmesi

 Arşive giren ve arşivden çıkan evrakı kontrol edilerek teslim alınması ya da
teslim edilmesi

 Her yıl Genel Sekreterin önerisi ve Başkanın onayı ile kurulacak Ayıklama ve
İmha Komisyonları yardımıyla arşivlik malzemenin ayıklanması, gerekli
görülenlerin Devlet Arşivleri’ne gönderilmesi, gerekli görülmeyenlerin ise kağıt
ham maddesi olarak kullanılmak üzere yine aynı Genel Müdürlüğe
gönderilmesinin sağlanması

 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne belli aralıklarla rapor gönderilmesi

 Fotokopi biriminin düzenli işlemesinin sağlanması

 Başkanlığa haftalık iş durumu raporunun verilmesi

 Davalarla ilgili istatistiklerin hazırlanması

 Verilen öbür görevlerin yerine getirilmesi, işlerini yapar.

1.1.2. Yazı İşleri Müdürlüğüne Bağlı Olarak Çalışan Memurlar

 Arşiv ve Evrak Memurları

Yazı İşleri Müdürlüğü personeli arasından Başkanlıkça görevlendirilecek birer
eleman, asıl görevinin yanında arşiv ve evrak işlerini, Mahkeme'nin Arşiv Hizmetleri
Yönetmeliği ile Evrak ve Dosyalama Hizmetleri Yönetmeliği'ne uygun biçimde yürütürler.

Resim 1.2: Bir arşiv görüntüsü

Yüce Divan, iptal, itiraz, siyasi parti kapatma ve ihtar davaları ile değişik işler ve
siyasi parti mali denetimine ilişkin sonuçlandırılan dosyalar ile birimlerdeki öbür dosyalar,
Mahkeme'nin Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği'nde gösterilen süreler kadar birim arşivinde
saklanır. Dosyalar, süre sonunda "Dosya Döküm Formu" düzenlenerek Genel Sekreter'in
havalesiyle Mahkeme arşivine teslim edilir.

Dosyaların arşivde bir düzen içinde korunması ve istem durumunda arşivden
çıkarılmasında Mahkeme'nin Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği uygulanır.

 Mübaşirler

Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan mübaşirler, mübaşirlik görevinin yanında fotokopi
işlerini ve Yazı İşleri Müdürlüğünce verilecek öbür işleri yapar.
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 Dağıtıcılar

Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan dağıtıcılar, dışarıya gönderilecek evrakın
dağıtımını ve Yazı İşleri Müdürlüğünce verilecek diğer işleri yapar.

 Gelen ve Giden Evrak

 Mahkemeye posta yoluyla gelen ya da dağıtıcılarca getirilen evrak, evrak
memurunca teslim alınır.

 Bunlardan kişiye özel nitelikli olanlar ayrılıp ilgilisine dağıtılır.
 Mahkeme'yi ilgilendiren resmî nitelikli evrak Genel Sekretere sunulur.
 Genel Sekreterce havale edilen evraka ilişkin işlemler Mahkeme'nin Evrak

ve Dosya Hizmetleri Yönetmeliği'ne uygun biçimde yürütülür.
 Mahkeme'den çıkan evraka ilişkin işlemler de aynı yönetmelik kurallarına

uygun biçimde sonuçlandırılır.

1.2. Dava Dosyalarının Düzenlenmesi Ve İzleyeceği Aşamalar

 Dosya Düzeni

Kalem işlerinde, adli yazışmaların yürütülmesinde bir standart oluşturmak işin düzeni
açısından oldukça önemlidir.

Dosyanın takibi yanında yapılacak olan yazışmalar da bir takım kurallar çerçevesinde
yürütülmelidir.

Defter, karton ve dosyalar; temiz düzenli ve usulüne uyguna tutulmalıdır.

Resim 1.3: Dosyalardan bir görüntü

Dosyalar düzenlenirken herhangi bir aksaklık olmaması için aşağıdaki kurallara dikkat
edilmelidir;

 Gömlek dosya yapılmalı
 Son celse zaptının fotokopisi çıkartılmalı
 Son celse zaptının altına; gönderen memur tarafından, tarih atılıp paraf

edilmeli
 Elden veriliyorsa teslim alanın adı - soyadı, görev yeri de yazılarak

imzasının alınması işin daha sağlam yapılmasını sağlayacaktır

 İzleyeceği Aşamalar
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Dava dilekçelerinin sırayla yazıldığı va kaydedildiği defterdeki sıra numarası, dava
dosyasının üzerine esas numarası olarak yazılır.

Örneğin: Dava dilekçesi 2005 yılında gelen dava dosyası, esas defterde 15. sırada ise,
dava dosyasının üzerine Esas Nu.:2005/15 olarak yazılır.

Anayasa Mahkemesi Yönetim ve Hizmet Birimleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin
42. maddesine göre dava dosyalarının düzenlenmesi ve izleneceği aşamalar aşağıdaki
gibidir.

 Açılan dava esas defterine kaydedilir.
 Dava ile ilgili tüm belgeler bir dosyaya konur.
 Dava dilekçesi başvuru kararı
 Dosyanın raportöre havale yazısı

Dosya üzerinde davanın esas sayısı, istemde bulunanın adı ve istemin konusu yazılır.

Dosya, Başkanın belirleyeceği raportörlere, esas defterindeki sıra numarasına göre
verilir. Raportörlerin ellerindeki iş sayısı ve bu işlerin nitelikleri gerektiriyorsa bu sıra
Başkan tarafından değiştirilebilir. Zorunluluk halinde aynı iş birden fazla raportöre
verilebilir. Bu durumda, hazırlanan raporlar ilgili raportörler tarafından birlikte imza edilir.

Dava karara bağlandıktan sonra raportörü tarafından Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim
edilen dosyanın içindeki belgeler tarih sırasına konur. Varsa ara kararlar, esas inceleme
raporu ve esas inceleme ek raporu, “Yürürlüğü Durdurma” istenmiş ise; buna ilişkin rapor,
sözlü açıklamaya karar verilmiş ise; buna ilişkin karar tutanağı, (Sözlü açıklama tutanağı,
Karar tutanağı hüküm bölümü, Tebligat (ilgililere tebliğe ilişkin) parçaları.

Dosya İçeriği Döküm Formu düzenlenir ve dosya Kararlar Müdürlüğü'ne teslim edilir.
(“Yürürlüğü Durdurma Kararı” Yürürlüğü Durdurma istenmiş ise)

Kararlar Müdürlüğü dosyayı gerekçeli kararı yazacak üyeye verir.

Gerekçeli kararın yazdırılıp imzalattırılması, tebliği, Resmi Gazete'ye gönderilmesi ile
tamamlanan dosya, Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ekindeki (1) sayılı listede gösterilen süre
kadar Kararlar Müdürlüğü'nde saklanır.

Bu sürenin sonunda dava dosyası, Genel Sekreterin havalesiyle Mahkeme arşivine
teslim edilir.

Davaların açılmasından, karar aşamasına kadar, yazı işlerinin yapılmasında, dosyanın
tanziminde ve defterlere işlenmesinde, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak; Arşiv ve
Evrak Memurları, Mübaşirler, Gelen ve Giden Evrak Memurları görev yapmaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nde, Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan dosyalar üç
bölümde incelenebilir.
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Bunlar;

 İptal ve itiraz davalarına ilişkin dava dosyası
 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin dava dosyası
 Siyasi parti başvurularına ilişkin dava dosyasıdır.

1.3. İptal ve İtiraz Davalarına İlişkin Dava Dosyası

İptal ve itiraz davalarına ilişkin evrakların düzenli bir şekilde konup takip edildiği
dosyalardır.

 İptal Davasını Açmaya Yetkili Olanlar

İptal davası açmaya yetkili olanlar, Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun’un 20. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

“Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğü’nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla
doğrudan doğruya iptal davası açabilecek olanlar şunlardır (Resim 1.2):

 Cumhurbaşkanı
 İktidar ve Anamuhalefet Partisi Meclis Grupları
 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki

üyeler”

1.4. Siyasi Parti Kapatma Davalarına İlişkin Dava Dosyası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan siyasî partilerin kapatılmasına
ilişkin davalar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle dosya
üzerinde incelenir ve karara bağlanır. Bu davalarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından
sonra kapatılması istenen siyasi parti genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilinin
savunması dinlenir.

Anayasa Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek için
ilgilileri ve konu hakkında bilgisi olanları çağırır; bu halde, 31’inci madde hükmü
uygulanmaz.

Dokunulmazlığın kaldırılması ve milletvekilliğinin düşmesi durumlarında iptal istemi
ve siyasi parti kapatma davalarında;

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianame ve ekleri

 Dava dosyalarının düzenlenip raportörüne verilmesine ilişkin yazı

 İlk ve esas incelemeye ilişkin raportör raporları

 Tensip kararı (davayı uygun bulmak, uygun görmek)
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 Gündemleri

 Raportör raporları

 Ara kararları ile ilk inceleme kararları ve esas inceleme kararlarının hüküm
bölümleri

 Kararların tebliğlerine ilişkin tebligat parçaları

 Deşifre edilmiş sözlü açıklama ve savunma tutanakları

 Dava dosyalarının dizi listesi

 Kısa kararlar ve gerekçeli kararlar

 Hüküm gibi belgeler bulunur.

1.5. Siyasi Parti İhtar Başvurularına ilişkin Dava Dosyası

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvuru dilekçesi

 Raportöre verme yazısı

 Raportör raporları

 Kararların tebliğine ilişkin tebligat parçaları

 Karar tutanağı

 Hüküm

 Bütün bunlar dosyada tarih sırasına göre alttan üste doğru dizilir.

Resim 1.4: Victor Hugo’dan bir söz
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Anayasa mahkemesindeki dosyaları
tutabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 İptal ve itiraz davalarına ilişkin dava
dosyasını tutunuz.

 Dava dosyasında hangi belgelerin
bulunması gerektiğini, dava dosyası
düzenleme konusunu iyice okuyup,
internetten geçmiş davalarla ilgili
örnekler bularak bir dosya hazırlayınız.

 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin
dava dosyasını tutunuz.

 Siyasi parti kapatma davaları ile ilgili
araştırmayı Anayasa Mahkemesi internet
sitesinden yapabilirsiniz, buradan
bulduğunuz geçmişte alınan kararlarla
ilgili bir dosya hazırlayınız.

 Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin
dava dosyasını tutunuz.

 Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin
dava dosyalarının tanzimini faaliyette
edindiğiniz bilgiler ışığında hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız yeterlikleri ölçmek için aşağıdaki çoktan
seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Anayasa Mahkemesi’nin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi parti kapatma davalarını sürdürmek
B) Yasama organının kimi işlerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek
C) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,

Yüksek idare Mahkemesi başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlamalardan
dolayı yargılamak

D) İptal davalarına bakmak
E) Uyuşmazlık Mahkemelerine başkanlık etmek

2. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevi
değildir?
A) Esas ve karar defterinin tutulması
B) Sonuçlanan dava dosyalarının dizi listesinin çıkartılarak Kararlar Müdürlüğü’ne

vermek
C) Deşifre edilmiş tutanakların düzenlenmesi, kontrolü ve çoğaltılarak dağıtımı
D) Siyasi parti mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanunlara uygunluğunun

denetimini yapmak
E) İptal ve itiraz davalarını açmak

3. Yüce Divan davalarında aşağıdakilerden hangisi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevidir?
A) Deşifre edilmiş tutanakların düzenlenmesi, kontrolü ve çoğaltılarak dağıtılması
B) Siyasi Parti kapatma davalarına bakmak
C) Anayasa Mahkemesince intikal ettirilen davaları Yüce Divan sıfatıyla karara

bağlamak
D) Uyuşmazlık Mahkemesi’ne başkanlık edecek üyeyi seçmek
E) Siyasi Partilerin mal edinimleri ile gelir giderlerinin kanuna uygunluğunu

denetlemek

4. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi Kalem Teşkilatı’nın memurlarından
değildir?
A) Yazı İşleri Müdürü
B) Arşiv memuru
C) Mübaşir
D) Genel Sekreter Yardımcısı
E) Anayasa Mahkemesi Özel Kalemi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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5. Yüce Divan davalarında aşağıdakilerden hangisi yazı işlerinin görevleri arasındadır?
A) Kararların hüküm bölümü ile gerekçeli kararların yazılıp imzalatılması,

tebliğlerinin sağlanması
B) Ara kararların alınması ve rapor edilmesi
C) Deşifre edilmiş tutanakları ele geçirmek, kontrol etmek ve çoğaltarak dağıtmak
D) Ana kararın yazılıp imzaladıktan sonra basına vermek
E) Dava dosyasının incelenip ilgili birimlere gönderilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi; Yazı işleri Müdürlüğü tarafında tutulan
dosyalardan değildir?
A) İptal ve itiraz davalarına ilişkin dava dosyası
B) Siyasi parti mali denetim dava dosyası
C) Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin dava dosyası
D) Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin dava dosyası
E) Hiçbiri

Bu öğrenme faaliyeti kapsamında, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
doğru kelimelerle doldurunuz.

7. Her yıl Genel Sekreterin önerisi ve ……………… onayı ile kurulacak Ayıklama ve
……………… Komisyonları yardımıyla arşivlik malzemenin ayıklanması, gerekli
görülenlerin ………… Arşivleri'ne gönderilmesi, gerekli görülmeyenlerin ise kâğıt
hammaddesi olarak kullanılmak üzere yine aynı Genel Müdürlüğe gönderilmesinin
sağlanması,

8. Yazı İşleri Müdürlüğü ……………… arasından Başkanlıkça görevlendirilecek birer
eleman ……………… görevinin yanında arşiv ve evrak işlerini, Mahkeme'nin Arşiv
Hizmetleri ……………… ile Evrak ve Dosyalama Hizmetleri Yönetmeliği'ne uygun
biçimde yürütürler.

9. Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan ………………, mübaşirlik görevinin yanında
……………… işlerini ve Yazı İşleri Müdürlüğü'nce verilecek öbür işleri yapar.

10. Mahkemeler arasında verilen dosyalar ile ……………… verilen dosyaların zamanında
geri gelmemesi duruşma ……………… ve geçici de olsa dosya kayıpları gibi önemli
aksaklıklara ……………… açmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, Anayasa
Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğünce tutulan defterleri tutabileceksiniz.

 Anayasa Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğünde tutulan defterler hakkında
Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinden bilgi toplayınız.

 Defter tutulurken uyulması gereken kurallar hakkında internetten bilgi
toplayınız.

 Esas defterleri, karar defterleri, zimmet ve onay defterleri içerikleri hakkında
çevrenizdeki hukuk bürolarından bilgi toplayınız.

2. ANAYASA MAHKEMESİNDE TUTULAN
DEFTERLER

Anayasa mahkemesinde tutulan defterlerin büyük bir çoğunluğu yazı işleri müdürlüğü
tarafından tutulmakla birlikte siyasi parti, mali denetim defterleri kararlar müdürlüğü
tarafından tutulur.

Resim 2.1: Anayasa Mahkemesi Yazı İşlerinde tutulan defterlerden görünüm.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Anayasa Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve Kararlar Müdürlüğünce Mahkeme’nin
çalışmalarını düzenli yapabilmesi ve davaların takip edilmesi için, bazı defterlerin tutulması
gerekir. Yazı İşleri Müdürlüğünce tutulan defterler aşağıda sıralanmıştır:

 İptal ve itiraz davalarına ilişkin karar defteri
 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin esas defteri
 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin karar defteri
 Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin esas defteri
 Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin karar defteri
 Yüce Divan esas defteri
 Yüce divan karar defteri
 Değişik işler esas defteri
 Değişik işler karar defteri
 Yüce Divan değişik işler esas defteri
 Yüce Divan değişik işler karar defteri
 Yürürlüğü durdurma karar defteri
 Zimmet defteri
 Onay kayıt defteri

Kararlar Müdürlüğünün tutması gereken defterler şunlardır:

 Siyasi parti mali denetim esas defteri
 Siyasi parti mali denetim karar defteri
 Zimmet defteri
 Onay kayıt defteri

Burada görüldüğü gibi Zimmet Defteri ve Onay Kayıt Defteri her iki müdürlükçe de
tutulmaktadır. Bu defterler, ilgili müdürlükte görevli olan; arşiv ve evrak memurları,
mübaşirler, gelen- giden evrak memurları ve dağıtıcılar tarafından usulüne uygun bir şekilde
tutulurlar.

Yukarıda saydığımız defterler tutulurken uyulması gereken kurallar şunlardır:

 Defterlerin sayfaları düzgün ve birbirini takip eden numaralara tabi tutulur.
 Defterde, silinti, kazıntı olmaması, yanlış yazılmış ise okunacak şekilde üzeri tek

çizgi ile çizilir ve doğrusu yazılarak daire amirine onaylatılır.
 Defter, kurşun, boyalı ve tükenmez kalem ile doldurulamaz.
 Defter mavi veya siyah mürekkepli kalem ile doldurulmalıdır.
 Mahkemenin işleri ve işlemleri, deftere işlem haneleri art arda gelecek şekilde

tarih sırasıyla yapılır.
 Her sayfanın sağ tarafında açıklama sütunu bulunmalıdır.

Not: Defterlere kayıt yapılırken her yıl 1 Ocak’tan itibaren sıra numarası 1’den
başlanarak verilir. 31 Aralık tarihine kadar sırayla devam edilir.

Yüce Divan, iptal, itiraz, siyasi parti kapatma ve ihtar davaları ile değişik işler ve
siyasi parti mali denetimi için esas ve karar defteri, yürürlüğü durdurma istemleri için de
yalnız karar defteri tutulur.
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Gelen her dava, değişik işler ve siyasi parti hesabı ilgili esas defterine yöntemine
uygun biçimde kaydedilir ve başvurulan yıl ve sıra sayısından oluşan bir esas sayısı alır. İptal
ve itiraz davaları dışındaki başvurulara ilişkin esas sayılarında dava türü de belirtilir.

Alınan kararlar sonucu ve günü itibariyle ilgili karar defterine kaydedilir ve bunlara
bir karar sayısı verilir. Karar sayısı, kararın verildiği yıl ve sıra sayısından oluşur.

2.1. İptal ve İtiraz Davalarına İlişkin Esas Defteri

Gelen her dava, esas deftere yöntemine uygun biçimde kaydedilir ve başvurulan yıl ve
sıra sayısından oluşan bir esas sayısı alır.

Örneğin, 2006 yılının Mart ayında gelen bir dava, esas deftere 2006/10 yıl ve sıra
(daha önce 9 dava geldiği farz edilirse) sayısı ile kayıt edilir. Defterde 2006/10 gibi oluşan
esas sayısı dosyanın üzerine yazılır.

Dava dilekçelerinin sırayla yazıldığı va kaydedildiği defterdeki sıra numarası dava
dosyasının üzerine esas numarası olarak yazılır. (Resim 2.2, Tablo 2.1, 2)

Resim 2.2: İptal ve itiraz davalarına ilişkin esas defteri

İptal ve İtiraz Davalarına ilişkin esas defter şu sütunlardan oluşur:

 Sıra Nu. (Deftere kayıt sıra numarası yazılır.)
 Kayıt Tarihi (Deftere kayıt yapılan günün tarih yazılır.)
 Dava Dilekçesinin veya Başvuru Kararının Tarihi ve Sayısı (Dava

dilekçesinin üzerindeki tarihi ya da başvuru kararının tarihi ve sayısı yazılır.)
 İstemde Bulunan ( Dava dilekçesini veren kişi veya kişiler yazılır.)
 İstemin Konusu (Davanın konusu yazılır.)
 Kararın ( Bu bölüm karar alındıktan sonra yazılır.)
 Gün ve Sayısı (Kararın günü ve sayısı yazılır.)
 Özeti ( Verilen kararın sonucu özet olarak yazılır.)
 Düşünceler

4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesine 4758 sayılı Yasa ile eklenen 4. bend uyarınca
davanın kesin hükme bağlanmasınğn ertelenmesine.” gibi kararın özeti yazılır.
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ANAYASA MAHKEMESİ IPTAL DAVALARİ VE ITİRAZ YOLUYLA GELEN IŞLER
ESAS DEFTERİ

Sıra
Nu.

Kayıt
Tarihi

Dava
Dilekçesinin
veya Başvuru
Kararının
Tarihi ve
Sayısı

İstemde
Bulunan

İstemin
Konusu

Kararın

Düşün
celer

Gün ve
Sayısı

Özeti

1 19/02/2007 19/02/2007/99

Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi
üyeleri
................,
................
ve 108
milletvekili

16.10.2007
günlü, 5697
sayılı
Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasasının
Bazı
Maddelerinde
Değişiklik
Yapılması
Hakkındaki
Kanunda
Değişiklik
Yapılması.

27/11/2007/86 REDDİNE

Tablo 2.1: Anayasa mahkemesi iptal davalari ve itiraz yoluyla gelen işler esas defteri kayit
örneği

2.2. İptal ve İtiraz Davalarına İlişkin Karar Defteri

Resim 2.3: İptal ve itiraz davalarına ilişkin karar defteri
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Alınan kararlar sonucu ve günü itibariyle ilgili karar defterine kaydedilir ve bunlara
sırayla karar sayısı verilir (Tablo 2.3). Karar sayısı, kararın verildiği yıl ve sıra sayısından
oluşur.

İptal ve İtiraz Davalarına ilişkin karar defteri şu sütunlardan oluşur:

 Kararın ( iptal ve itiraz davası sonuçlandıktan sonra alınan kararla ilgili.)
 Nu. (Karar numarası yazılır.)
 Tarihi (Kararın tarihi yazılır.)
 Özeti (Kısaca davanın açılma sebebi ve alınan kararın kabul mü ret mi olduğu

belirtilir, ayrıca oyların nasıl verildiği de belirtilir.) KABULÜNE, REDDİNE ve
İPTALİNE diye sadece sonuç yazılır.

 Düşünceler

Anayasa Mahkemesi Karar Defteri
Sayfa Nu.:

KARARIN
DÜŞÜNCELER

Nu. Tarihi Özeti

86 27/11/2010 REDDİNE

87 02.12.2010 KABULÜNE

Tablo 2.2: Anayasa mahkemesi karar defteri
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2.3. Siyasi Parti Kapatma Davalarına İlişkin Esas Defteri

Siyasi parti kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar. Dava dilekçesi
gelince esas deftere kayıt yapılır ve davanın gelişmesi bu defterde takip edilir. (Tablo 2.4)

Resim 2.4: Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin esas defteri

Kayıt, defter kayıt kurallarına uygun bir şekilde aşağıdaki başlıklara göre yapılır.

 Sıra Nu. ( Deftere kayıt sıra numarası yazılır.)

 Kayıt Tarihi (Deftere kayıt yapıldığı günün tarihi yazılır.)

 Partinin Adı (Hakkında kapatma davası açılan partinin adı yazılır.)

 Gelen Evrakın / Tarihi: (Evrak giriş tarihi yazılır.)

 Sayısı (Evrak sayısı yazılır.)

 İddia (Siyasi partinin kapatılmasına dair Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddiası
yazılır.)

 Kararın

 Kuruluş bildirgesini 22.7.1983 tarihinde İçişleri Bakanlığına vermek suretiyle
tüzel kişilik kazanan (A Partisi) nin tüzük ve programının incelenmesi sonunda
Anayasa’da benimsenen ilkelere ve lâiklik ilkesine aykırı davranış

 Günü ve Sayısı (Kararın verildiği gün ve sayısı yazılır.)

 Özeti (Verilen kararın özeti yazılır.)

 Tebliğ Tarihi (Kararın taraflara -Davalıya- bildirildiği tarih yazılır.)

 Düşünceler (Konuyla ilgili özet düşünce yazılır.)
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SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ ESAS DEFTERİ
(KAPATMA DAVALARI)

Sayfa Nu.:

Sır
a

Nu

Kayıt
Tarihi

Partini
n Adı

Gelen
Evrakın

İddia

Kararın
Tebliğ
Tarihi

Düşünce
lerTarih

i
Sayıs
ı

Gün ve
Sayısı

Özeti

1
21/01/
1985

A
Partisi

20/01
/1985

76

Cumhuri
yet

İlkelerine
aykırı

davranmak

15.07.19
85/2

Partinin
Kapatıl

ması
KABUL

15.07.1985

Tablo2.3: Siyasi parti kapatma davaları ile ilgili esas defteri

2.4. Siyasi Parti Kapatma Davalarına İlişkin Karar Defteri

Siyasi parti kapatma davası sonuçlandığında, karar, “siyasi parti kapatma davalarına
ilişkin “karar defterine” usulüne uygun bir şekilde kayıt edilir. (Tablo 2.4)

Resim 2.5: Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin karar defteri

Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin karar defteri sütun başlıkları aşağıdaki
şekildedir;
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Davanın

 Karar Nu. (Verilen kararın numarası yazılır.)
 Esas Nu. (Esas deftere kayıt numarasıdır bu sütuna yazılır.)
 Yeri (Davanın kararının verildiği yer yazılır.)
 Karar Tarihi (Kararın verildiği tarih yazılır.)
 Karar Özeti (Kısaca sonuç yazılır.)

Davanın
Yeri Karar Tarihi Karar Özeti

Karar Nu. Esas Nu.

2008/12 2007/5 Kararlar Müd. 25.07.2008

Tablo 2.4: Anayasa mahkemesi siyasi parti kapatma davalarına ilişkin karar defteri
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2.5. Siyasi Parti İhtar Başvurularına İlişkin Esas Defteri

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemi ile açılan siyasi parti ihtar başvurularına
ilişkin davaların kaydedildiği defter olup sayı yıllara göre verilir, usulüne uygun olarak
düzenli bir şekilde kayıt yapılır. (Tablo 2.5)

Resim 2.6: Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin esas defteri

Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin esas defter sütun başlıkları aşağıdaki gibidir.

 Sıra Nu. (Defterdeki kayıt sıra numarasıdır.)

 Kayıt Tarihi (Deftere kayıt tarihi yazılır.)

 Partinin Adı (İhtar başvurusu yapılan siyasi partinin adı yazılır.)

 Gelen Evrakın

 Tarihi (Evrak giriş tarihi yazılır.)

 Sayısı (Evrak sayısı yazılır.)

 İddia (Siyasi parti hakkında Cumhuriyet Başsavcısının iddiası kısaca yazılır.)

 Kararın

 Günü ve Sayısı (Dava bitiminde alınan karar günü ve sayısı yazılır.)

 Özeti (Alınan kararın sonucu yazılır.)

 Tebliğ Tarihi (Kararın partiye tebliğ tarihi yazılır.)

 Düşünceler (Eğer davada fazladan bir işlem var ise işlenir.)Örneğin sözlü bir
açıklama var ise yazılır.
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SıraNu.
Kayıt
Tarihi

Partinin
Adı

Gelen Evrakın

İddia

Kararın

Düşünceler
Tarihi Sayısı

Günü
ve

Sayısı
Özeti

Tebliğ
Tarihi

1 02.03.2007 B Partisi 01.03.2007 14523

2006 yılı
birleştirilmiş

kesin hesabını
2820 sayılı

Siyasî Partiler
Yasası’nın 73

ve 74.
maddelerine

uygun biçimde
düzenleyip

göndermesi için
Anayasa

Mahkemesi’nin
süre tanıyarak

verdiği
kararlarla bu

konuda
Cumhuriyet

Başsavcılığı’nın
yazılı uyarısının
gereğini yerine
getirmeyen B
Partisi’ne adı

geçen Yasa’nın
104. maddesi
uyarınca ihtar

verilmesi
istemidir.

Tablo 2.5: Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin esas defteri örneği

2.6. Siyasi Parti İhtar Başvurularına İlişkin Karar Defteri

Siyasi parti ihtar başvurularının karara bağlanmasından sonra, karar sonucunun
kaydedildiği defterdir. (Tablo 2.6)

Resim 2.7: Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin karar defteri
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Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin karar defter sütun başlıkları aşağıdaki gibidir.

 Kararın
 Nu. (Alınan kararın numarası yazılır.)
 Tarihi (Kararın alındığı tarih yazılır.)
 Özeti (Karar sonucu özünü belirtilerek kısaca yazılır.)
 Düşünceler

Anayasa Mahkemesi Karar Defteri
Sayfa Nu. 5

Kararın Düşünceler

Nu.. Tarihi Özeti

20 15.06.2008

A. Anayasa Mahkemesi’nin 11.9.1990
günlü, 1989/10 sayılı kararına karşın 2006

yılı kesin hesabını, 2820 sayılı Siyasî
Partiler Yasası’nın 73. ve 74. maddelerine

uygun olarak Anayasa Mahkemesi’ne
vermeyen B Partisi’ne aynı Yasa’nın 104.

maddesi gereğince ihtar verilmesine,

B. Gereğinin yerine getirilmesi için onanlı
karar örneklerinin, adıgeçen Partinin genel

merkezine de tebliğ edilmek üzere
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na

gönderilmesine,

14.05.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE
karar verildi

Tablo 2.6: Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin karar defteri
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2.7. Yüce Divan Esas Defteri

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi başkan
ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleri ile suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatı ile
yargılar.

Bu gibi davalar dolayısı ile gelen evraklar ve kararla ilgili bilgiler Yüce Divan Esas
Defterine kaydedilir. (Tablo 2.7)

Resim 2.8: Yüce divan esas defteri

Yüce Divan esas defteri sütunları aşağıdaki gibidir:

 Sıra Nu. (Deftere kayıt sırası yazılır.)
 Kayıt Tarihi (Deftere kaydın yapıldığı günün tarihi yazılır.)
 Gelen Evrakın
 Tarihi (Yüce Divana açılan davanın evrak giriş tarihi yazılır.)
 Sayısı (Yüce Divana açılan davanın evrak sayısı yazılır.)
 Sanıklar ( Suçlanan sanıkların isimleri yazılır.) Sanık ad ve soyadları teker teker

yazılır.
 Suç (Sanıklara isnat edilen suç yazılır.)
 Sanığın
 Gözetim Tarihi (Sanık gözetim altına alındı ise sanığın gözetime alındığı tarih

yazılır.)
 Tevkif Tarihi (Sanık tevkif edilir ise tevkif tarihi yazılır.)
 Tahliye Tarihi (Sanık tevkif edilmiş ve daha sonra tahliye edilir ise tahliye

tarihi yazılır.)
 Kararın
 Gün ve Sayısı (Yargılama sonunda alınan kararın günü ve karar sayısı yazılır.)
 Özeti (Kısaca karar sonucu yazılır.)
 İlamın İnfaza Verildiği Yer ve Tarih (Karar sonucu alındıktan sonra ilamın

infaza verildiği yer ve tarih yazılır.)
 Düşünceler
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YÜCE DİVAN ESAS DEFTERİ
Sayfa Nu.1

Sı
ra
N
u

Ka
yıt
Ta
rih

i

Gelen
Evrakın

San
ıkla

r
Suç

Sanığın Kararın
İlamın
İnfaza
Verildi
ği Yer

ve
Tarih

Düş
ünce
lerTari

hi
Say
ısı

Gö
zeti
m
Ta
rih
i

Tev
kif

Tari
hi

Tahli
ye

Tarih
i

Gün
ve

Sayısı

Özet
i

1

10/
01/
20
08

9/01
/200

8
11

Ah
met
Yaş
ar

Usuls
üzlük

ve
yolsu
zluk

10.
01.
200

8

-

Ali
Uys
al

Usuls
üzlük

ve
yolsu
zluk

10.
01.
200

8

-

Has
an
Şakr
ak

Usuls
üzlük

ve
yolsu
zluk

10.
01.
200

8

12.0
2.20
08

Tablo 2.7: Yüce divan esas defteri örneği
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2.8. Yüce Divan Karar Defteri

Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan sıfatı ile aldığı kararların kaydedildiği defterdir.
(Tablo 2.8)

Yüce Divan karar defteri sütunları aşağıdaki gibidir;

 Kararın (Alınan kararın)
 Nu. (Karar numarası yazılır.)
 Tarihi (Karar tarihi yazılır.)
 Özeti (Kısaca karar sonucu yazılır.)
 Düşünceler

KILICIN YAPAMADIĞINI ADALET YAPAR.
(KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN)

Anayasa Mahkemesi Karar Defteri Anayasa Mahkemesi Karar Defteri

KARARIN DÜŞÜNCE
LER

KARARIN DÜŞÜNCE
LERNu Tarihi Özet Nu. Tarihi Özet

5 20.11.
2007

Beş yıl ağır
hapis, dört yıl
sekiz ay
hapis, beş
milyon ikiyüz
elli bir bin altı
yüz lira ağır
para cezası,
memuriyetten
temelli
yoksun
kılınmasına.

Ali Uysal

Tablo 2.8: Anayasa mahkemesi karar defteri örneği
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2.9. Değişik (Müteferrik) İşler Esas Defteri

Anayasa Mahkemesi’ne gelen, siyasi parti kapatma, iptal, itiraz ve ihtar davaları ve
yüce divan davalarının haricinde gelen davaların takip edildiği defterdir. (Tablo 2.9)

Değişik işler esas defteri sütun başlıkları aşağıdaki gibidir:

 Sıra Nu. (Deftere kayıt sıra numarası yazılır.)
 Gelen Evrak Nu. (Gelen evrakın, evrak giriş numarası yazılır.)
 İstemde Bulunan (Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunan yazılır.)
 İstemin Konusu (Başvurunun konusu yazılır.)
 Karar Özeti (Başvuru karar sonucu kısaca yazılır.) İstemde bulunanın

yetkisizliği nedeni ile başvurunun REDDİNE.
 Karar Günü ve Sayısı (Kararın verildiği gün ve kararın sayısı yazılır.)
 Düşünceler

ANAYASA MAHKEMESİ
DEĞİŞİK İŞLER ESAS DEFTERİ

SIRA
NU.

GELEN
EVRAK

NU.

İSTEMDE
BULUNAN

İSTEMİN
KONUSU

KARAR ÖZETİ

KARAR
GÜNÜ

VE
SAYISI

DÜŞÜNCELER

5 286 Başkanlık
Kitaplık

komisyonun
oluşturulması

Kitaplık
komisyonu
…………..

……… üyelerden
oluşturulmuştur.

25.06.2008
259

Tablo 2.9: Anayasa mahkemesi değişik işler esas defteri
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2.10. Değişik (Müteferrik) İşler Karar Defteri

Anayasa Mahkemesi’ne, siyasi parti kapatma, iptal ve itiraz davaları ve yüce divan
davalarının haricinde gelen davaların kararlarının yazıldığı defterlerdir. (Tablo 2.10)

Değişik işler karar defterinin sütun başlıkları aşağıdaki gibidir;

 Davanın
 Karar Nu. (Verilen kararın numarası yazılır.)
 Esas Nu. (Esas deftere kayıt numarasıdır bu sütuna yazılır.)
 Yeri
 Karar Tarihi (Kararın verildiği tarih yazılır.)
 Karar Özeti (Kısaca karar sonucu yazılır.)

ADALETİ ÇİĞNEYEN DEVLET ADAMLARINI CEZALANDIRMAYAN
MİLLETLER ÇÖKMEK ZORUNDADIR.

HZ MUHAMMED

Müteferrik (Değişik)İşler Karar Defteri

Davanın
Yeri

Karar
Tarihi

Karar Özeti
Davanın

Yeri
Karar
Tarihi

Karar
ÖzetiKarar

Nu.
Esas Nu.

Karar
Nu.

Esas
Nu.

2008/259 2008/58 Başkanlık 25.06.2008

Kitaplık
komisyonu ……
…… üyelerden
oluşturulmuştur.

Tablo 2.10: Müteferrik (değişik ) işler esas defteri
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2.11. Yüce Divan Değişik İşler Esas Defteri

Yüce Divana, sonucu alınmış davalarla ilgili, karar tarihinden sonra bazı durumlarda
ikinci bir istemde bulunulursa, Yüce Divan değişik işler esas defterine kayıt yapılır. (Tablo
2.11)

Örneğin; Bir kişiye dava sonucunda alınan kararda yurt dışına çıkma yasağı verilmiş
ise ve daha sonra kişinin başvurusu ile “yurtdışı yasağının kaldırılması” istemi gibi durumlar
“Yüce Divan değişik işler esas defteri”ne kaydedilir.

 Sıra Nu. (Deftere kayıt sıra numarası yazılır.)
 İstemde Bulunan (Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunan yazılır.)
 İstemin Konusu (Başvurunun konusu yazılır.)
 Karar Özeti (Kısaca karar sonucu yazılır.)
 Karar Günü ve Sayısı (Kararın verildiği gün ve kararın sayısı yazılır.)
 Düşünceler

ADALETLİNİN KUVVETLİ, KUVVETLİNİN DE ADALETLİ OLAMALARI
GEREKİR.

BLAISE PASCAL

YÜCE DİVAN
DEĞİŞİK İŞLER ESAS DEFTERİ

SIRA NU.
İSTEMDE
BULUNAN

İSTEMİN
KONUSU

KARAR
ÖZETİ

KARARIN
GÜN VE
SAYISI

DÜŞÜNCEL
ER

1
Cumhuriyet
Başsavcılığı

Yurt dışı
yasağının

Kaldırılması.

İstemde
bulunanın
yetkisizliği
nedeni ile

başvurunun
REDDİNE

Tablo 2.11: Yüce divan değişik işler esas defteri
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2.12. Yüce Divan Değişik İşler Karar Defteri

Yüce Divan’a her zaman gelen davaların dışında, karara bağlanmış Yüce Divan
davaları ile ilgili olarak; dava bitiminden sonra, ceza alan kişi ya da savcılık tarafından
yapılan başvuru sonucunda alınan karar sonuçları ile ilgili kararların yazıldığı defterlerdir.
(Tablo 2.12)

Resim 2.9: Yüce divan değişik işler karar defteri

 Kararın
 Nu. (Karar numarası yazılır.)
 Tarihi (Karar tarihi yazılır.)
 Özeti (Kısaca karar özeti yazılır.)
 Düşünceler

Anayasa Mahkemesi Karar Defteri Anayasa Mahkemesi Karar Defteri

KARARIN DÜŞÜNCE
LER

KARARIN DÜŞÜNCE
LERNu Tarihi Özet Nu. Tarihi Özet

Tablo 2.12: Yüce divan değişik işler karar defteri
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2.13. Siyasi Parti Mali Denetim Esas Defteri

Siyasi Parti Mali Denetimleri

Siyasi partiler, birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesin hesap ile parti merkez ve bağlı
ilçeleri de kapsayan iller teşkilatı kesin hesaplarının onaylı örneklerini denetim için Anayasa
Mahkemesine ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi için vermek zorundadırlar.

Siyasi partilerin bir önceki yılın 1 Ocak -31 Aralık tarihleri arasındaki gelir ve
giderleri ile ilgili bilgi ve belgelerini Anayasa Mahkemesi’ne; takip eden yılın Haziran
ayının otuzu itibari ile verirler.

Siyasi partilerce Anayasa Mahkemesi’ne teslim edilen hesaplar giriş kaydı yapılarak
Kararlar Müdürlüğü’ne havale edilir. Kararlar Müdürlüğünde Siyasi Parti Mali Denetim Esas
Defterine kayıt yapılır ve esas sayısı verilir. Tüm evraklar tamamlandıktan sonra inceleme
yapılmak üzere Başkanlıkça görevlendirilecek Raportöre verilir. Raportör, belgeleri Siyasî
Partiler Kanunu’nun 73. ve 74. maddelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve
kesin hesap çizelgelerinde sonuca etkili maddî bir hata veya tutarsızlık bulunup
bulunmadığını araştırırlar ve inceler. Eğer eksiklik yok ise esas incelemeye geçilmesine
heyetçe karar verilir.

İlk inceleme kararı siyasi partiye tebliğ edilir. Bunun üzerine genel merkez harcama
belgeleri Anayasa Mahkemesi’ne gönderilir. Gönderilmesi gereken belgeler şunlardır:

 İşletme defteri
 Bağış makbuzları
 Fatura gibi harcama belgeleri

İncelemede, belgeler bir yıl önceki bilanço ile karşılaştırılır. Eğer yasalara uygun
olarak gelir elde edilmiş ise bu durum göz önünde bulundurularak esas inceleme raporu
hazırlanır. Eğer gelir ve giderlerde yasalara uygunluk yok ise, yasalara uygun olmayan gelir
ve giderlerin karşılığı para miktarı Anayasa Mahkemesi kararı ile hazineye devredilir.

Her iki durumda da raporlar heyet üyelerine dağıtılır. Heyet üyelerinin oylama
yapması ile sonuçlanır (11 üyeden 6 üyenin oyu ile karar verilir)

Anayasa Mahkemesi mali denetim sonucunda alınan kararın bir örneği belgeleri ile
birlikte siyasi partinin genel başkanlığına; bir örneği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Siyasi Partiler Bürosuna (o siyasi partinin sicil dosyasına konmak üzere) gönderilir.
Yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilir. Hazineye irat (hazineye devir) var ise
Maliye Bakanlığına gönderilir.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve devletin yasama,
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri ve kuruluşları
bağlar.
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Resim 2.10: Siyasi parti mali denetim esas defteri

Siyasi Partilerin müracaatı ile gelen siyasi parti mali denetim belgeleri, siyasi parti
mali denetim esas defterine kayıt edilir. (Tablo 2.13)

 Sıra Nu. (Deftere kayıt sıra Nu. verilir.)

 Kayıt Tarihi (Deftere kayıt yapılan tarih yazılır.)

 Partinin Adı (Mali denetimi isteyen partinin adı yazılır.)

 Gelen Evrak

 Nu. (Evrak kayıt numarası yazılır.)

 Tarih / Sayı (Evraka giriş tarihi ve sayısı yazılır.)

 İlk İnceleme Kararı

 Karar Tarihi (İlk inceleme sonunda alınan karar tarihi yazılır.)

 Partiye Tebliğ Tarihi (İlk incelemenin partiye tebliğ tarihi yazılır.)

 Esasa ilişkin Kararın

 Gün ve Sayısı (Esasa ilişkin kararın günü ve karar sayısı yazılır.)

 Özeti (Kısaca karar sonucu yazılır.) (Eğer hesap kabul edilmiş ise “Hesabın
KABULÜ” yazılır. Kabul edilmemiş ise “ ………YTL’nin hazineye
devredilmesine, kalan hesabın Kabulüne” yazılır.)

 Düşünceler (Bu sütuna defteri tutan tarafından kısa hatırlatmalar yazılabilir.
Resmi Gazete tarihi, Raportör ismi gibi.)
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SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ ESAS DEFTERİ
(MALİ DENETİM)

Sıra
Nu.

Kayıt
Tarihi

Partinin
Adı

Gelen Evrak İlk İnceleme Kararı
Esasa İlişkin

Kararın
Düşün

celer
Nu. Tarih/Sayı

Karar
Tarihi

Partiye
Tebliğ
Tarihi

Gün
ve

Sayısı
Özeti

42 30/06/2007
Sözcü
Parti

78 30/06/2007 17/07/2007 21/07//2007
15.10.2007

K.2007/38

Hesabın
KABULÜ

Tablo 2.13: Siyasi partilerle ilgili mali denetim esas defteri

2.14. Siyasi Parti Mali Denetim Karar Defteri

Siyasi partilerin mali denetimleri tamamlanarak karara bağlanan siyasi parti hesapları
“Siyasi Parti Mali Denetim Karar Defteri”ne kayıt yapılarak karar sayısı verilir. (Tablo 2.14)

Resim 2.11: Siyasi parti mali denetim karar defteri

 Esas Nu. (Esas Defterdeki numarası yazılır. Örn: 2007/42.)

 Karar Nu. (Karar numarası yazılır. Örn: 2008/15.)

 Karar Tarihi (Karar tarihi gün, ay, yıl olarak yazılır.)

 DENETİMİ YAPILAN

 SİYASİ PARTİ (Partinin adı yazılır.)
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 MALİ YILI (Mali yıl yazılır.)

 SONUÇ

 Yayınlandığı Resmi Gazete

 Tarihi (Yayımlanan resmi gazetenin tarihi yazılır.)

 Nu. (Yayımlanan resmi gazetenin numarası yazılır.)

SİYASİ PARTİ MALİ DENETİM
KARAR DEFTERİ

EsasNu. KararNu.
Karar
Tarihi

DENETİMİ
YAPILAN

SONUÇ

Yayımlandığı
Resmi Gazete

SİYASİ
PARTİ

MALİ
YILI

Tarihi Nu.

2006/17 2008/25 12/03/2008
Dürüst
Parti

2005

Dürüst Parti’nin
2005 yılı kesin
hesabının
incelenmesi
sonucunda;
Parti'nin 2005 yılı
kesinhesabında
gösterilen 20.265.-
YTL geliri ve
19.520.- YTL
gideri ile 745.-
YTL nakit
devrinin eldeki
bilgi ve belgelere
göre doğru, denk
ve 2820 sayılı
Siyasi Partiler
Kanunu'na uygun
olduğuna,
12.03.2008
gününde
OYBİRLİĞİYLE
karar verildi.

01/04/2008 26850

Tablo 2.14: Siyasi parti mali denetim karar defteri
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2.15. Yürürlüğü Durdurma Karar Defteri

Resim 2.12: Yürürlüğü durdurma karar defteri

Anayasa yargısının amacı, anayasal denetim süreci içinde yasama işlerinin
Anayasa’ya uygunluğunu etkin biçimde sağlamaktır. Bunun yolu da yürürlüğün
durdurulması kararının verilmesinden geçmektedir.

Yürürlüğü durdurma kararı “kamu yararı” ve “kamu düzenini” kollayıp
gözetmektedir. Bu nitelik Anayasa Mahkemesi yargılamalarında yürürlüğü durdurma
davalarının açılmasını zorunlu kılmaktadır. Anayasa Mahkemesi İptal kararı verdiğinde, bu
karar yayınlanana kadar, kurallar Anayasa’ya aykırı niteliği ile yürürlüğünü ve kamu yararı
açısından olumsuz etkisini sürdürebilir. Bu durumda, kamu yararını kollamak ve ileride
giderilmesi güç ve imkansız durumların ortaya çıkmasını önlemek için yürürlüğü durdurma
yetkisinin kullanılması gerekir.

Bu tip davaların takip edildiği defter Yürürlüğü durdurma karar defteridir. (Resim
2.12, Tablo 2.15)

 Esas Nu. (Esas numarası yazılır.)

 Karar Nu. (Karar numarası yazılır.)

 Karar Tarihi (Kararın tarihi yazılır.)

 Davayı Açan (Davayı açan kişi ya da savcılık yazılır.)

 Yürürlüğü Durdurulması İstenen Yasa ve Maddeleri (Yürürlüğü durdurma
hangi yasa ile ilgili ise yasa ve maddeleri yazılır.)

 Sonuç (Kısaca sonuç yazılır.)

 Yayımlandığı Resmi Gazete

 Tarihi (Dava sonucunun yayımlandığı resmi gazete tarihi yazılır.)

 Nu. (Davanın yayımlandığı resmi gazete sayısı yazılır.)
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ANAYASA MAHKEMESİ KARAR DEFTERİ
(YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA)

Esas
Nu.

Karar
Nu.

Karar
Tarihi

Davayı
Açan

Yürürlüğün
Durdurulması
İstenen Yasa ve

Maddeleri

SONUÇ

Yayınlandığı
Resmi Gazete

Tarihi Nu.

2006/20 2006/6 22.02.2006
Danıştay
Onüçün’cü
Daire

5411 sayılı
Bankacılık
Kanunu’nun
105. maddesinin
3. fırkasınca
yürürlüğün
durdurulmasına
karar
verilmiştir.

Yürürlüğün
durdurulması.

1.03.2006 26095

Tablo 2.15: Anayaysa mahkemesi yürürlüğü durdurma karar defteri

2.16. Zimmet Defteri

Zimmet Defteri, evrakın kaybolmasını önlemek için tutulur. Her kurumda, diğer
kurumlarla ya da aynı daire içindeki memurlar arasında evrak ve dosya alış verişinde zimmet
usulüne uyulması, işlerin derli toplu olması ve işin emniyeti açısından önemlidir. Bu defter
her mahkeme ve dairede kullanılacak şekilde tek tip basılmış olup, sütun başlıkları aşağıdaki
gibidir. (Tablo 2.16)
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Resim 2.13: Zimmet Defteri

 Sayısı (Evrakın ya da dosyanın sayısı yazılır.)
 İlşigi Adet, (Kaç adet evrak eki olduğu yazılır.)
 Teslim Edildiği Yer (Kime ya da hangi birime teslim edildiği yazılır.) Kime

teslim edilmiş ise ismi: Ahmet Yiğit gibi
 Hangi birime teslim edildi ise; Kararlar Müdürlügü gibi birimin ismi

yazılır.
 Verildiği Tarih ( Evrak ya da dosyanın verildiği tarih yazılır.)
 İmza (Evrakı ya da dosyayı teslim alanın imzası alınır.)

ZİMMET DEFTERİ
ANAYASA MAHKEMESİ

Sayısı İlişiği Adet
Teslim Edildiği

Yer
Verildiği Tarih İmza

926 3
Mali İşler

Müdürlüğü
22.09.2008

Tablo 2.16: Anayasa mahkemesi zimmet defteri
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2.17. Onay Kayıt Defteri

Onay kayıt defteri her müdürlükte çeşitli onayların üst makamdan alındığı ve
kaydedildiği defterdir.

Yazı İşleri Müdürlüğü internette yayınlayacağı kararın, arşiv ayıklarken; imha edeceği
dosya ve defterlerin, Yazı İşlerim Müdürlüğü Hizmet Yönetmeliği’ndeki değişiklikler için
Anayasa Mahkemesi Başkanı’ndan onay alır. Bütün bunlarla ilgili işlemler ise “Onay Kayıt
Defteri”nde aşağıdaki sütun başlıkları ile kayıt edilir.

Resim 2.14: Onay kayıt defteri

 Yılı (Onayın alındığı yıl yazılır.)

 Birimin Adı (Yazı İşleri Müdürlüğü yazılır.)

 Onayın

 Sayısı (Alınan onayın sayısı yazılır.)

 Günü (Onay günü gün/ay/ yıl olarak yazılır.)

 Konusu (Onayın konusu yazılır.) 2001 Yılına ait siyasi parti mali denetim dosya
ve raporlarının imha edilmesi. 2005/20 Karar sayılı Siyasi Parti Kapatma Davası
ile ilgili kararın internette yayınlanması.

 Arşiv yönetmeliğinin değiştirilmesi gibi konular

 Onayı Veren Makam (Anayasa Mahkemesi Başkanı.)
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ONAY KAYIT DEFTERİ
Yılı:2005

Birimin Adı: Yazı İşleri Müdürlüğü

ONAY KAYIT DEFTERİ
Yılı

Birimin Adı:

ONAYIN
Onayı
Veren

Makam

ONAYIN
Onayı
Veren

MakamSayısı Günü Konusu Sayısı Günü Konusu

1 12.06.2001

A Partisi ..........
yıllarına ait mali

denetim
raporlanının

imhası.

Anayasa
Mahkemesi

Başkanı

2 11.03.2001

İmha
konisyonlarınca

belirlenen arşivlik
malzemenin
imhası ve bir

kısmının Devlet
Arşivlerine

gönderilmesi

Anayasa
Mahkemesi

Başkanı

Tablo 2.17: Onay kayıt defteri
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Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Anayasa Mahkemesi defterlerini
tutabileceksiniz.

İşlem Bamakları Öneriler

 İptal ve itiraz davalarına ilişkin esas
defterini tutunuz.

 İptal ve itiraz davalarına ilişkin esas
defteri tutabilmek için bilgisayarda bir
defter hazırlayarak(Word ya da Excel
programlarını kullanarak) ve internetten
Anayasa Mahkemesi’nin sitesinden
indireceğiniz iptal davası örneğini
kurallara uygun bir şekilde doldurunuz

 İptal ve itiraz davalarına ilişkin karar
defterini tutunuz.

 İptal ve itiraz dava sonucunda verilen
kararı, bilgisayarda hazırladığınız
deftere, kurallarına göre kaydediniz

 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin
esas defterini tutunuz.

 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin
esas defteri bilgisayarda tablo şeklinde
hazırlayarak (Word ya da Excel
programlarından yararlanarak)
internetten indirdiğiniz kararları tarih
sırasına göre kaydediniz.

 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin
karar defterini tutunuz.

 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin
karar defteri örneğini bilgisayarda tablo
şeklinde hazırlayarak (Word ya da Excel
programlarından yararlanarak)
internetten indirdiğiniz kararları tarih
sırasına göre kaydediniz.

 Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin
esas defterini tutunuz.

 Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin
esas defter örneğini, bilgisayarda
hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız
deftere, internetten indireceğiniz
kararları tarih ve sayı sırasına göre
usulüne uygun bir şekilde kaydediniz.

 Siyasi Parti ihtar başvurularına ilişkin
karar defterini tutunuz.

 Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin
karar defteri örneğini, bilgisayarda
hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız
deftere, internet den indireceğiniz
kararları tarih ve sayı sırasına göre
usulüne uygun bir şekilde işleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yüce Divan esas defterini tutunuz.

 Bilgisayarda yüce divan esas defteri
örneği hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız
deftere internetten indireceğiniz yüce
divan karar örneğini esas alarak, usulüne
uygun bir şekilde kaydediniz.

 Yüce Divan karar defterini tutunuz.

 Bilgisayarda yüce divan karar defteri
örneği hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız
deftere internetten indireceğiniz yüce
divan karar örneğini esas alarak, usulüne
uygun bir şekilde kaydediniz.

 Değişik işler esas defterini tutunuz.

 Bilgisayarda değişik işler esas defteri
örneği hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız
deftere internetten indireceğiniz değişik
işler karar örneğini esas alarak, usulüne
uygun bir şekilde kaydediniz.

 Değişik işler karar defterini tutunuz.

 Bilgisayarda değişik işler karar defteri
örneği hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız
deftere internetten indireceğiniz değişik
işler karar örneğini esas alarak, usulüne
uygun bir şekilde kaydediniz.

 Yüce divan değişik işler esas defterini
tutunuz.

 Bilgisayarda yüce divan değişik işler
esas defteri örneği hazırlayabilirsiniz.
Hazırladığınız deftere internetten
indireceğiniz yüce divan değişik işler
karar örneğini esas alarak, usulüne
uygun bir şekilde kaydediniz.

 Yüce divan değişik işler karar defterini
tutunuz.

 Bilgisayarda yüce divan değişik işler
karar defteri örneği hazırlayabilirsiniz.
Hazırladığınız deftere internetten
indireceğiniz yüce divan değişik işler
karar örneğini esas alarak, usulüne
uygun bir şekilde kaydediniz.

 Siyasi parti mali denetim esas defterini
tutunuz.

 Bilgisayarda siyasi parti mali denetim
esas defteri hazırlayabilirsiniz.
Hazırladığınız deftere internetten
indirdiğiniz siyasi partilerin mali
denetim kararlarını örnek alarak, usulüne
uygun bir şekilde kaydediniz.
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 Siyasi parti mali denetim karar defterini
tutunuz.

 Bilgisayarda siyasi parti mali denetim
karar defteri hazırlayabilirsiniz.
Hazırladığınız deftere internetten
indirdiğiniz siyasi partilerin mali
denetim kararlarını örnek alarak, usulüne
uygun bir şekilde kaydediniz.

 Yürürlüğü durdurma karar defterini
tutunuz.

 Bilgisayarda modülümüzdeki örnekten
faydalanarak, yürürlüğü durdurma karar
defteri hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız
bu tabloya, internetten indireceğiniz
yürürlüğü durdurma kararlarından
faydalanarak defteri işleyiniz.

 Zimmet defteri tutunuz.

 Bilgisayarda bir zimmet defteri örneği
hazırlayıp ve arkadaşlarınızın adını
kullanarak sayı ve tarih vererek zimmet
defterine uygun bir şekilde kayıt yapınız.

 Onay kayıt defterini tutunuz.

 Modülümüzdeki örnekten faydalanarak
hazırlayacağınız, onay kayıt defterine
kendi belirleyeceğiniz, defter kayıt
kurallarına uygun bir şekilde kayıt
yapınız.



44

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız yeterlikleri ölçmek için aşağıdaki çoktan
seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğünce tutulan
defterlerden değildir?
A) İptal ve itiraz davalarına ilişkin esas defter
B) Siyasi parti kapatma davlarına ilişkin karar defteri
C) Değişik işler esas defteri
D) Yüce Divan değişik işler esas defteri
E) Siyasi parti işletme defteri

2. Anayasa Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğünce tutulan defterlerde yanlış kayıt
yapılınca düzeltme aşağıdakilerden hangisi gibi yapılır?
A) Yanlışın üzeri daksil ile kapatılır, doğrusu yazılarak daire amirine onaylatılır
B) Yanlışın üzeri tükenmez kalem ile okunmayacak şekilde çizilir, doğrusu yazılır

ve daire amirine onaylatılır.
C) Yanlışın üzeri okunacak şekilde tek çizgi ile çizilir, doğrusu yazılır ve daire

amirine onaylatılır.
D) Renkli kalem ile yanlışın üzeri çizilir, doğrusu yazılır, daire amirine onaylatılır.
E) Yanlış yapılan sayfa yırtılır, aynı sayfa yeniden, yanlış da düzeltilerek yazılır,

daire amirine onaylatılır.

3. Aşağıdakilerden hangisi için yalnız karar defteri tutulur?
A) Yüce Divan davaları
B) Siyasi parti mali denetim
C) Siyasi parti kapatma davalarında
D) Yürürlüğü durdurma istemleri
E) Siyasi ihtar başvuruları

4. 2005 Ocak ayında B partisi ile ilgili siyasi parti kapatma davası açılmıştır. Gelen
dava önce hangi deftere kayıt edilir ve dosya üzerine neler yazılır?
A) Siyasi parti kapatma davası esas defterine kayıt edilir. Dosya üzerine A Partisi

Dava Dosyası yazılır.
B) Siyasi parti kapatma davaları karar defterine kayıt yapılır ve üzerine, esas

numarası yazılır.
C) Siyasi partilerle ilgili Esas Defteri (Kapatma Davaları) kayıt yapılır. Dosya

üzerine yıl ve esas defter sıra numarası, istemde bulunanın adı ve istemin konusu
yazılır.

D) Siyasi parti kapatma davaları esas defterine kayıt yapılır. Dosya üzerine yıl ve
kayıt sıra numarası yazılır. Parti ismi yazılır.

E) Siyasi parti kapatma davaları esas defterine kayıt yapılır. Dosya üzerine evrak
kayıt numarası ve parti ismi yazılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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5. C Partisi 1 Ocak- 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki gelir ve giderleri ile ilgili bilgi ve
evraklarını, Anayasa Mahkemesi’ne ne zaman verirler ve bu evrakları kim inceler?
A) 2008 yılı 30 Haziranından itibaren verir. Başkanın görevlendireceği Raportörler

inceler.
B) 2008 yılı 30 Ocak itibarı ile verir. Savcılık inceler.
C) 2008 yılı 30 Ocak itibarı ile verir. Başkanın görevlendireceği Raportörler

inceler.
D) 2008 yılı 30 Haziran itibarı ile verir. Savcılık inceler.
E) 2007 yılı 31 Aralık itibarı ile verir. Başkanlığın görevlendireceği Raportörler

inceler.

6. Kurum içinde ve kurumlar arasında dosya ve evrakların imza karşılığı alınıp verilmesi
sırasında hangi deftere kayıt yapılır?
A) Gelen Evrak Defteri
B) Onay Kayıt Defteri
C) Karar Defteri
D) Değişik İşler Esas Defteri
E) Zimmet Defteri

7. Anayasa Mahkemesi’ne gelen, Siyasi parti kapatma, iptal ve itiraz davaları ve yüce
divan davalarının haricinde gelen davaların takip edildiği defter hangi defterdir?
A) Onay Kayıt Defteri
B) Zimmet Defteri
C) Değişik İşler Esas Defteri
D) Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin esas defteri
E) Anayasa Mahkemesi Karar defteri

Bu öğrenme faaliyeti kapsamında, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
doğru kelimelerle doldurunuz.

8. Siyasi parti mali denetimlerinde; sonuçlanan siyasi parti hesabı, siyasi partiye
belgeleri ile birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı …………. ………….
Bürosuna, Yayınlanmak üzere …………. Gazeteye, Hazineye irat var ise ………….
Bakanlığına gönderilir.

9. Anayasa Mahkemesi kararları …………. …………. de hemen yayımlanır ve Devletin
yasama, yürütme ve …………. organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri
ve kuruluşları bağlar.

10. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdiğinde, bu karar yayınlanana kadar, kurallar
Anayasa’ya aykırı niteliği ile yürürlüğünü ve …………. yararı açısından olumsuz
etkisini sürdürebilir. Bu durumda, kamu yararını kollamak ve ileride giderilmesi güç
ve imkansız durumların ortaya çıkmasını önlemek için …………. ………….
yetkisinin kullanılması gerekir.
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DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar
inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, Anayasa
Mahkemesine ait kartonlarını tutabileceksiniz.

 Anayasa Mahkemesinde tutulan karar kartonları hakkında bilgi toplayınız.
 Kartonlar nasıl saklanır araştırma yapınız.

3. ANAYASA MAHKEMESİNDE
KULLANILAN KARTONLAR

Kartonların tutulmasında esnasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 Kararlar, kâğıtların bir yüzüne yazılır.
 Kararların her sayfasına esas ve karar sayıları, ilk sayfasına ayrıca karar günü

yazılır.
 Kararların her sayfası Anayasa Mahkemesi’nin soğuk mührüyle damgalanır.
 Kararlar, tutanağına göre toplantıya katılan üyelere imzalatılır.
 Resmi Gazete'de yayımlanacak kararların örnekleri, Başkanın imzası ile Kararlar

Müdürünün parafını taşır.
 Kararların bir örneği davayı açana tebliğ edilir, bir örneği de Resmi Gazete'de

yayımlanmak üzere Başbakanlığın ilgili birimine imza karşılığı verilir.

Bu şekilde hazırlanmış olan karar örnekleri, Başbakanlığın ilgili birimine imza
karşılığında verilir ve Resmi Gazete'nin ilk çıkacak sayısında bölünmeksizin yayımlanır.

Baskı yanlışlıkları, Başkanlığın yazısı üzerine, Resmi Gazetenin sonraki sayısında
düzeltilir.

Kararlarda kazıntı, silinti, ekleme ve kalemle düzeltme yapılmaz. İmzası tamamlanmış
ya da imzaya başlanmış kararlarda zorunlu düzeltme gerekiyorsa ya da bir yanlışlık
görülmüşse, düzeltilecek yerin ya da yanlışlığın üzeri okunacak biçimde çizilerek doğrusu
yazılır ve Başkanca imzalanır.

Her bir dava sonunda verilecek hüküm ve kararlar için ayrı ayrı karton tutulur.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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Kartona konulacak kararların; doğru yazılmış olmasına, tüm üyeler tarafından
imzalanmış ve mühürlenmiş olmasına bakılır. Karar kartonları yıllara göre, tarih ve sıra
numarası ile düzenlenmelidir. İyi bir kalem memuru bütün bunları bilmelidir.

Anayasa Mahkemesinde tutulan kartonlar şunlardır:

 İptal ve İtiraz Davalarına ilişkin karar kartonu

 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin karar kartonu

 Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin karar kartonu

 Siyasi parti mali denetim karar kartonu

 Yüce Divan karar kartonu

 Değişik işler karar kartonu

 Yüce Divan değişik işler karar kartonu

 Yürürlüğü durdurma karar kartonu

Yukarıda sıralanan karar kartonlarından “Siyasi Parti Mali Denetim Karar Kartonu”,
Kararlar Müdürlüğünce yazılır ve saklanır. Diğerleri Yazı İşleri Müdürlüğünce yazılır ve
saklanır.

Kartonlar Yıllara göre sıralanır. Her bir karton kendi başlığı ile saklanır.

Örneğin; Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin kararlar hepsi bir kartonda, yıllara
göre sıralanır. En son karar en üste bulunmalıdır.

Kartonların amaçları:

Dava dosyalarındaki bilgiler, esas ve karar defterlerine yazılır. Alınan karar sonucu,
kısaca dosya kağıdına iki nüsha yazılarak üyelere imzalatılır ve bu imzalatılan kısa
kararlardan bir nüshası dosyasına konulur, bir nüshası da kısa karar kartonuna konulur.
Ayrıca, alınan bu kararın onaylı bir örneği Kararlar Müdürlüğünce Resmi Gazetede
yayımlanmak üzere Başbakanlığa, bir örneği de davayı açana gönderilir.

3.1. İptal ve İtiraz Davalarına İlişkin Karar Kartonu

İptal ve itiraz davalarına ilişkin kararların tarih ve sıra numarasına göre saklandığı
kartondur.

E.1981/1 (Esas defter kayıt tarih ve sayısı)
K.1982/1 (Karar defteri kayıt tarih ve sayısı)
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Esas Sayısı : 2007/15
Karar Sayısı: 2008/4
Karar Günü: 14.03.2008

5355 sayılı Yasa’nın; - 18. maddesinin birinci fıkrasının birinci tümcesi ile 19.maddesinin
“... 8 inci maddede belirtilen doğal üyeler ile birliğin sulama faaliyetinden faydalanan ve

belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip olan çiftçiler arasından birlik tüzüğünde
gösterilen sayıda seçilecek üyelerden oluşur.” bölümü hakkında karar verilmesine yer

olmadığına,

Kalan kısmın REDDİNE,
18. maddesinin birinci fıkrasının birinci tümcesi ile 19. maddesinin “... 8 inci maddede
belirtilen doğal üyeler ile birliğin sulama faaliyetinden faydalanan ve belediye meclisi

üyeliğine seçilme şartlarına sahip olan çiftçiler arasından birlik tüzüğünde gösterilen sayıda
seçilecek üyelerden oluşur.” bölümü hakkında yürürlüklerinin durdurulması istemi

hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
Kalan kısmın yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE.

Başkan Başkan vekili Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye

Tablo 3.1: İptal ve itiraz davalarına ilişkin karar kartonu
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3.2. Siyasi Parti Kapatma Davalarına İlişkin Karar Kartonları

Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin kararların tarih ve sıra numarasına göre
saklandığı kısa karar kartonlarıdır. Örneğin alınan karar 2000 yılına ait sıra numarası da beş
ise, 2000 yılının beşinci sırasına konur. Yani, siyasi parti kapatma davalarına ilişkin karar
kartonlarının bulunduğu klasörde sırasını önce yıl sonra sayı ile alır.

Esas Sayısı: 2007/12 (Siyasi Parti Kapatma)
Karar Sayısı: 2008/5
Karar Günü: 25.07.2008

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 29.1.1999 günlü, SP.60.Hz.1999/37 sayılı
İddianamesi ile Sözcü Parti’nin kapatılması istenilmekle gereği görüşülüp düşünüldü:

1. SÖZCÜ PARTİ’nin, kimi eylemleri yanında terör örgütüne yardım ve destek
de sağlayarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı
nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği anlaşıldığından,
Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun
101. ve 103. maddeleri gereğince TEMELLİ KAPATILMASINA,

Başkan Başkan vekili Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye

Tablo 3.2: Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin karar kartonu
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3.3. Siyasi Parti İhtar Başvurularına İlişkin Karar Kartonu

Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin dava sonucunda alınan kararların tarih ve sıra
numarasına göre saklandığı kısa karar kartonlarıdır.

Esas Sayısı : 2006/25 (Siyasi Parti İhtar)
Karar Sayısı: 2007/18
Karar Günü: 17.08.2007

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusunda ileri sürdüğü hususlar, 2820 sayılı
Siyasi Partiler Yasası'nın 104. maddesi kapsamında bulunmadığından bu maddeye dayanan
ihtar isteminin REDDİNE,

17.08.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

(İmza Bölümü)

Başkan Başkan vekili Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye

Tablo 3.3: Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin karar kartonu
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3.4. Siyasi Parti Mali Denetim Karar Kartonu

Siyasi partilerin mali denetimlerin yapılmasından sonra alınan kararların yazılıp, ilgili
kişilere imzalatıldıktan sonra, tarih ve sıra numarasına göre saklandığı kısa karar
kartonlarıdır.

Esas Sayısı: 2007/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2008/26
Karar Günü: 25/04/2008

Sözcü Partisinin 2006 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

1. Partinin 2006 yılı kesin hesabında gösterilen 151.750.- YTL gelir, 101.750.-
YTL borç, 50.000.- YTL giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820
sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2. 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak Partinin amaçlarına uygun
olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün
görülmeyen 15.000.- YTL karşılığı parti mal varlığının, aynı Yasanın 75.
maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine,

25/04/2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi

Başkan Başkanvekili Üye
Haşim KILIÇ Osman Alifeyyaz PAKSÜT Sacit ADALI

Üye Üye Üye
Fulya KANTARCIOĞLU Ahmet AKYALÇIN Mehmet ERTEN

Üye Üye Üye
A. Necmi ÖZLER Serdar ÖZGÜLDÜR Şevket APALAK

Üye Üye
Serruh KALELİ Zehra Ayla PERKTAŞ

Tablo 3.4: Siyasi parti mali denetim karar kartonu
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3.5. Yüce Divan Karar Kartonu

Yüce Divan kararlarının yazılıp, imzalatıldıktan sonra yıllara göre tarih ve sıra
numarası ile saklandığı kısa karar kartonlarıdır.

YÜCE DİVAN KARAR TUTANAĞI
Esas Sayısı: 1992/1
Karar Sayısı: 1994/1
Karar Günü: 12.4.1994

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ
KARAR TUTANAĞI

A. Ahmet KARA’ya yüklenen;
1. Devlet ihale Kanunu'na aykırı işlemlerinden dolayı keyfi uygulamalara
sebebiyet vererek görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal etme suçları sabit
görülmediğinden, sanığın BERAETİNE, Yekta Güngör ÖZDEN, Ahmet N. SEZER, Yalçın
ACARGÜN ile Ali HÜNER'in "Sanığın Türk Ceza Yasası'nın 240. ve 80. maddeleri uyarınca
cezalandırılması gerektiği" yolundaki karşıoyları ve OYÇOKLUĞU ile,
2. 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu kararını imzalamak suretiyle haksız
ödemelere sebebiyet verip Devleti zarara uğratarak görevi kötüye kullanma ve
görevi ihmal etme suçları sabit görülmediğinden (Yekta Güngör ÖZDEN, Yalçın ACARGÜN
ve Ali HÜNER'in değişik gerekçeleriyle) sanığın BERAETİNE, Ahmet N.SEZER'in "Sanığın
Türk Ceza Yasası'nın 240. maddesi uyarınca cezalandırılması
gerektiği" yolundaki karşıoyu ve OYÇOKLUĞU ile,
3. B. Sezgin ADA’ya yüklenen;

Devlet İhale Kanunu'na aykırı işlemlerinden dolayı keyfi uygulamalara sebebiyet vererek görevi
kötüye kullanma ve görevi ihmal etme suçları sabit görülmediğinden, sanığın BERAETİNE, Yekta
Güngör ÖZDEN, Ahmet N. SEZER,Yalçın ACARGÜN ile Ali HÜNER'in "Sanığın Türk Ceza
Yasası'nın 240. ve 80. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği" yolundaki karşıoyları ve
OYÇOKLUĞU ile,

Sanıkların neden oldukları ileri sürülen zararları için davaya katılanların yetkili mahkemelere
başvurmakta serbest olduğuna OYBİRLİĞİ ile, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yardımcıları ile
davaya katılanların vekilleri ve sanıklar ve vekillerinin yüzlerine karşı 12 Nisan 1995 gününde kesin
olarak verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 12.4.1995

Başkan Başkan Vekili Üye
Yekta Güngör ÖZDEN Güven DİNÇER İhsan PEKEL

Üye Üye Üye
Selçuk TÜZÜN Ahmet N. SEZER Haşim KILIÇ

Üye Üye Üye
Yalçın ACARGÜN Mustafa BUMİN Sacit ADALI

Üye Üye
Ali HÜNER Lütfi F. TUNCEL

Tablo 3.5:Yüce divan karar kartonu
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3.6. Değişik İşler Karar Kartonu

Anayasa Mahkemesi’ne gelen, Siyasi parti kapatma, iptal, ihtar ve itiraz davaları ve
Yüce Divan davalarının haricinde gelen davaların kararlarının yazılıp, yıllara göre tarih ve
sıra numarasına göre saklandığı kısa karar kartonlarıdır.

Esas Sayısı: 2008/56 (Değişik İşler)
Karar Sayısı: 2008/58
Karar Günü: 25/06/2008

KARAR TUTANAĞI
(HÜKÜM BÖLÜMÜ)

Başkanlığın isteği üzerine, kitaplık komisyonu aşağıda adı soyadı yazılı olan üyeler
tarafından oluşturulmuştur.

(İmza Bölümü)

Başkan Başkan Vekili Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye

Tablo 3.6: Değişik işler karar kartonu
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3.7. Yüce Divan Değişik İşler Karar Kartonu

Yüce Divan’ın baktığı davaların dışında, Yüce Divan’a sevk edilmiş bazı davaların
karar sonuçlarının yazılıp, imzalatıldıktan sonra yıllara göre tarih ve sıra numarasına ile
saklandığı kısa karar kartonlarıdır.

YÜCE DİVAN KARARI

Esas Sayısı : 2007/45 (Yüce Divan Değişik İşler)
Karar Sayısı : 2008/25

KARAR

Cumhuriyet Başsavcılığının …………….. şahsın hakkındaki yurtdışı yasağının
kaldırılması isteği; istemde bulunanın yetkisizliği nedeni ile başvurunun REDDİNE karar
verilmiştir.

(İmza Bölümü)

Başkan Başkan Vekili Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye Üye

Üye Üye

Tablo 3.7: Yüce divan değişik işler karar kartonu
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3.8. Yürürlüğü Durdurma Karar Kartonu

Yürürlüğü durdurma kararlarının yazılıp, tarih ve sıra numarası ile saklandığı kısa
karar kartonlarıdır.

Sadece yürürlüğü durdurma karar kartonlarında, hangi karton olduğu Karar Sayısı
satırına yazılır. Diğerlerinde Esas Sayısı satırında yazılır.

Esas Sayısı: 1999/55
Karar Sayısı: 2001/2 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Günü: 06.10.2001

KARAR
3.11.1999 günlü, 4460 sayılı “Spor-Toto Teşkilât Müdürlüğünün İstihdam Fazlası
Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atamalarının Yapılması
Hakkında Kanun”un yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları gerçekleşmediğinden
REDDİNE, 6.1.2000 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Başkan Vekili Üye
Ahmet Necdet SEZER Haşim KILIÇ Samia AKBULUT

Üye Üye Üye
Yalçın ACARGÜN Mustafa BUMİN Sacit ADALI

Üye Üye Üye
Ali HÜNER Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU

Üye Üye
Mahir Can ILICAK Rüştü SÖNMEZ

Tablo 3.8: Yürürlüğü Durdurma Karar Kartonu
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Anayasa Mahkemesi kartonlarını
tutabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 İptal ve itiraz davalarına ilişkin karar
kartonlarını tutabileceksiniz.

 Anayasa Mahkemesi internet sitesinin
kararlar linkinden indireceğiniz iptal
itiraz davalarına ilişkin kararları örnek
alarak karar kartonu hazırlayınız.

 Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin
karar kartonunu tutabileceksiniz.

 Anayasa Mahkemesi internet sitesinin
kararlar linkinden indireceğiniz siyasi
parti kapatma davalarına ilişkin kararları
örnek alarak karar kartonu hazırlayınız.

 Siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin
karar kartonunu tutabileceksiniz.

 Anayasa Mahkemesi internet sitesinin
kararlar linkinden indireceğiniz siyasi
parti ihtar başvurularına ilişkin davalara
ait kararları örnek alarak karar kartonu
hazırlayınız.

 Siyasi parti mali denetim karar
kartonunu tutabileceksiniz.

 Resmi Gazete’nin internet sitesinden
siyasi parti mali denetim kararlarını
indirerek, mali denetim karar kartonu
hazırlayınız.

 Yüce Divan karar kartonunu
tutabileceksiniz.

 Yüce Divan kararlarını internetten
indirerek, karar kartonu hazırlayınız.

 Değişik işler karar kartonunu
tutabileceksiniz.

 Değişik işler kararlarını internetten
indirerek, karar kartonu hazırlayınız.

 Yüce Divan değişik işler karar kartonunu
tutabileceksiniz.

 İnternetten faydalanarak, Yüce Divan
değişik işler karar kartonu hazırlayınız.

 Yürürlüğü durdurma karar kartonunu
tutabileceksiniz.

 Anayasa Mahkemesi internet sitesinin
kararlar linkinden indireceğiniz
yürürlüğü durdurma işlemlerine ilişkin
kararları örnek alarak, karar kartonu
hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu öğrenme faaliyeti kapsamında, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
doğru kelimelerle doldurunuz.

1. Kartonlar …………. göre sıralanır. Her bir karton kendi …………. ile ayrı dosyada
toplanır.

2. Kararlar, kağıtların bir yüzüne yazılır. Kararların her sayfasına …………. ve karar
sayıları, ilk sayfasına ayrıca …………. …………. yazılır.

3. Kararlar, tutanağına göre toplantıya katılan …………. imzalatılır. Kararlarda kazıntı,
silinti, …………. ve kalemle düzeltme yapılmaz.

4. İmzası tamamlanmış ya da imzaya başlanmış kararlarda ……….. düzeltme
gerekiyorsa ya da bir yanlışlık görülmüşse, düzeltilecek yerin ya da yanlışlığın üzeri
………….. biçimde çizilerek doğrusu yazılır ve ……….. imzalanır.

5. Kararların her sayfası Mahkemenin …………. …………. damgalanır.

6. Kararların bir örneği davayı açana ………. edilir, bir örneği de ………. Gazete'de
yayımlanmak üzere Başbakanlığın ilgili birimine ……… karşılığı verilir.

7. Sadece ………….. …………. Karar kartonunda hangi karton olduğu karar sayısı
satırında yer alır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirme sorularına geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

1. Yüce Divan, iptal, itiraz ve siyasi parti kapatma davalarında, aşağıdakilerden hangisi
yazı işlerinin görevlerinden değildir?
A) Esas ve karar defterlerinin tutulması,
B) Dava dosyalarının incelenmesi
C) Gündemlerin yazılıp dağıtılması
D) Dava dosyalarının düzenlenip raportörlere verilmesi
E) Sonuçların dava dosyalarının dizi listeleri çıkartılarak Kararlar Müdürlüğüne

gönderilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi iptal davası açmaya yetkili değildir ?
A) Cumhurbaşkanı
B) İktidar Partisi Meclis Grubu
C) Meclis Başkanı
D) Anamuhalefet Partisi Meclis Grubu
E) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üye

3. Dava dosyalarına nasıl sayı verilir?
A) Yıl/ Esas defterdeki sıra numarası
B) Esas Sayısı/ Yıl
C) Karar Sayısı/ Yıl
D) Yıl/ Karar Sayısı
E) Esas defter sıra numarası

4. Karara bağlanan dosya kim tarafından Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir?
A) Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından
B) Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri tarafından
C) Özel Kalem Müdürü tarafından
D) Raportör tarafından
E) Genel Sekreter Yardımcısı tarafından

5. Karara bağlanan dosya düzenlendikten sonra, dosya içeriği döküm formu ile birlikte
nereye teslim edilmelidir?
A) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne
B) Kararlar Müdürlüğüne
C) İdari İşler Müdürlüğüne
D) Arşiv Müdürlüğüne
E) Yazı İşleri Müdürlüğüne

MODÜL DEĞERLENDİRME
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6. Anayasa Mahkemesine gelen evraklardan mahkemeyi ilgilendiren resmi nitelikli evrak
kime teslim edilir?
A) Anayasa Mahkemesi Başkanı’na
B) Yazı İşleri Müdürü’ne
C) Evrak Memuruna
D) Genel Sekretere
E) Mübaşirlere

7. Mahkemeler arasında verilen dosyalar ve bilirkişiye verilen dosyalar ile ilgili meydana
gelecek aksaklıkları önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Gömlek dosya yapılmalıdır
B) Son celse zaptının fotokopisi çekilmelidir
C) Son celse zaptının altına gönderen memur tarafından tarih atılıp imzalanması

gerekir
D) Posta ile gönderiliyorsa zarfın fotokopisi çekilmelidir
E) Elden veriliyorsa teslim alanın adı soyadı günü ve yeri yazılmalıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi siyasi parti ihtar başvurularına ilişkin dava dosyasında
bulunmaz?
A) Deşifre edilmiş sözlü açıklama ve savunma tutanakları
B) Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcısının başvuru dilekçesi
C) Raportörlere verme yazısı
D) Raportör raporları
E) Karar tutanağı

9. Karar kartonları yazıldıktan sonra kimlere imzalatılır?
A) Anayasa Mahkemesi üyelerine
B) Tutanağa göre toplantıya katılan üyelere
C) Raportörlere
D) Yetkili kurumlara
E) Üyelerin dörtte üçüne

10. Kartonlar karar yazılıp imza işlemleri de bittikten sonra nasıl sıralanır ve kimlere
gönderilir?
A) Yıllara göre sıralanır, devlet arşivine ve Resmi Gazeteye
B) Dava adına göre sıralanır, devlet arşivine ve Resmi Gazeteye
C) Yıllara göre sıralanır, davayı açana ve Resmi Gazeteye
D) Dava adına göre sıralanır, devlet arşivine ve davayı açana
E) Yıllara göre sıralanır, devlet arşivine ve davayı açana

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm
sorulara doğru cevap verdiyseniz sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 D

3 A

4 E

5 A

6 B

7 Başkan, imha, devlet

8 Personeli, asıl, yönetmeliği

9 Mübaşirler, fotokopi

10 Bilirkişiye, kaçakları, yol

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 C

3 D

4 C

5 A

6 E

7 C

8 Siyasi partiler, resmi, maliye

9 Resmi Gazete, Yargı

10 Yürürlüğü durdurma

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Yıllara, başlığı

2 Esas, karar günü

3 Üyelere, ekleme

4 Zorunlu, okunacak, Başkan

5 Soğuk mührüyle

6 Tebliğ, resmi, imza

7 Yürürlüğü Durdurma

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 C
3 A
4 D
5 B
6 D
7 D
8 A
9 B

10 C
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