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oNSoZ

İnsaır Hakları Metkcziınizin bu ilk yayını, İıısan Haklaıı lJvrensel t]ildirgcsinin

iliı,iınıır 60. yıldinıümii vesilesiylc. 6-7 Kasım 20()lt günlcrinde Mçrkczıııizec

düZenlençn uluslafarası konfaransa sunulan bildirilcrdcn oluşulrır.

l]u konfaransıü ana amacı. gcçcn on yılda ııısan lraklarıyla ilgili bclli başlı

gelişınclcı in bir envantcrirüi yaparak, üncvcut duruma biı. ayna tutmak, onun nasıl

ortaya çlktığını açıkJamayı dencınck vc "hcpiırıiz için onur lc adalel"j sağlarr]ıda

ilcrlcme kaydelrııc çabalarıııızdaki acil ihıiyaçlırt taülışmaktı,

Kiıab] baskıya verirken, kont'ırans sırasında yaptıkları konrışmanln mctnini

bize gönderclikleri için bildjri yazarlarına ve kitabın baskıya hazırlanışıntiı bana

yaıdımları için Bergcn Coşkııı ilc Mustafa Koç'a leşekkür)eıiıni sunarım.

İstanbul, Tcmınuz 20l0 ioanna Kuçuracli



1,oREwORI)

Thc prcsent voluıne consist§ ()1'papers proscntcd during thc intcmational

confircncç organizcd by lhe Centrc of lIuınan Rights of MaJıcpc Universiıy. on

November 6-7, 2008, in ordcr to cclcbrate the 601h annivcrsary ofthe proclam.rtion

ofthc Universal Dtclaration oflluman Rights.
'I'hc maın aiın of thc conf'cIence was k) make an invcntory oi the majn

dcvolopments rclalcd 1() human rights during the past ten years. to hold a mirrtır

to thc prcsenl situalion and try to explaiı) how it came about, and to discuss urgent

nccds in our cfftıns to make progrçs§ in salbguarding "dignity anıl justice lbr all

of us",

l wish to expleşs my thanl(s to the authors tıf thcsc papers for making thcm

available, as wcll my thanks to Bcrgcn Coşkun antl Mustafa Koç for assistinu me

in making ready for print this tirst publicalion ofour (]cntr!.

lstanbul, JuJy 20l() loanna Krıçuradi
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İnsan Hgklqn Evrensel Bildirgesinin BM'de
kabulünün

60. Yıldönümünde Sosyal Hqklar

Fazıl Sağlam

Plan:

I. Konuya (Jiriş
II. Temel Sorunsal: Anayıuının 65. maddeııi
tll. ()zbudun Taslağında 65. Maddeırin Kapsamından Çıkarılaı

Alanlar
IV. Anayasanın 65. Maddesinde Öngiiriilen Önceliklerin

Anayasada SomutIaştrrrlmasl
Sonuç

I. Konuya Giriş

Bu sempozyumun ana başlüğ1: "Hepinıiz için Onur ve Adalei', [iğer r»ur ve

adalet r€pilrlz içinse, böyle bir ijzlem ya da hedcf, ıncak "srıs_val r,levleı" ilkesiyle

v(. program kural söylemiyle gajlgelenınemiş. somut ve etkili bir sosyal haklar

sisteııiyle sağlanabilir.



60_ y!ldönüıntinü kulladtğıDrz ln§an Ilaklaıı [vrcnsel Bildirgesi. AİHS'den
tark]ı olarak- sosyul haklara da ycr vermiştir. tsildirgenin 22. ve 28_ ınadde]eri
arasında: srıı,ı,a1 3ı7vıııli,( hakkı. ç,alı-şma ı,e iş-ıialiktcü1 korıınmo hakkı, seııdika
ii:8ijrlijğii, ü.r4li 1d!i[, dinlı,nınc ı,c eğlenıııc hakkı, rr.ığlıi hakkı, liğrenüün v
cİitirlı İijrme hakkı da ),er alnıaktadır. Bugiiııdcn 3rrıyr baktığıınızda bunlar
olJukı;rı ilc ri hir ı]Liıeyi yansıtmaktadır. Özellıt]c bu hık|un ,lL ylet ödeı,i cılarak
.kğit de, hirer .riilljcktif hak olank fiırınüle edilmiş olmaları son derccc ilginçıJr.
t]ilindiği üzcre yürürlükte olan irıa_yar.rnıı:ı./a iktisadi ve sosyirl haklar, rlrı,iıa 1,r.ıt

ılevIeı öılcı,i olııtık düzcnlcnıniştir. Burada ılı,((zııiııiıi çekmek islcdiğim bir nokıa
yar,. Bildir\ede ycr alan l,ııklar, Aııayasamıaia la sübjckıif krııııı lıakkı ıılartık
ılklnlcıımiş. t]u ilzclıik. jnen'"ıı ı96ı ve diılaylsıyla l9112 Anayasalanınızln
hazırlannıasında doğrüüülun dkil i .r|(l!ğonu giiste.iyor|.

Ancak henıcn bclirıclim ki bu elkide iineınli bir vurgu fıırkı var. Şiıırlitl
Qlla)-r-nı düz.:nini?d(,öZcllikle sıı-ıval givenlik, ç,alışına, sağlıklı |,c d(ngeli bir
çeıredc yaşamıı |e eğiüin,. öğrenim lıtıklurıııı gcrçekleşrııesi, daha çok.fuır.ı
i)deı,lcrinin hakkıyla yr:rııc gclirilnrcsi ile mümkün olabiliyor, Anayasan]ızda da
buna uygun ıılarak düzcnlcnnriş Dıılayısıyla brı lrıklaıın _s lıickıiJ'hak ıitctiği

kuraünsaI ve dogmalik ijncmi Saklt kalnıak iizcre uygulamada biçimıel diz,eyde
ka]mt ş,

Buna kırşılık Anayasanın ijzellikle 5l,.53. ve 54. maddclerinde yer alan
scndika, ı4ılu iş sö:leşıııesi ı,a grcı,hakları, " kiııstniı ıaşuıa, .inr[\ etit \,( !ii uüıc
uıgun olmıılan bir i.rtc çalqtlrılonaırkl\ı " (AY nt, 50/|) ve ijcretli kin hakh (AY
nı. 50/3) ve "kını.ıeııin ı:ğiıim ve i)ğreniııı haklıırııtlıııı y-oksun bırakılaııaıııası "
(AY m..12ll) gibi haklar dcı,k:ıil ıılunılu lıir ıdini olınıılaıı t/a kullanılması
münrkün olan haklardanclır.: I]u htıklor. 65. ınadt]eıiı, sınırloyıcı kuroloıcı talıi
olnıaılığı gibi, hunLarııı KHK'lcrle ılüzcnlcnnıesi ıle »ıümkün değildir.

tJiJdirgcdcki haklardan "lşJ.:1i,t/<:ıı ktırunına lnkkı" isc. ıflciık 200l AY
Dağişikliği ile birlikte "işsizIeri kcırunıak" fi)rmü]ü ile bjı do,Iet a;.levi olorıü
Aıı,1\,,ıınnı/.1 8iınıi+liı ı AY m 4(ı/2J,

Anayasamızdaki iktisadi ve sosyal haklar, ııiı tlı k (sayısı|'1 olurak l}iklirgeve

8ijr. laha g.niş r _ A,flcilk nilelik oldrak aını gt:ııişliği sağladığı laşiz/ıdur, Tabii
bunda ulusaldiizcyde 1982 Anıyasasının scnılikaLhaklaroı kapsanut 8eriletnesi,
1.rlayn bir anayasaI hak olarak tanıınast vc buna paralel ıılarak a lusLararast diiıcytle
kiircSalI.şme iılcokıji-ıivle birlikte gelen ve Anaya§,I Mahkemesini dc ctkileyen
"sosyııl ılul,arsız.kı.şnııl " ijnemli bir rol oynamıştırr.
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Buraya kadarki açıklamalarımızı şu sonuca bağlayıbiliriz: Sosyal haklardan
a'neirrli bir bölümti .furleriı ııluıııLıı bir edinıi olmaksızın hık sııhibi tarafinılan
hukuksal yinden ve/veya Jiilen kullanılınıııı mümkün .)lmayan hakkınJan
oluşmaktadır. Bu ödevlerin yerine geıirilme,ıi ı,t, sıırı ise Aııuyıısunın 65.

ınaddesinde düZenIcnn]iştir. Bu nedenle 65. maddcnin i!levini aydlnlatmak
bu nraddenin doğrudan ya da dolaylı olarak clkisi altındaki haklırnn ıcmel
soıunsılıdır

II. Temel Sorunsal: Anayasanın 65- matlılesi

Anayasa'n:n 65, maddesi, "ınali kaynrıklıırın ylerliliği" ölçülü yanında
"ekıııonıik islikrarııı korunınuıını gii?etnıe" yükümlüliiğiinü de ayrı bir ijlçiit
olarak düZenlcnİrişti. Özcllikle bu ikinci olçütün etkisiyle, Anayasa Mahkcnıcsı,
ınaddenin slnlrlayıcı ifadesinin ve bunun yol ıçlığl duyars]Zlaşmanın fazlasıyla
etkisindc kıImışır1 ()ysa anılan nıaddenin sınırlayıcı işlevi yanında. mevcut
kuynrıkların rüısyoılcl kulkünüııııülı stlığlııınak üzert i[iienleyici biı işlı,vi de vardır,
Ve bu işleV 20ol Anayasa Değiş]kIiği ile örıplana çıkanlmlşt!r.

65. maıldeııirı snırlayk:ı işlevi' lnkınıındaıı, mııli kııynukların veıerliliği
ijlÇüıi, be|.ın eJi-i (dektarotif) bir i)zellik ,.,şl,". Anayasada ijngajrülen bir dcvlet
ödevinin yerinc getirilmesi clyr.ıııı dojası gefeği ancak dcvletin maii kaynakLirrınııı
yctcrliliği ölçüsünde gerçekIcşnıe şansına sahiptir.

Bu nedenle scısyal devlet ilkesinin gerçckleşmesi önündeki asıl en8el, ar,llan
maddede s()syal ödcvlerin 2(X)l AY Değişikliğine klılar "ckrınonıik isıikraı-,
kıırıınnıasını gajaelerek" ycrine getirilmcsinin öngörülmüş olmasldır. 1rü]/

Anuyısasında y(r Lllmuyan bu ajl|,üı, Ana,yıSada öngö.ülen de eI odevleriüıiüü
yürekli enelennıesini sağlayüln bir işlev yeriııe getirmişlir. 20Ol Anıı,.ısa
l)eğişikiiği bu ibarcyi kaldırmırkia anayasal ödevlerin savsaklaınastnn uLruııe

geçıııck istenıişıir. I}i\ylece maıldenin .ıınırlo\,ıt,ı işleı,i cski tjnemini kaybetniş,
düz cnt eviı, i iş levi ötı,lrl.lro çıkırrıştüİ.

2) 65. Ma,ddenin Düzenleyici İşlevi:

Bu işlev lll D(,inıı.le gcrçekLeşmektedir:

ı) IJirincisi, ıııali kııynııkltıroı kullanılış ve ıahsis ön.eliği ile ilgitidir

]15
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Bu önceliklcr bazen Anayasıda r.ıçılça belirleııniştir. O.neğin Anayasanın

6l. maddesinde yer alan "Sosra1 güvenlik bakııııııırlan ijzel riarak kıırunına_çı

gerckenlcr" ilc ilgili harcamalar bu niıeliktedir. Ama öı.,elltlr,r, (idevlerin

niteliğinc göre \lruın yoluyla ıla balirIencbilir. Ana|tıstı Mıılıkeıne.çiniı "lıcı]tn

vı: rııh .ıağlığı içinıle \,ılşııma htıkkı" ile sııı,-al gi,iı,aıılik hakkı arasında kurduğu

bağI(lnüı bajyle bir ij ..liği dilc gı:ıinnekladif. Bu tiir önt-tliklcre uyıııaıloı nıııli
ka ,nııklarını lxışka ola ldra özgül(\aıı dcvLeı, ınaIi kaynııkkırırııı yetersIliğinılcn

.ıö? edemc..200l Anayasa Değişikliği bu açıdan da önemli biı reliırma gidcrek,

deı\.\e, Sosyal v. (,konofiik devlet ijtleı,lerinin anı.ıe,kınna ıygılıı iiıcı,liklcriııi
göaetnc ),ijkiimlülii ğ, getirnriştiİ].

h) 65, maddenin dülcnleyici işlevi. yerine gclirilecek ödev açısından aynı

ı.amaııda olumlu bir tlav ron üş ölçü.\i,i ol.ürak değerl.cnrlirilmelidir, Buna giire d.,rler,
"mali kıynağı yck!rsiz lc \ıNrlI" olafi hir kuruınu, ıaşıırınıaıaı,u!ını bildiği u,a

dtı bilınesi gcrekıiği ek biryijkii allına sokmıımalıılıı,. Aksi takdirde bu ınaddcyi

ihlal etmiş oluı. Bunun üipik ijrneği. srısyal yardım zammI adı a]tında herhangi bir
prim karşılığı olmak§üZtn SsK'ya ödettirilcn piualardll. Ötc yından Yargıtay.
l9Ilt{ yılında Kurumun kaynaklarını ttiketen, Kurunra haksız külfetlcr yükJcyerek.

onu sosyal güvcnliği sağlamakta yeter§iZ dururna düşüren borçlanına sisteıninin
Anayasanın 65- mad<lesine aykırılığını ileri Sürerck sorunu AYM ijnüne 8etirmişıir,
Ancık A lM, !ıcr iki diize nlcm<:yi de aııılan madı]e ile ilgili görıncmiştir.| Oysıı
Anayasa Mahkeıncsi. 70'li yıllarda verdiği kararlaıda 65. maddenin düzenlcyici
işlevini açıkça vurguiamısa da S.r.\ü,a1 Grv.nlik KurunlQrna ıiiklene,I siskn dılI
ötlc nıel e r i An aya s ııı,a a_yiırı bulmuştur".

Maddcnin düzenleyici işlevi bakıınınclaı) sa!unduğuı]ul anlayışın. iHEB'dc
de egemcn olduğunu düşüniiyorunı: Şöyle diyor 22. ınadde: "H?rk?sin,... onur
vc kişiliğiniı serbtslı;e gclişmesi için gerckLi (ial1 eko Oılik, ıos|al v ki)ltiircl
htıklorn u|ısal çirba ve uluslaransl işbirliği yoluyla Ve hcr devle(in örgüt ve

kaynak]anyla ()ranlılı olarak gı,rçeli eşıirilmı,ıiııc ...lırlliı urzrrlır. " Giirüycırsunuz
tsildirgc, Anayasamızdıki 65. ınaddcyi biJe sübjektif bir kamu hakkı rılırık
düzenlenmiş ve gerçckleşmesi için ılzsa [ ç-tıbaıtı ve ıılusLtırarısı işbirliğiııe ııırgu
yapmış, Bence "ılır.ı/ ç.]lıa" sıntı,laJııadançcık,rıktif birdııvrarışı simgelemekıedir.
" Lllu.ıl«rtırası işbirliİı " ise, .,ü,,t bir )rlrıılili( içcrcn uluslararası davranış biçimi
o]arak anlaşllmaiıdür.

L Öüudun Ta§lağuıdq 65. Maddenin Kapsamından Çıkanlan Alınlar:

Ergun Özbudun başkanlığında AKP için hazırlanan Anayasa Taslağü.

sosyal dcvlet konusundaki kiresel duyarsıziaşınıyı bir anayasa pr,,.jcrinc

dönüştürmektedir,
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Antlan Tas]akta sosyal devlel ilkesini somutlaşlıüan hai]arla (levlet

ödevlerinin ajncn]li bir kısmı kult]ırı[ıyıır; bir lüluf olarak bııiüılanlıırın ıçerigl

ise ncredcyse bıışaltııor. Şimdi bunlıırın aynntısı[a gircrsem. bu TasLıığa, hık
eımediği bir /leğeri vermiş oluruın. L)ııha fa7]asını merak edcnler Devrim t]lırcan

Aımağanı'ndaki yazıma bakabilirler". Ancak iki ıoktayı bcliılmemc izin vcrin:

Bjriııcisi. Öz.buı]un Taslıığı, sosyrıl ı)ı,vleı ilkesini şu veıa bu iilçiiıle tulep eılilcbilir
haklara tleğit,,ıiyasal iktiılorlrırın lüğuruı ve hayır kurunılarınıı hayırse.ıcrliğine

bığlı kılıııı bir unlıııışı, yani ılinsel icleolojiıe ur-gun bir anlalışı vansıtıyııı,

İkincisi ise bu konuşma bağlamındı altıiı çizmek isıediğiın asıl nokııdır:

Ozbudun TasIağı. kıyılar, yer altı scrvetleri. tabiat ve kültür varllklan gibi koruına

aliınları dahilolmak üzere, çevreye ilişkin tüm devlet ödevlcrini hakLar bölümündı,n

ç-ıkrırıp, " Ekontımik va MaLi H ükünıler" bışlığı alı ıruı ıışımtıkı,],,/ıı Bunun ı nlımr

nedir biliyoı nrusunuz ? Devleüin ıruıli kıı\,ııııklarünı, yüriirlikıcki 65, nııddeıin
ijnğir(lüğü ijn.elikleı,e ıöbi tılııtıkıan kurtarnklk ı,c siyusal iktkllrlon (AKP'ri)
bu açııltıı ııııyasa[ bağlıııtlan tırındı rmak,l]!,lı kiiresel tdlelılerc bııyuıı eğen bıı
anliüyışı yan§ıtnaktadır.

IV. Anayasanın 65- Maddesinde Öngöriilen Önceliklein Anayasada

Sornuılaşıınlmasr

()ysa bulıun tuııı ıersi yııpıInıılıytlı. Aııayosaılıl ijncelikleri, sıısyııl ı]cvleıiıı

aoruıılu oltırak ytriııe geıiret,eği rıs3r.ıri ödevler şeklinde somutlaştlrarü scısyal

devleti ve sosyal haklan kağıt üzcrindc blrakılmaktan ku almak gerekiyordu, i.\tc

hunun .ırne[,lennı tBB Anı1 ısı Öııeı'ı.inJc g,iıcbıIır,inız, ÖmeI lt,r:

- "Hiçbir ç,oı:uk, kişitiğüıiıı tıım gelişıııesi için zrırunlu ııLan temel hi:nıeı,

le rlen yııksun bı rakılamuz.... " ( nı. 5 5/ 3 )

, "Devleı iş.ıil,tik ne.leniyle ı,eya zihinsel ve lıetlensel engeLleri ııeıleniyle

çılLlşına hakkırulıuı yurarlanafiayon y rltaşl.jrn Lsgari \,aşam stond,]rdına

kavuşıııasını güvent,e alıınıı alnıakla yükiinılijdlir. " (fu. 56/ 2)

- "Yurtttışlar ıemel sağlık lıizınetlerinıleıı |oksun bırakıluıı,ı?., " (il, 65/4)

, " Hi< kioıse yuşamını siirtlüımeye yelet,?k ölçüıle yı,la vc temi, suya ul,ışnıu

hakkndaıı yııkstııı bırakılamaz.. ... "(ın- 67)

"Hiç kinıse yaşamını sürülijnnesi il,in gerekli barınactık bir yerdeıı yoksun

bırukıluııaz. . , , "(nı, 66i 2)

1l]



lşte bu tür kurıllar. ma]1 kaynaklarrn iincelikJc tıhsis edilcceği alanlaı olduğu
için, mıli kaynaklar!n yetcrsizliği bahanesi arkasına sığınmak miimkiin dcğildif ].

Aına biiylc bir yaklaşlm. krınuya so.ıı,al rle|]lel Pen&rclinde bakmayl gcrcktirir.
Kcınuya sosyal dcvlct ilkesinin içini boşalnıayı hedefalan tılızızlleşııe ideolııjiıinin
pentcrı,ıiıılcn bakarsantz. bu tiir bil tasliyeyc girıncniz de kıçıırılıııaz rılur,

Sonuç

Anayasada yer alan tüm slısyal haklaı titizlikle korunıralı: ana lokavt
Anayasadan çıkıırılınalı. 8rev vc top]u sözleşnıc hıkiarı. kamu hizıııetinin gerekleri
göziinünde tutülarak ıüm çallşanla. için güvence alttna ıılınmall:6-5. ııaddcnin
düzenleyici etkisini ajnplana alarak, de!let ödeVlerindeki üıcc]ikleri belirIeyccek
biçimde sosyal korumanın asgari nr)rmlın Anayasada düzen]enınelidiı. Buna olan
gereksinim son ekiınomik bunalımla birlikte soınııt bir öncnı kazaırmıştır.]'

]ls

] Eğiıim vc irğ.enim hıkk, (A Y m 42ll), çallştnihakk](AYİn.,19/l),din]enlneveücrctIiizinhakk|
(AYın,50/]ve4) scndika hakl(l (AY lll.5|/1).'iırngcli l)irçCue !c yaşJm hakkı jlc hağlanl|]l
ol:ırak" sağllİ hJtk] (56/l) sosylI güvcn]It hakkl (Ay nr, 6t]) bu ctkinin yanslma]arıdır.

: t]unun gib| pİ.aslz illöğrcnim hakkt (AY nr. 42l 5) da dcv|el edinini zonınlu kllmirsl bxkümündın
bu kapsan]da say!labiii..

r Bıı konuda bkz. I-alll s^ĞLAM"'s(,syıl Derlel llkc\l \c DU}xrsl/lı)ınJ l'ların LtlıLIül'd
,4ml,İa,, lrgaI YıyıncıIıl. i§ıınbı]] 20()8. s 752 77l

' AYM'nin bu kura]ln slnlrlJytc! .tkisini Jşnra başarıs,nı gijstcrdjği cnder kararIarından hi.i için
bk/. AYM l6 l() l(]96, t,] l996/I7. K l996/:]8: RG: ()9. ()8. ||r97 ,2]015: 'GiitLiLl(r karş]sündn

lij\,\u.1.|i koru\a.dk oL.1n ltfk,ı, 3.rç.k cşüIliği k.ğlül\ü&k, k,Plulnsul 1l. q6i koru\a.uk v
b.j\l... ü1.|I.ü sns\dl nu.liİr1! daşa.akır So.,lal l.\l?ı, ıışoııo hakkınıı korunınasü, h.rk.sih
hd\aıuı, b«lcn 9 fuh \uğ!ığr ü\,ı,nl| \,.1|dıi ı?5i y. l)u a,ndlu llrü"lik ohrak .,os\\ gü|? lığDl
sdğk ü aİı|la İ.r\?k]tş«.klil llund !jr! ]ılüoklı ıııloyı kuruıılıırınna \/üilük vrdnnarünn alİü

a\lı1 ,Durlonllırül,k1.\ı. "h(ni|. ı?.la!ili Slit.,ü kişıllnı wşo]na hakkını. ho|tünn b.ıfun ü ruh \oğlıİı
içi ıfu sülrL]ınlıü,hıkkon,t ij.ünii ..ı.1.1iİind?n ... Alüdvsu'nDl 17. l,c 56. ,ıa.lü].lü,rin. afurnlı. "
()ı. \aldan 'fus\al gijf.,llik hakkı" ",-ışınıu, naılli v Dü.ın.|i vrlüğ lü koruna hakkı" ilı.
b İlünıılü ollığ nlldıü, \aİhk \afulınlLdr|rn |\Ildklü l..la|i kurunlütIüıln aln o\r 8(\,. ı],ıl|Dk
ilişkin kural, Anı\üüsd'ıülü 65 nüaıll]..\i kn?san ,ıılu .].ğ?|l.ndiril.,n..."

5 2{)()1 AY l).ğişikliğinden önce maddenin slnlrlaylcl işle!i Anayısı Mrhk€mcçi laraflndnn şiiylc
oz.tlenmişüir| "D.|lclin sos\l1l İiil? l;İi sağkoıu gar.,o,. iki sü,ı.çizilmişıjr, t]u slnlrlardan biri.
n.\1.1|n.tl)tlılı.l,|:.,l kJ)rJt]J,lnln}.lı,llllEü,J\,,.!r.l.,,,\)lılslrı.,n/ıl\Jrlim:ıtııllr i1, 1k 1.1nlr
ise I)cvlcrln. sosyal güvcrniğc tnaIi tıynakl]nnl lİhsis cdelkcn, ckononıik i§likraıo] bolulİİ]amısına
dikkat ctmcsi vc §o§}al guvcnlik alanın!..t.,ıl,İIl isliIran bo:.nüffuak l.ft..d. noli la|nak
ukfurılDfulsü ilc retinnlesidir] "AYM l4.11.199(). E,l9q0/5. K. l991]/28 RG] l4.0]. 199l
2()ll l4.



' BIil. l Nolu dır ot./ Ancıt bU değişıİliklcrin beklencn yaruı sağladİğlnlr iljşkin «lnut b|. uyguılmadan soz cım.k
hcnuZ fiıdlnkün golnkme tckıedirl l,.inı karşl|ğı 01m,ryxİ) sosyaI yardror /amn)ı, Kurumu, taynaklan lükennrc nokrasıtra gcıi.lniştİ.
Konu l99l yl]ınJa Anayala Mahkcmesi önünc gc]mış, Jn.ak Anlyası M.hken]csi,65. ma.Idcni.
düzcnlcyici işIcvinj önp]aDa çll.rarak bu UygULtmayı durdu.m, şanslnı yıtılanİşken. bu yO]ı
giımckıcn kİçınmış!ır, bkz AYMlll 02 l992,E, l99l/5,K ı99219: RG]17.05 ıigz lt:zı

' AYM26. l0. ]!/88.I]. lgltli/ l9, K. l988/]:]: RC] ll. l2l981i.2{X]l6li'tsi.inncklcyctineceğint:Konu,Dmeklisandlğınlngelirfazlısınlı8cncıbüıçeye8elirkaydt)]ünınasln1

ijngi)rcn bj. yasa ku.ilı ilc ılgilj. Şoy]e diyor Anayasa vaıırcıncsi:-... ,,ı.ı-ıııı ıu,,n 
"^"ı,ıiı;t 

ıutı,u,
i|\l,tü,]_ı l? \.ülışunlar ara-\ınl0 or'ukldşa kalkılı bulüoo ak \u.uiyle ncy.Iıü)0 8?Iirileı ,I6\algiipnlik siııoniıil kd?ıunü içinli ollu!]una f. leıl.ı\,( 1!k ıırolh olafuk fu.nıfuü ,,,,,,,,,,,;, ;y)lJlL \afulol kurunu il.tiİin.le bulı"Dlıülüsı a ?i)r., hı hdkıün fusfil İi|olıu lasla u ar-gunolal\ll kuıuleak bi. kuİulülş di,,lü,sailOıınsnlıla anoLusal :orulııutıık iınınılulu ıı«rııılır...bıekli Sonlıİınü ı?lill.,rnuk ljllülüini uşa bi. lrllş alücsa, bı uh 

"n 
işi,uiçiı",in ugn,ı,.tjl.n haklüıroun r?nişteıibıcsi \otunıu kullonılnıusı, ||u 1.1) it!irak\.itt,,ı" iş"",,i l"^.ı,--itınül?rn,oı h1ljldiIn?\i 4in vosada ltcİitiktik ,np,ıu,ı,, g,,,"t-.iıeıi, i]oıle yapılnııvarak

ıı,ıJ]iı 
" 

g.l i. ]ı.lasünü ]] ı.ilıt |. ifuı ko\,ılatuhnıa-\ ı lunuıı Ana\.ı'(üy! n, ı, 
".l,,1'. 

sr,, s ı ıa
0(r 06 l972. E. t 91 l / M, K. |9121 2l): Anayası Yarsl§ı l]. E l. m .18, No: 5A. s l2
tju konuda bız Fazll sAĞl.AM.,,Sosyaı ncvlet i]kes; \,c DuyarsulaşInti.: ir"r,i., ,,ıu,., uAmnğan, LE|\l Yayncll,İ, isttınbul 2()08. s. 767 77l, Öneıııli noiııları ozetlc bcIinmek gereki.sc]'I'asIık. nxyat dcvlct iltesinin Anayısadı somutla\müş o]]n kü.allarınün onelnli bir ;olümünİ
kaldınyor. gcride bl.akük]annı da başkalaşıırarak ıanlnİıaz hnlc geliri)o.. Kiİritcrini hak ılanıolınatıan çıkanyor Öı,cğin l9s2 Anıyasaslnda !iiblektif blr hak (r[;k güvcncc ılılna a]lnmIş
bulUnınçe!ıeht*kln]nbrıniıcliğinikı].llrıyorAynlTıslık,yUriir]üktekiAn.ryasan]nkonuıha(küüle
ilgi]ı 57. maddc§;ni Anayıtsadaı çıkararak, devleo, yuntşIaı.ıı kıınut gcıck"i"."ı.i"l :ş.ı.ır;
aj.!1]iklerü i vı \.tIt. yl ültaro 8oi.?k,n bn ddnlanıı] \. rç e l.,\ i,xle '' y e.lne Eclirınc y ıl kılmıılugo nııcı
krıfuny(). !t srbesı .anü paylİşlmİıı kapı ıralıyor I]unJ para]clolarak d; (,rınr. Vaslinl kayb.üıniş
ı]anlar,! ilk kez öz.] ınüttiyete açıyor A!rupa Anayasalaonda ycr !lma}Jıü .bkavai hiı anıyasa]hlt olar.tİ tanlmu)! dev.tm ederkcn, sendika ve ıoplıı iş \o/le}İıesi ıı,iıtıırııın ..stıç işlenİrcsinln
ljnlenntcsi" ncdcİi}lc sınl.Ia abi]cccğini belinnıek §urcıiyle ..nıı*aı-, pr,ıınsiyiı .suç ,ıglittl
otarık gorcn bil ideolojik }ak]aşım sergillyor]Butülönce]iİliali 

lar, ayrlcadeYleı odevi ola.ak b€lir]comiş sosyalndtl.ı, n, hdk IlmokıOn \*drülı,,ikliQdi v nüali huküml.. bajlümrü. akıarülna\ın ]ıti d}..rlİi göllcr ijnüne scrİrc§i bak,mından.,,(ine!nııdlr
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