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Beşinci grupta topladığımız kanun
lar, münhasıran ilga hükmü taşıyan ka
nunlardır. Bu gruptaki kanunlar, başka bir
kanunu veya hükmü yürürlükten kaldır
mak amacıyla çıkarılmış olup, bunun dı
şında başkaca hükümler taşımamaktadır
lar.
Bu tip kanunlarda, eğer bu kanun
lar ilga edilirse, eski kanunlar yürürlük ve
hayatiyet kazanır mı şüphesi varsa da,
Anayasa Mahkemesinin 11.11.1963 tarih,
Esas: 963/100, Karar: 1963/270 sayılı ka
rarıyla, herhangi bir kanuna ilga eden bir
kanunun, Anayasa Mahkemesince iptal
edilmesi halinde, yürürlükten kaldırılmış
olan kanunun, kendiliğinden yürürlüğe
girmesine imkân ve cevaz tanınmamıştır;
doktrinde de görüş bu şekilde cevaz bul
muştur. O n u n için, bu kanunlar da hük
münü icra etmiş kanunlardır.
Altıncı grupta topladığımız kanunlar,
vergi, resim, harçlarla ilgili kanunlar olup,
devri içinde belirli bir süre için çıkarılmış
kanunlar olup, sürelerini doldurmalarıyla, hükümsüz kalmışlardır.
Yedinci grupta tarımla ilgili kanun
lar sayılmıştır. Bu tip kanunlar, ülkedeki
ziraatı geliştirmek için yapılacak işlerle,
teknik ve parasal yardımlar için çıkarılmış
kanunlardır; bunlar da çıkarıldıkları za
man uygulanmışlar, devirlerini doldurmuş
ve hükmünü icra etmişlerdir.
Sekizinci sırada, teşkilatlanmaya dair
kanunlar vardır. Bu tür kanunlar teşkilat
kanunları olup, bazıları, kuruluşlarını ta
mamlamış ve daha sonraki kanunlarla ye
niden düzenlenmişler; bazıları ise 1961 ve
1982 Anayasalarının yürürlüğe girmesiy
le, hukukî varlıklarını kaybetmişlerdir.
Dokuzuncu grupta, para basımına ve
tedavülden kaldırılmasına dair kanunlar
yer almaktadır. Bu tür kanunların bazıla
rı belirli yıllar için çıkarılmıştır; bazıları,
basılması öngörülen para miktarını daha
sonraki kanunlarla artırmış ve para bastl— 1.: o
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masına ilişkin esas ve usulleri yeniden dü
zenlemiştir; bazılarının ise bir defaya
mahsus olarak hatıra para basılmasına
ilişkin bulunması nedeniyle uygulama im
kânı ve işlerliği kalmamıştır.
Onuncu grupta, bina, karayolu, de
miryolu ve liman yapımı hakkındaki ka
nunlar yer almıştır Bu tür kanunlar da,
yapılması öngörülen yapı ve tesislerin ta
mamlanmaları sebebiyle hükümlerini ic
ra etmiş ve işlerlikleri kalmamıştır.
Onbirinci grupta yer alan kanunlar
da, imtiyazların kaldırılmasına, muayyen
tesisat veya gayrimenkullerin devrine ve
hisse senetlerinin satın alınmasına dair ka
nunlar olup, bunlar da devrini tamamla
mış, hükmünü icra etmişlerdir.
Süre veren veya belli bir süre için ge
çerli olan kanunlar yine bir grup altında
toplanılmış; bunlar, adından da anlaşıla
cağı gibi, belli bir süre ile geçerli olması
ve bu sürelerin sona ermiş bulunması ne
deniyle hükmünü icra etmiş, işlerliğini
kaybetmiş ve geçerliliği kalmamış kanun
lardır.
Hükümleri yeniden düzenlenmiş ve
ya değiştirilmiş olan kanunlar da ayrı bir
grupta toplanmıştır. Sonra çıkarılmış ge
nel veya özel bir kanunun, daha önce mev
cut olan kanunların kendisine aykırı hü
kümlerini yürürlükten zımnî olarak kal
dırması hukukun ana prensibi olduğu
için, bütün hüküm maddeleri daha son
raki kanunlarla değiştirilmiş olması sebe
biyle uygulama imkânı kalmamış kanun
lar olduğundan, bunların da yürürlükten
kaldırılmaları alt komisyon olarak tavsiye
edilmiştir.
Bono çıkarmaya, istikraz aktine, ge
çici yüklenimde bulunmaya yetki veren
kanunlar ondördüncü grupta toplanmış
tır. Bu tür kanunlar, belli bütçe yıllarını
ilgilendirdikleri için, belli amaçlar için
tahsisat ayrımına ilişkin hükümleri ihtiva
ederler. Bunlar da hükümlerini icra etmiş-

