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Önsöz

Sevgili ö¤renciler,

Okumakta oldu¤unuz bu çal›flma, tarihi ve hukuki bir yaklafl›mla ele al›nm›fl-

t›r. Zira Türkiye’de anayasa hareketlerinin tarihi 19. yüzy›l Osmanl› Devleti döne-

mine dayanmaktad›r.  Bu ba¤lamda çal›flma Osmanl› dönemi anayasac›l›k hare-

ketleri ile bafllam›flt›r. Sekiz üniteden oluflan çal›flman›n ilk ünitesi, Osmanl›-Türk

Anayasal Geliflmelerini içermektedir. Di¤er üniteler ise mevcut 1982 Anayasas›’n›n

üzerine kurulmufl ve 1982 Anayasas› bütün yönleri ile ele al›nmaya çal›fl›lm›flt›r.

Bu ba¤lamda anayasalar›n yap›lmas›, de¤ifltirilmesi, yasama ve yürütme ifllemleri,

devletin temel nitelikleri ve yarg› ifllevi aç›klanm›flt›r. Anayasalar›n temel hak ve

özgürlükleri güvence alt›na alan metinler olmas› dolay›s›yla, ünitelerde temel hak

ve özgürlüklerin yap›s›, s›n›rlanmas› ve korunmas›na iliflkin esaslara özellikle yer

verilmifltir.

Çal›flmada yer alan “Anahtar Kavramlar”, ünitelerin hangi hususlar› içerdi¤inin

belirlenmesi için yol gösterici olmas› amac›yla haz›rlanm›flt›r. “Amaçlar” ünite ile

hedeflenen bilgi ve becerilerin neler oldu¤unu göstermektedir. “Okuma Parçala-

r›” konulara iliflkin baflka yaklafl›mlar› da görebilmeniz aç›s›ndan önemlidir. “Ha-

yat›n ‹çinden” bölümleri ile hukuka dair her düzenlemenin do¤rudan hayatlar›

nas›l etkiledi¤ini gösterebilmek aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

“Kendimizi S›nayal›m” bölümleri ile s›navlara haz›rlanman›z amaçlanm›fl; “S›ra

Sizde” bölümü ile anayasa hukukunu ilgilendiren alanlarda tart›flma becerilerini-

zin gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r.

Editörler

Doç.Dr. Selin ESEN 

Yrd.Doç.Dr. Bülent YÜCEL

Önsöz vii



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Osmanl› Dönemi anayasal geliflmelerini aç›klayabilecek,
1921 Anayasas›’n›n öngördü¤ü hükümet sistemini genel hatlar›yla anlata-
bilecek,
1924 ve 1961 Anayasalar›’n›n genel özelliklerini belirleyerek, iki Anayasa’n›n
uygulamas›n› karfl›laflt›rabilecek,
1961 Anayasas›’n›n düzenledi¤i hak ve özgürlükler rejimini aç›klayabilecek-
siniz.

‹çindekiler

• Anayasac›l›k
• Sened-i ‹ttifak
• Tanzimat Ferman›
• Islahat Ferman›
• Kanun-u Esasi

• 31 Mart Olay›
• 1921 Anayasas›
• 1924 Anayasas›
• 1961 Anayasas›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

N

N

Türk Anayasa Hukuku

• G‹R‹fi
• OSMANLI DÖNEM‹ ANAYASAL

GEL‹fiMELER‹
• M‹LLÎ MÜCADELE DÖNEM‹

GEL‹fiMELER‹ VE CUMHUR‹YET’‹N
‹LANI

• CUMHUR‹YET DÖNEM‹
ANAYASAL GEL‹fiMELER‹

Osmanl›-Türk
Anayasal
Geliflmeleri

1
TÜRK ANAYASA HUKUKU



G‹R‹fi

Osmanl› Dönemi anayasal geliflmelerini aç›klayabilmek.

Anayasac›l›k, devlet iktidar›n› hukukla ve yaz›l› bir anayasayla s›n›rlamak yoluyla
birey özgürlüklerini güvence alt›na alma amac› güden modern bir düflüncedir.
Bat›’da, feodal düzenin çöküflüyle ekonomik üstünlü¤ü ele geçiren burjuvazinin,
devlet iktidar›n› da ele geçirme çabalar›n›n sonucu olarak ortaya ç›km›fl ve gelifl-
mifltir. 1215’te ‹ngiltere’de, Kralla baronlar aras›nda imzalanan Büyük Özgürlük
Ferman›na (Magna Carta Libertatum) kadar geriye götürebilece¤imiz anayasac›l›k
hareketlerinin, Bat›’da 18. yüzy›ldan itibaren etkili olmaya bafllad›¤›n› görüyoruz.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ise padiflah›n iktidar›n›n s›n›rlanmas›na yönelik ça-
balar Bat›’dan çok daha sonra, 19. yüzy›lda bafllam›flt›r. Bu çabalar, Bat›’da burju-
va s›n›f›n›n giriflimiyle ortaya ç›km›fl ve yürütülmüfltür. Oysa Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nda iktidar›n s›n›rlanmas› düflüncesi, halktan gelen bir talep olmaktan çok, üst
düzey devlet memurlar›n›n çökmekte olan devleti kurtarmak için Bat›’dan ithal et-
ti¤i çarelerden ibarettir.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun padiflah›n iktidar›n› s›n›rlama anlam›nda ilk anaya-
sal belgeleri, 1808 Sened-i ‹ttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanlar› 1876 Kanun-u
Esasi’dir. Ard›ndan Kurtulufl Savafl›’n›n yafland›¤› ola¤anüstü koflullar alt›nda Bü-
yük Millet Meclisi taraf›ndan kabul edilen 1921 Anayasas› (Teflkilat-› Esasiye Kanu-
nu) gelir. Cumhuriyet döneminde ise 1924, 1961 ve 1982 Anayasalar› yap›lm›flt›r. 

OSMANLI DÖNEM‹ ANAYASAL GEL‹fiMELER‹

1808 Sened-i ‹ttifak
Sened-i ‹ttifak, 1808 y›l›nda Sadrazam Alemdar Mustafa Pafla’n›n giriflimiyle Padi-
flah II. Mahmut ile âyanlar aras›nda imzalanm›fl, yedi madde ve bir ekten oluflan
bir belgedir. Dolay›s›yla bu belge, âyanlar›n dayatmas› sonucu de¤il, merkez ad›-
na hareket eden üst düzey görevlilerin giriflimiyle kaleme al›nm›flt›r. Sened-i ‹ttifak
ile âyan; padiflaha sadakat, padiflaha karfl› ayaklananlar› cezaland›rma, padiflah›n
vergi toplama emirlerinin yerine getirilmesi, ‹stanbul’da asker ocaklar›n›n ayaklan-
mas› durumunda bunu bast›rma, kendi yönetimindeki yerlerin asayifline ve vergi-
lerin ezici olmamas›na dikkat etme sözü vermifltir.

Osmanl›-Türk
Anayasal Geliflmeleri

1
A M A Ç
N

Anayasac›l›k: Anayasac›l›k,
devlet iktidar›n› hukukla ve
yaz›l› bir anayasayla
s›n›rlamak yoluyla birey
özgürlüklerini güvence
alt›na alma amac› güden
modern bir düflüncedir.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
iktidar›n s›n›rlanmas›
düflüncesi, halktan gelen bir
talep olmaktan çok, üst
düzey devlet memurlar›n›n
çökmekte olan devleti
kurtarmak için Bat›’dan
ithal etti¤i çarelerden
ibarettir.



Buna karfl›l›k, padiflah da bu sözleflmeyle âyanlar›n varl›¤›n› tan›m›fl ve onlara
güvence vermifltir. Ayr›ca bu belge, halk›n korunmas›na iliflkin düzenlemeler de
içermifl ve halka zulmedilmesini yasaklam›flt›r. Sened-i ‹ttifak hem padiflaha, hem
âyanlara hem de halka yönelik olumlu düzenlemeler içermektedir. Ancak, özellik-
le padiflahla âyanlar aras›ndaki kazan›mlar aç›s›ndan padiflah›n daha kârl› oldu¤u
söylenebilir (Tanör, 2004: 47). Senet, taraflar›n sözleflmeye ba¤l› kalmas› için her-
hangi bir hukuki yapt›r›m öngörmemifl ve uygulanma olana¤› bulamam›fl bir bel-
gedir.

1839 Gülhane Hatt-› Hümayunu
Mustafa Reflit Pafla taraf›ndan kaleme al›nan Gülhane Hatt-› Hümayunu, 3 Kas›m
1839’da, saray›n bahçesinde, yabanc› devlet temsilcileriyle halk›n önünde okuna-
rak ilan olunmufltur. Gülhane Hatt-› Hümayunu ayn› zamanda Tanzimat Ferman›
olarak da bilinir. Bu ferman, padiflah›n tek tarafl› iradesiyle yap›lm›fl ve onun a¤-
z›ndan kaleme al›nm›flt›r.

Ferman, Osmanl› uyruklar›na çeflitli hak ve özgürlükler tan›maktad›r. Ferman’la
birlikte kimsenin gizli olarak yarg›lanamamas›, yasa d›fl› nedenlerle suçlanmamas›
ve cezaland›r›lmamas›, idarenin keyfî ifllemler yapamamas› ve suç iflleyen kiflinin
mirasç›lar›n›n de¤il kendisinin cezaland›r›lmas› ilkesi güvence alt›na al›nm›flt›r. Yi-
ne Ferman’la mülkiyet güvenli¤i, müsadere yasa¤›, can, mal, ›rz ve namus güven-
li¤i, iltizam›n kald›r›lmas›, verginin herkesin mali gücüne göre al›nmas›, memurla-
r›n yasalara göre ifl görmesi, vergi ve askerlik görevlerinin adil yasalarca yeniden
düzenlenmesi öngörülmüfltür. 

Tanzimat Ferman›’n›n getirdi¤i en önemli yeniliklerden birisi, Ferman’da yer
alan haklardan din ayr›m› olmaks›z›n bütün Osmanl› uyruklar›n›n yararlanmas›d›r.
Böylece eflitlik ilkesi ilk kez bu Ferman’da benimsenmifltir. Gülhane Hatt-› Hüma-
yunu’nun aç›klanmas› için ç›kar›lan ek fermanda da “vezirden çobana kadar her-
kesin eflit oldu¤u” belirtilerek bu ilkeye bir kez daha aç›kl›k getirilmifltir. Bu Fer-
man’›n dini ne olursa olsun herkesi eflit saymas›, geleneksel ‹slam anlay›fl›ndan ko-
pufl demektir. Bu bafllang›ç, teokratik devletten uzaklaflma ve laikleflme yolundaki
evrimin habercisidir (Tanör, 2004: 89).

Ferman, tan›d›¤› hak ve özgürlüklerin gerçeklefltirilmesi için Meclis-i Ahkâm›
Adliye ile askerî konular›n düzenlenmesi amac›yla da Bab› Seraskeri Dar› fiûra ad-
l› kurullar›n kurulmas›n› ve yasalar›n haz›rlanmas›nda bu kurullara dan›fl›lmas›n›
da öngörmüfltür. 

1839 Tanzimat Ferman›, padiflah›n da yeni ç›kar›lacak yasalara uyaca¤›n› belirt-
mifltir. Böylece art›k yasalar yaln›zca yönetilenleri de¤il, onu yapanlar› ve uygula-
yanlar› da ba¤layacakt›r. Tanzimat Ferman›’yla padiflah, ilk kez kendi iradesiyle
kendi iktidar›n› s›n›rlam›flt›r (Tanör, 2004: 88).

Ferman’›n getirdi¤i bir baflka yenilik de eksik olmakla birlikte çok say›da hak
ve özgürlü¤ü güvence alt›na alan ilk Osmanl› belgesi olmas›d›r. Padiflah, Ferman’a
ve yeni yap›lacak yasalara uyaca¤›na dair yemin etmifltir. Ancak uymamas› duru-
munda herhangi bir hukuki yapt›r›m öngörülmemifltir. Tanzimat Ferman›, hak ve
özgürlükler ile kamu gücünün kullan›lmas›na iliflkin düzenlemeler içerdi¤inden
Osmanl› Devleti’nin gerçek anlamda ilk anayasal nitelikte belgesi olarak nitelendi-
rilir. 

Tanzimat Ferman› ile güvence alt›na al›nan hak ve özgürlükleri s›ralay›n›z.
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Tanzimat Ferman›’n›n
getirdi¤i en önemli
yeniliklerden birisi,
Ferman’da yer alan
haklardan bütün Osmanl›
uyruklar›n›n din ayr›m›
olmaks›z›n yararlanmas›d›r.
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1856 Islahat Ferman›
Islahat Ferman›’n›n esaslar› Hariciye Naz›r› Ali Pafla ile ‹ngiltere, Fransa ve Avus-
turya elçileri aras›nda kararlaflt›r›lm›fl; Ferman, Sultan Abdülmecid taraf›ndan ilan
edilmifltir. Baflka deyiflle, Ferman d›fl bask› ürünüdür. Osmanl› Devleti ile Rusya
aras›ndaki K›r›m Savafl›’nda ‹ngiltere, Fransa ve Avusturya, Osmanl› Devleti’nin ta-
raf›nda yer alm›flt›r. Bunun karfl›l›¤›nda da Sultan Abdülmecid, Paris’te yap›lacak
bar›fl görüflmelerinden önce Islahat Ferman›’n› yay›mlam›flt›r. Nitekim bu Ferman,
daha sonra imzalanan Paris Antlaflmas›’n›n 9. maddesinde de yer alm›flt›r. 

Islahat Ferman›, Tanzimat Ferman›’nda tan›nan her din ve mezhepten herkese
can, mal, ›rz dokunulmazl›klar› ile Müslüman olmayan cemaatlerin öteden beri sa-
hip oldu¤u ruhani ayr›cal›klar› ve ba¤›fl›kl›klar› güvenceye alm›flt›r. ‹flkence ve
eziyet yasaklanm›fl; vergilendirmede düzeltime gidilmesi öngörülmüfltür. Bütün
din ve mezheplerin eflit oldu¤u bu Ferman’da da vurgulanm›flt›r.

‹badet, din ve vicdan özgürlü¤ü kesin olarak korunmufltur. Müslüman olmayan
topluluklar›n kendilerini yönetmek için cemaat meclisleri oluflturabilmesi, ibadet
yeri, hastane ve okul açabilmesi öngörülmektedir. Müslüman olmayanlar›n da eya-
let meclislerine, memuriyete, askerî ve mülki bütün okullara girebilece¤i belirtil-
mifltir. Mahkemelerin aç›k olmas›, Müslüman olan ve olmayanlar aras›ndaki dava-
lara karma mahkemelerde bak›lmas› ile Müslüman olmayanlar›n mahkemelerdeki
tan›kl›klar›n›n Müslümanlarla efl de¤erde say›lmas› bu Ferman’da yer alan di¤er
düzenlemelerdir.

1876 Kanun-u Esasi
Meflrutiyetçi ak›m, Tanzimat’›n ekonomik ve sosyal baflar›s›zl›klar›na, sonu al›na-
mayan iç kar›fl›kl›k ve d›fl müdahalelere ve 1871’den sonra iyice koyulaflan bask›-
c› rejime karfl› yeni bir aray›fl›n ifadesidir. Bu siyasi ve iktisadi bunal›m dönemin-
de reformist yöneticilerden Mithat Pafla, Serasker Avni Pafla ve Süleyman Pafla’n›n
bafl›n› çekti¤i bir grup 1876’da hükümet darbesi yaparak Abdülaziz’i tahttan indir-
mifltir. Yerine tahta ç›kar›lan V. Murat ancak birkaç ay padiflah kalabilmifl ve kar-
defli Abdülhamit, Kanun-u Esasi’yi ilan etme sözü vererek tahta ç›km›flt›r.

II. Abdülhamit tahta ç›kt›ktan sonra anayasay› haz›rlamas› için Cemiyeti Mahsu-
sa isimli bir komisyon kurmufltur. Bu Komisyonun üyelerinin tümü Padiflahça
atanm›fl, Komisyon’un haz›rlad›¤› metin 23 Aral›k 1876’da II. Abdülhamit taraf›n-
dan kabul ve ilan edilmifltir (Tanör, 2004: 133). Böylece Osmanl› Devleti’nde I.
Meflrutiyet dönemi bafllam›flt›r. Osmanl› Devleti’nin ilk anayasas› olan Kanun-u
Esasi, hukuki aç›dan padiflah›n tek yanl› iflleminden do¤mufl, kendi iste¤iyle ken-
di iktidar›n› s›n›rlad›¤› bir ferman anayasa örne¤idir. 

Kanun-u Esasi 119 maddeden oluflmaktad›r. Bu anayasan›n getirdi¤i en önemli
yenilik, temsilî nitelik tafl›yan bir yasama organ›, yani parlamento kurmufl olmas›d›r.
Yasama organ›n›n ad› Meclis-i Umumî’dir. Meclis-i Umumî, Heyet-i Âyan ve Heyet-i
Mebusan olmak üzere iki kanattan oluflmaktad›r. Heyet-i Âyan üyelerinin tümü pa-
diflah taraf›ndan ömür boyu seçilmekte ve atanmaktad›r. Heyet-i Mebusan üyeleri ise
her 50 bin erkek nüfusa 1 temsilci olmak üzere 4 y›l için halk taraf›ndan seçilmekte-
dir. Heyet-i Mebusan, seçimle iflbafl›na gelmifl ilk Osmanl› Meclisi’dir.

Padiflah, yürütme organ›n›n bafl›, hatta kendisidir. Bugünkü Bakanlar Kurulu-
nun karfl›l›¤› olarak kullan›labilecek Meclis-i Vükelay› oluflturan sadrazam, fleyhü-
lislam ve vekiller (bakanlar) padiflah taraf›ndan atan›r ve görevden al›n›r. Meclis-i
Vükela’n›n ald›¤› kararlar ancak padiflah›n onay› ile uygulanabilir. Kanun-u Esasi,
parlamenter hükümet sistemlerinde parlamentoya tan›nan hükümeti denetleme

51.  Ünite  -  Osmanl ›-Türk  Anayasal  Gel iflmeler i

Kanun-u Esasi, hukuki
aç›dan padiflah›n tek yanl›
iflleminden do¤mufl, kendi
iste¤iyle kendi iktidar›n›
s›n›rlad›¤› bir ferman
anayasa örne¤idir.



yetkisini Meclis-i Umumî’ye vermemifltir. Dolay›s›yla, vekillerin parlamento önün-
de siyasi sorumlulu¤u yoktur. Vekiller yaln›zca padiflaha karfl› sorumludur. 

Padiflah›n yasama meclislerinin kuruluflu ve iflleyiflinde de önemli rolü vard›r.
Padiflah, Heyet-i Âyan’›n baflkan›n› do¤rudan, Heyet-i Mebusan’›n baflkan›n› ise
Mebusan taraf›ndan gösterilecek üç aday aras›ndan seçer ve atar. Her iki meclisin
üyeleri de göreve bafllarken padiflaha ba¤l›l›k yemini eder. Padiflah, Meclis-i
Umumî’nin toplanmas›na karar verir. Gerçekten de Osmanl› Parlamentosu’nun her
iki kanad› da padiflah›n iradei seniyesi ile 1 Kas›m’da aç›l›r ve 1 Mart’ta kapan›r.
Heyetlerden biri toplan›k de¤ilse öbürü de toplanamaz. Padiflah, parlamentonun
toplant› süresini uzatabilir ya da k›saltabilir. Gerekti¤inde yeni seçimlere gitmek
kofluluyla Heyet-i Mebusan’›n feshine karar verir.

Padiflah, Meclis-i Umumî’nin yasama faaliyetinde de söz sahibidir. Meclis üye-
leri yaln›zca kendi faaliyet alanlar›na giren konularda ve ancak padiflah›n izniyle
bir yasa teklif edebilir. Bir teklifin yasalaflmas› için Meclis-i Umumî’nin iki kanad›
taraf›ndan kabul edilmesi yeterli de¤ildir. Metnin ayn› zamanda padiflah taraf›ndan
da onaylamas› gerekir. Padiflah›n veto etti¤i teklifi, Meclis’in yeniden görüflerek ya-
salaflt›rmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle, Anayasa’n›n padiflaha tan›d›¤› bu yetki
mutlak veto yetkisidir.

Kanun-u Esasi, ayn› zamanda Osmanl› uyru¤unda bulunan herkese baz› hak ve
özgürlükler de tan›m›flt›r. Kifli, din, bas›n, ticaret, e¤itim özgürlükleri; dilekçe ve
kamu hizmetine girme haklar›; müsadere, angarya, iflkence ve eziyet yasa¤›, mal
ve konut dokunulmazl›¤›, verginin kanunla al›nmas› bunlar aras›nda say›labilir.
Ayr›ca, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›, yarg›çlar›n azlolunamayaca¤›, kanunî hâkim
güvencesi gibi çeflitli yarg›sal güvenceler de bu anayasada düzenlenmifltir. Ne var
ki, polis soruflturmas›yla hükümetin güvenli¤ini bozduklar› kan›tlanan kiflileri sür-
güne yollama yetkisini padiflaha veren ünlü 113. maddeyle, Anayasa’n›n getirdi¤i
bütün hak ve özgürlüklerle di¤er güvenceler kâ¤›t üzerinde kalm›flt›r.

Kanun-u Esasi’nin getirdi¤i en önemli yenilik, bir kanad› temsilî nitelik tafl›yan
bir yasama organ›n›n kurulmas›d›r. Klasik parlamenter sistemlerde parlamento-
nun iki temel yetkisi olan yasa yapma ve hükümeti denetleme yetkileri 1876
Kanun-u Esasi’de padiflah lehine afl›r› derecede s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu nedenle,
1876 Kanun-u Esasi’nin getirdi¤i düzeni gerçek anlamda anayasal bir monarfli ya
da meflrutiyet olarak görmek mümkün de¤ildir (Tanör, 2004: 149; Gözler, 2010:
19). Ancak padiflah kendi mutlak iktidar›n› bir anayasa ile s›n›rlad›¤› için yine de
önemli bir aflama olarak de¤erlendirilmelidir.

Kanun-u Esasi’nin ilan›ndan sonra, hemen Heyet-i Mebusan seçimleri yap›lm›fl-
t›r. Bu seçimlerin sonucunda Meclis-i Umumî ilk kez 1877’nin Mart ay›nda toplan-
m›flt›r. Ancak, Meclis’in sürmekte olan Osmanl›-Rus Savafl› ve ülkede süre-giden
haks›zlar nedeniyle hükümeti a¤›r biçimde elefltirmesi üzerine, 13 fiubat 1878’de
padiflah, Meclis-i Umumî’yi süresiz olarak kapatm›flt›r. Böylece, 1876 Anayasas›
resmen yürürlükte olmakla birlikte ülke, otuz y›l boyunca II. Abdülhamit’in bask›-
c› rejimiyle yönetilmifltir. Meclis-i Mebusan’›n da¤›t›lmas›, ayn› zamanda I. Meflru-
tiyet döneminin de sonu olmufltur.

1909 Kanun-u Esasi De¤ifliklikleri
1908’de Rumeli’de ç›kan meflrutiyet yanl›s› ayaklanman›n padiflah güçleri taraf›n-
dan bast›r›lamamas› sonucunda, II. Abdülhamit’in 23 Temmuz 1908’de Meclis-i
Mebusan’› toplant›ya ça¤›rmas›yla II. Meflrutiyet Dönemi bafllam›flt›r. Meclis-i Me-
busan seçimlerinin yap›lmas›ndan sonra Aral›k 1908’de Meclis-i Umumî ilk toplan-
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t›s›n› yapm›flt›r. Bu arada, Meflrutiyet rejimine karfl› olan II. Abdülhamit yandafllar›-
n›n ayaklanmas›, Mahmut fievket Pafla komutas›ndaki Hareket Ordusu’nun Rume-
li’den ‹stanbul’a gelmesiyle bast›r›lm›flt›r. Tarihe “31 Mart Olay›” olarak geçen bu
ayaklanman›n bast›r›lmas›n›n ard›ndan Meclis, bu ayaklanmaya hoflgörülü yakla-
flan II. Abdülhamit’i tahttan indirerek yerine Mehmet Reflat’› getirmifltir. 

17 Aral›k 1908’de aç›lan yeni meclisin yapt›¤› en önemli ifllerden biri, 8 A¤us-
tos 1909 tarihli yasayla Kanun-u Esasi’de köklü de¤iflikliklere gitmek olmufltur. O
nedenle bu Anayasa’dan bugün “1909 Anayasas›” olarak da söz edenler vard›r.
1909 de¤iflikli¤i, olufl biçimi aç›s›ndan “iki yanl›”l›¤›n bütün özelliklerini tafl›r. Ya-
ni padiflah›n iradesinin yan›nda ona kendisini kabul ettirebilmifl, temsilî bir meclis
vard›r. Bu dönüflüm misak Anayasa’ya geçifli vurgular (Tanör, 2004: 192; Teziç,
2009: 158).

1909 Anayasa de¤iflikliklerinde göze çarpan en önemli yönlerden biri, bu de¤i-
flikliklerin padiflah›n yetkilerini klasik parlamenter sistemde devlet baflkanlar›na ta-
n›nan simgesel yetkiler düzeyine indirmesi ve Meclis-i Mebusan’›n yetkilerini art›r-
mas›d›r. Klasik parlamenter sistemde yürütme organ› devlet baflkan› ve bakanlar
kurulundan oluflur. Yürütme organ›n›n parlamentoya karfl› siyaseten sorumlu ka-
nad› Bakanlar Kuruludur. Devlet baflkan› siyaseten sorumsuzdur, o nedenle yetki-
leri de son derece s›n›rl›d›r. Bakanlar Kurulu, parlamento ço¤unlu¤unun güvenine
dayan›r. Parlamento, Bakanlar Kurulunu her zaman denetleme ve düflürme yetki-
sine sahiptir. Buna karfl›l›k yürütme organ›n›n da parlamentoyu feshetme yetkisi
vard›r. 

1909 de¤ifliklikleri ile padiflah hâlâ devletin bafl› olmakla birlikte, art›k yetkile-
rini tek bafl›na kullanamamaktad›r. Padiflah, Meclis-i Umumî’de Anayasa’ya ba¤l›-
l›k and› içmektedir. Padiflah›n yürütme organ› içindeki konumu klasik parlamen-
ter sisteme uygun biçimde de¤ifltirilmifltir. Padiflah, yaln›zca fleyhülislam ile sadra-
zam› atamakta; sadrazam›n seçti¤i vekilleri de usulen atamaktad›r. Bakanlar Kuru-
lu (Meclis-i Vükela) art›k ona karfl› de¤il, yaln›zca Heyet-i Mebusan’a karfl› sorum-
ludur. Bu sorumluluk, klasik parlamenter sisteme uygun olarak, bakanlar›n hem
hükümetin yürüttü¤ü genel siyasetten dolay› ortaklafla hem de her bakan›n kendi
bakanl›¤›na iliflkin konularda bireysel sorumlulu¤u biçimindedir. Ayr›ca, Bakanlar
Kurulu’nun bir konuyu görüflmek için önceden padiflahtan izin almas› flart› da kal-
d›r›lm›flt›r. 

1909 de¤ifliklikleri, Padiflah›n parlamento üzerindeki yetkilerini de törpülemifltir.
Heyet-i Mebusan baflkan›n›n seçiminde padiflah devre d›fl› b›rak›larak bu meclisin
baflkan›n› kendisinin seçmesi esas› getirilmifltir. Art›k Heyet-i Âyan ve Heyet-i Me-
busan her y›l Kas›m bafl›nda padiflah›n ça¤r›s› olmadan kendili¤inden toplanacak-
t›r. Meclis üyelerinin yasa teklif etmek için padiflahtan izin alma zorunlulu¤u kald›-
r›lm›flt›r. Padiflah›n, Meclis-i Umumî taraf›ndan kabul edilen bir yasay› mutlak veto
yetkisi güçlefltirici vetoya dönüfltürülmüfltür. Padiflah, Meclisçe kabul edilen bir ya-
say› ya yay›mlamak, ya da yeniden görüflmesi için iki ay içinde Meclis’e geri gön-
dermek zorundad›r. Heyet-i Âyan ve Heyet-i Mebusan, padiflah›n geri gönderdi¤i
yasay› en az üçte iki ço¤unlukla aynen kabul ederse padiflah›n bunu onaylamas›
zorunludur.

De¤ifliklikler Padiflah›n Mebusan’› fesih hakk›n› da k›s›tlam›flt›r. Art›k vekillerle
Mebusan aras›nda bir anlaflmazl›k ç›karsa vekiller kendi görüflünde direnir, Mebu-
san da iki defa üst üste bu görüflü reddederse vekiller ya Mebusan’›n karar›na uy-
mak ya da çekilmek zorundad›r. Ancak yeni Bakanlar Kurulu, öncekinin görüflün-
de diretir ve Meclis yine karfl› ç›karsa, Padiflah, Heyet-i Âyan’›n onay›n› ald›ktan
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sonra, 3 ay içinde seçimlerin yap›lmas› flart›yla Meclis-i Mebusan’›n feshine karar
verebilir. Bütün bu de¤ifliklikler çerçevesinde, 1909 de¤iflikliklerinin Osmanl› Dev-
leti’ni gerçek anlamda s›n›rl› anayasal bir monarfli hâline getirdi¤i söylenebilir.

Anayasa de¤ifliklikleri, kifli hak ve özgürlüklerini geniflletici yeni düzenlemeler
getirmifltir. Örne¤in, yaln›zca cezalara iliflkin olarak de¤il, ayn› zamanda tutuklama
bak›m›ndan da yasaya uygunluk koflulu getirilerek kifli özgürlü¤ü ile bas›n›n ön-
denetime tabi tutulamayaca¤› düzenlemesi eklenerek bas›n özgürlü¤ü pekifltiril-
mifltir. Postanelere verilen evrak ve mektuplar›n sorgu yarg›c› ya da mahkeme ka-
rar› olmaks›z›n aç›lamayaca¤› esas› ile toplanma ve dernek kurma özgürlükleri de
bu de¤iflikliklerle Anayasa’ya eklenmifltir. 113. madde ile padiflaha tan›nan sürgü-
ne yollama yetkisi madde metninden ç›kar›larak anayasal hak ve özgürlükleri uy-
gulamada etkisiz hâle getiren bu hüküm ortadan kald›r›lm›flt›r. Özetle, 1876 Ana-
yasas›’n›n 1909 de¤iflikliklerinden sonra temel hak ve özgürlükler aç›s›ndan doyu-
rucu bir liste ve içerik sundu¤u söylenebilir (Tanör, 2004: 197).

1909 De¤ifliklikleri ile kifli hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik hangi düzenlemelerin
yap›ld›¤›n› aç›klay›n›z.

M‹LLÎ MÜCADELE DÖNEM‹ GEL‹fiMELER‹ VE 
CUMHUR‹YET’‹N ‹LÂNI

1921 Anayasas›’n›n öngördü¤ü hükümet sistemini genel hatlar›yla
anlatabilmek.

1921 Anayasas› (Teflkilat-› Esasiye Kanunu)
Kurtulufl Savafl› koflullar›nda yeni bir devlet ve iktidar düzeni oluflmaya bafllam›fl
ve yeni düzenin kurallar›n› belirleyecek yeni bir anayasa ihtiyac› belirginleflmifltir.
Mustafa Kemal, 19 Mart 1920’de Heyet-i Temsiliye ad›na yay›nlad›¤› bildiride “ola-
¤anüstü yetkilere sahip bir meclis”i Ankara’da toplant›ya ça¤›rm›flt›r. Bununla kas-
tedilen, oluflturulacak meclisin bir “kurucu meclis” olaca¤›d›r.

1921 Anayasas›, Mustafa Kemal’in yönlendirmesiyle icra vekilleri heyeti taraf›n-
dan haz›rlanm›fl ve Büyük Millet Meclisi’nin (BMM) özel bir komisyonu taraf›ndan
incelenerek Meclis’e sunulmufltur (Özbudun, 1992: 8; Gözübüyük, 2011: 38). 1921
Anayasas›’n›n görüflülmesinde ve kabulünde özel yöntemler ve özel kabul yeter
say›s› aranmam›flt›r. Bu Anayasa, adi (alelade) kanunlar için öngörülen normal
usullerle görüflülmüfl ve kabul edilmifl oldu¤undan, Osmanl› ve Cumhuriyet döne-
mi içindeki tek yumuflak (esnek) anayasad›r ve kendi de¤ifltirilifline iliflkin bir dü-
zenleme de getirmemifltir.

BMM’nin kuruluflundan dokuz ay sonra, 20 Ocak 1921’de kabul etti¤i Teflkilat-›
Esasiye Kanunu, 23 madde ve bir de ayr› maddeden oluflan ve Kurtulufl Savafl› dö-
neminin temel gereksinimlerini karfl›lamay› amaçlayan k›sa ve çerçeve bir anayasa-
d›r. Bu Anayasa, 1876 Kanun-u Esasi’nin Teflkilat-› Esasiye Kanunu’yla çeliflmeyen
hükümlerini de yürürlükte saym›flt›r. Teflkilat-› Esasiye Kanunu’nda, kifli hak ve öz-
gürlükleri ile yarg› gibi temel anayasa konular› ise yer almam›flt›r.

1921 Anayasas›’n›n 3. maddesi, “Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi taraf›n-
dan idare olunur.” diyerek Osmanl› topraklar› üzerinde yeni bir devletin kuruldu-
¤unu haber vermektedir. Bu Anayasa, “Egemenlik kay›ts›z flarts›z milletindir” diyen
1. maddesi ile ilk kez egemenlik hakk›n› padiflahtan alarak ulusa vermifltir. Daha
sonra yap›lan bütün anayasalarda 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu’ndaki bu ifade
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aynen yer alm›flt›r. Ayn› maddenin devam›nda yönetim usulünün, halk›n kendi
yazg›s›n› bilfiil idare etmesi esas›na dayal› oldu¤u da belirtilmektedir. 

1921 Anayasas› parlamenter sistem yerine güçler birli¤i ilkesine dayanan mec-
lis hükümeti sistemini benimsemifltir. Konvansiyonel sistem ad› da verilen meclis
hükümeti sisteminde yasama ve yürütme, hatta bazen yarg› yetkileri parlamento-
da toplan›r. Bu sistemin ilk örne¤ine, Fransa’da, 1789 Devrimi sonras› dönemde
(1792-1795) rastlanm›flt›r.

1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu yasama organ› olarak BMM’yi öngörmektedir.
BMM iki y›lda bir yap›lacak seçimler sonucunda vilayetler halk›nca seçilen üyeler-
den oluflur. Mevcut meclis, seçimler yap›l›p yeni meclis toplan›ncaya kadar görev-
de kal›r. Burada amaç, ülkenin bir an bile olsa parlamentosuz kalmas›n› önlemek-
tir. BMM üyeleri yaln›zca kendilerini seçenleri de¤il, bütün milletin temsil eder. Bu
düzenleme, bundan sonraki anayasalarda da aynen korunmufltur. 

BMM’nin her y›l Kas›m ay› bafl›nda ça¤r›s›z toplanmas› öngörülerek 1876 Ka-
nun-u Esasi’de 1909’da benimsenen de¤ifliklik sürdürülmüfltür. 1921 Anayasas›,
BMM’ye kanun koyma ve de¤ifltirme, milletleraras› anlaflmalar› yapma, savafl ve
bar›fl ilan etme gibi yetkilerin yan› s›ra yürütme yetkisini de vermifltir. 2. maddeye
göre, yürütme erki ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan BMM’de-
dir. “Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi taraf›ndan idare olunur ve hükümeti
‘Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ unvan›n› tafl›r” diyen 3. madde de bunu pekifltir-
mektedir. 

Yürütme organ›, icra vekilleri heyetidir. Bu heyet BMM’den do¤an, ona ba¤›m-
l› ve onun denetimi alt›nda çal›flan bir kuruldur. Anayasa’ya göre bu heyetin üye-
leri do¤rudan ve tek tek Meclis taraf›ndan seçilir ve görevden al›n›r. Bunlar, içle-
rinden birini kendilerine baflkan olarak seçerler. Meclis baflkan› ayn› zamanda icra
vekilleri heyetinin de do¤al baflkan›d›r. BMM’nin vekilleri yönlendirme, denetle-
me, gerekti¤inde azledip yerine yenilerini seçme yetkileri de meclis hükümeti sis-
teminin tipik göstergeleridir. 2 May›s 1920’de ç›kar›lan bir yasaya göre icra vekille-
ri aras›nda ç›kacak uyuflmazl›klar› çözme yetkisi BMM’ye verilmifltir. ‹cra vekilleri
heyeti sürekli toplan›k olan BMM’nin çal›flma süresini k›saltma, onun tatil ya da
feshine karar verme yetkilerine de sahip de¤ildir. Anayasa gere¤ince BMM, amac›-
n›n gerçekleflmesine kadar sürekli toplan›k kalacakt›r.

1921 Anayasas›, devlet baflkanl›¤› makam› öngörmemifltir. Anlaflmalara iliflkin
görüflmelerin yap›lmas›, imzalanmas› ve onaylanmas› yetkileri Anayasa gere¤i
BMM’dedir. Bu da güçler birli¤i ve meclis hükümeti sisteminin bir yans›mas› ola-
rak de¤erlendirilebilir. Yarg› organ› bu Anayasa’da düzenlenmemifltir. Ancak uy-
gulamada yarg› yetkisini de Meclis’e ait sayan bir görüfl egemen olmufltur. ‹stiklal
Mahkemeleri’nin üyelerinin Meclis taraf›ndan ve mebuslar aras›ndan seçilmesi bu-
na tipik bir örnek olarak verilebilir.

24 maddelik Anayasa’n›n yar›dan fazlas›n› yerinden yönetim ve yerel yönetime
iliflkin düzenlemeler oluflturmaktad›r. Anayasa’ya göre Türkiye, co¤rafî durumu ve
iktisadi iliflkileri aç›s›ndan vilayetlerden (il), kazalardan (ilçe) ve nahiyelerden (bu-
cak) oluflmaktad›r. Anayasa’ya göre vilayetler ve nahiyeler tüzel kiflili¤e ve özerk-
li¤e sahiptir. Her il, o il halk›nca seçilen “vilayet flûras›”; her bucak da yöre halk›
taraf›ndan seçimle iflbafl›na getirilen “nahiye flûras›” taraf›ndan yönetilir. ‹ller yasa-
lar çerçevesinde vak›f, e¤itim, sa¤l›k, iktisat, tar›m, bay›nd›rl›k ve sosyal yard›mlafl-
ma iflleri gibi konularda yetkilidir. Bucaklar ise yarg›sal, ekonomik ve mali yetkile-
re sahiptir. Anayasa, ilçelere özerklik tan›mam›fl, bunlar›n yönetimini BMM hükü-
meti taraf›ndan atanan ve valinin emri alt›nda ifl gören kaymakama b›rakm›flt›r.
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Demek ki idarenin örgütlenmesi bak›m›ndan 1921 Anayasas›, merkezî yöne-
timden çok yerinden yönetim ilkesini tercih etmifltir. Anayasa’n›n yerinden yöneti-
me bu ölçüde önem vermesi, I. BMM’de egemen olan halkç›l›k ilkesiyle aç›klana-
bilir (Özbudun, 1992: 43). Ne var ki, Anayasa’n›n öngördü¤ü vilayet ve nahiye flû-
ralar› ve di¤er organlar oluflturulmam›flt›r. Dolay›s›yla, yerinden yönetim anlay›fl›
kâ¤›t üzerinde kalm›flt›r (Tanör, 2004: 266).

Meclisin 29 Ekim 1923’te kabul etti¤i bir yasayla 1921 Anayasas›’n›n baz› mad-
deleri de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflikliklerin en önemlisi, Anayasa’n›n 1. maddesine ek-
lenen devletin hükümet biçiminin “cumhuriyet” oldu¤una iliflkin cümledir. Yeni
kurulan devletin monarfliyle yönetilmeyece¤i zaten 1-2 Kas›m 1922’de saltanat›n
kald›r›lmas›yla ortaya ç›km›flt›. Söz konusu anayasa de¤ifliklikleri bu tercihi somut-
laflt›rm›flt›r. Bu çerçevede, anayasa de¤ifliklikleriyle ayn› zamanda devlet baflkanl›-
¤› makam› da oluflturulmufltur. Art›k devletin bafl› cumhurbaflkan›d›r. 

Cumhurbaflkan›, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) taraf›ndan ve kendi
üyeleri aras›ndan seçilir. Bir seçim dönemi için seçilen bir kiflinin cumhurbaflkan›
olarak yeniden seçilmesi mümkündür. Söz konusu anayasa de¤iflikli¤i Meclisin
yürütme yetkisini bizzat de¤il, Bakanlar Kurulu arac›l›¤›yla kullanmas›n› öngör-
müfltür. Baflbakan, Meclis üyeleri aras›ndan cumhurbaflkan› taraf›ndan; bakanlar
ise baflbakan taraf›ndan seçilir. Bu biçimde oluflturulan Bakanlar Kurulu, Cumhur-
baflkan› taraf›ndan Meclis’in onay›na sunulur. Anayasa’da hükümet biçimiyle ilgi-
li olarak yap›lan de¤iflikliklerin klasik parlamenter sisteme do¤ru bir yönelim ol-
du¤u göze çarpmaktad›r. 1923 de¤ifliklikleri, hükümet biçiminin yan› s›ra devle-
tin dininin ‹slam ve resmî dilinin Türkçe oldu¤una iliflkin düzenlemeyi de Anaya-
sa’ya eklemifltir.

1921 Anayasas› ile öngörülen hükümet sistemini ana hatlar›yla aç›klay›n›z.

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ ANAYASAL GEL‹fiMELER‹

1924 ve 1961 Anayasalar›’n›n genel özelliklerini belirleyerek iki
anayasan›n uygulamas›n› karfl›laflt›rabilmek. 

1924 Anayasas›
1921 Anayasas›, ülkeyi düflman iflgalinden kurtarmak için mücadele edilen ola¤a-
nüstü dönemde ve bu dönemin gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla yap›lm›flt›r.
Bu anayasa hem çok k›sa olmas›, hem yarg› organ› ve temel hak ve özgürlükler gi-
bi baz› temel konular› düzenlememesi nedeniyle yeni kurulan devletin gereksi-
nimlerine yan›t verememifltir. 1924 Anayasas›, iflte bu gereksinimi karfl›lamak ama-
c›yla yap›lm›fl; kabul edilmeden k›sa süre önce, 3 Mart 1924’te halifelik kald›r›lm›fl-
t›r. 1924 Anayasas› II. TBMM taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu Meclis, yeni bir anayasa
yapmak amac›yla seçilmifl ve toplanm›fl bir kurucu meclis de¤ildir. Anayasa TBMM
Anayasa Komisyonu (Kanun-u Esasi Encümeni) taraf›ndan haz›rlanm›fl, 20 Nisan
1924’te kabul edilmifl, 23 Nisan 1924’te yürürlü¤e girmifltir.

1924 Anayasas› 105 maddeden oluflmaktad›r. Önceki Anayasa’da yer alan ulu-
sal egemenlik, cumhuriyet ve devletin dininin ‹slam oldu¤una iliflkin düzenleme-
ler aynen korunmufltur. Yine, 1921 Anayasas›’n›n benimsedi¤i sistemin devam›
olarak yasama yetkisi ve yürütme erki TBMM’de toplanm›flt›r. Ancak Meclis yasa-
ma yetkisini bizzat, yürütme yetkisini ise kendi seçti¤i Cumhurbaflkan› ve onun
atayaca¤› Bakanlar Kurulu arac›l›¤›yla kullanacakt›r.
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1924 Anayasas›’na göre Cumhurbaflkan›, Meclis taraf›ndan ve kendi üyeleri ara-
s›ndan bir yasama dönemi için seçilir. Cumhurbaflkan› vatana ihanet d›fl›nda siya-
seten sorumsuzdur. Cumhurbaflkan›n›n bütün ifllemleri baflbakan ve ilgili bakan›n
imzas›na ba¤l›d›r. Dolay›s›yla bu ifllemlerden TBMM’ye karfl› Cumhurbaflkan› de-
¤il, hükümet sorumludur. 

1924 Anayasas›, hükümetin bireysel ve toplu sorumlulu¤unu kabul etmifltir.
Meclis, hükümeti her an denetleyebilir ve düflürebilir. Buna karfl›l›k Anayasa,
hükümete Meclisi feshetme yetkisi tan›mam›flt›r. Bu düzenleme hem kuvvetler bir-
li¤i ve Meclis hükümeti sistemine ba¤l› kal›nd›¤›, hem de yasama ve yürütme erk-
lerinin birer görev olarak ayr›ld›¤› anlam›na gelir. Bu nedenle 1924 Anayasas›’n›n
getirdi¤i hükümet sistemi, “güçler birli¤i ve görevler ayr›l›¤›” olarak da adland›r›-
lan karma bir sistem olarak tan›mlan›r (Özbudun, 2011: 192-194; Tanör, 2004: 305;
Gözler, 2010: 30-31; Erdo¤an, 2011:155). 

Anayasa’n›n 8. maddesine göre, yarg› hakk› millet ad›na yasalar çerçevesinde
ba¤›ms›z mahkemelerce kullan›l›r. Dolay›s›yla Anayasa, yasama ve yürütme erkle-
rinin TBMM’ye ait olmas›n› öngörmekle birlikte, yarg›y› bunun d›fl›nda tutmufltur.
Ne var ki, 1924 Anayasas›’n›n uyguland›¤› ilk y›llarda, gerçekte Anayasa’ya ayk›r›
olmakla birlikte; üyeleri TBMM taraf›ndan seçilen milletvekillerinden oluflan ‹stik-
lâl Mahkemeleri kurulmufl ancak parlamenter sistemin daha bir yerleflti¤i 1950
sonras›nda, TBMM’nin çok daha zay›f nitelikte yarg› yetkisi kullanmas› anayasal
düzene karfl› darbe olarak nitelendirilmifltir (Ero¤ul, 2010:261). 

Anayasa’n›n, yarg› organ›na ait olmas› gereken yasalar› yorumlama ve tüzükle-
rin kanunlara ayk›r›l›¤› savlar›n› çözme yetkilerini TBMM’ye vermesi de güçler bir-
li¤i anlay›fl›n›n izlerini yans›tmaktad›r. 1924 Anayasas› mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›-
n› sa¤lamak için baz› güvenceler getirmifltir. Buna göre, yarg›çlar görevlerinde ba-
¤›ms›zd›r. Anayasa, yarg›çlar›n azledilemeyece¤i güvencesini getirmekle birlikte,
“yasada gösterilen usul ve hâller”de bundan ayr›lmay› da olanakl› duruma getir-
mifltir. Yarg›çlar›n hukuki statülerinin ve özlük haklar›n›n da yasayla düzenlenme-
si öngörülmüfltür. Böylece, yarg›n›n ve yarg›çlar›n anayasal güvencelerinin yasalar-
la zay›flat›lmas›n›n ve siyasi düflüncelerle yarg›ya müdahale edilmesinin önü aç›k
tutulmufltur (Erdo¤an, 2011: 156).

1924 Anayasas›’n›n 1789 Frans›z Devrimi dönemindeki klasik özgürlük anlay›-
fl›ndan etkilendi¤i görülmektedir. Anayasa’n›n 68. maddesine göre, özgürlük bafl-
kas›na zarar vermeyecek her fleyi yapabilme hakk›d›r. Özgürlü¤ün herkes için s›-
n›r›, baflkalar›n›n özgürlü¤üdür. Anayasa, klasik hak ve özgürlükleri k›saca saymak
yoluyla tan›m›flt›r. Yasa önünde eflitlik, kifli dokunulmazl›¤›, düflünce, din, vicdan,
sözleflme, çal›flma, mülkiyet, toplanma, dernek kurma, bas›n, seyahat can, mal ve
konut dokunulmazl›¤›, iflkence ve angarya yasa¤›, haberleflmenin gizlili¤i, Anaya-
sa’n›n tan›d›¤› hak ve özgürlüklere örnek olarak verilebilir. 

1924 Anayasas›’nda sa¤l›k, sosyal güvenlik, asgari ücret, dinlenme, sendika,
grev ve toplu sözleflme gibi sosyal ve ekonomik haklara ise hiç de¤inilmemifltir.
Sosyal haklara iliflkin tek ayr›ks› düzenleme, zorunlu ilkö¤retimin devlet okullar›n-
da paras›z oldu¤unu düzenleyen 87. maddedir. Anayasa’n›n ekonomik ve sosyal
haklar› tan›mamas› kendi döneminin anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. Gerçekten de II.
Dünya Savafl› döneminden önce kabul edilen çok az say›daki anayasa ekonomik
ve sosyal haklara yer vermifltir.

1924 Anayasas›’n›n en elefltiriye aç›k yönlerinden birisi, temel hak ve özgürlük-
leri siyasal iktidara karfl› korumada yetersiz kalmas›d›r. Anayasa, çok say›da hak ve
özgürlü¤ün “kanunla düzenlenmesi”ni ya da “kanun çerçevesinde” tan›nmas›n›
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1924 Anayasas›’n›n getirdi¤i
hükümet sistemi, “güçler
birli¤i ve görevler ayr›l›¤›”
olarak da adland›r›lan
karma bir sistem olarak
tan›mlan›r.



öngörmüfltür. Üstelik bu kanunlar›n yap›lmas›nda göz önünde bulundurulmas› ge-
reken üstün ilkeler ve gözetilmesi gereken teknik ölçütleri de belirtmemifltir. Böy-
lece TBMM’nin anayasal haklar› s›n›rlama ve düzenleme yetkisini keyfî ve ölçüsüz
biçimde kullanmas›n›n önü aç›lm›flt›r. Gerçi Anayasa, yasalar›n Anayasa’ya ayk›r›
olamayaca¤› kural›n› öngörmüfltür (md. 103) ancak TBMM’nin bu kurala uymas›n›
sa¤layacak kurumsal bir güvence (anayasa yarg›s›) getirilmemifltir. Bu da anayasa-
n›n üstünlü¤ü ve ba¤lay›c›l›¤› ilkesini uygulamada etkisiz k›lm›flt›r (Erdo¤an, 2011:
156). 

1924 Anayasas›’n›n hak ve özgürlükleri güvence alt›na alacak yöntem ve mekaniz-
malar öngörmemesinin nedeninin, bu anayasay› yapanlar›n ulus iradesiyle meclis ira-
desini birbirine kaynaflt›ran bir anlay›fl› benimsemesi; dolay›s›yla meclis iradesini s›-
n›rlayacak önlemlerin ulus iradesini de s›n›rlama anlam›n› tafl›mas› oldu¤u söylenebi-
lir. (Soysal, 1986: 49). 1921 Anayasas›’ndan farkl› olarak 1924 Anayasas›, vilayet ve na-
hiye flûralar›na yer vermeyerek yönetimde merkeziyetçilik ilkesini benimsemifltir.

1924 Anayasas› toplam befl kez de¤ifltirilmifltir. 1928’de ‹slam’›n resmî din oldu-
¤una iliflkin düzenleme kald›r›lm›flt›r. 1934’te kad›nlara milletvekili seçme ve seçil-
me hakk› tan›nm›fl; seçmen yafl› on sekizden yirmi ikiye ç›kar›lm›flt›r. 1937’deki
anayasa de¤iflikliklerinden en önemlisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) alt›
okunun (cumhuriyetçilik, halkç›l›k, milliyetçilik, devletçilik, ink›lapç›l›k, laiklik)
devletin temel nitelikleri olarak Anayasa’ya eklenmesidir. 1945’teki ve 1952’deki
Anayasa de¤ifliklikleri ise biçimseldir. 1945’te Anayasa’n›n içeri¤ine dokunulmadan
dili Türkçelefltirilmifltir. 1952’de yap›lan de¤ifliklikle eski metne geri dönülmüfltür.

1924 Anayasas›’n›n temel hak ve özgürlükleri siyasal iktidara karfl› korumada yetersiz
kalmas›n›n nedenlerini belirtiniz.

1961 Anayasas›

1961 Anayasas›’n›n düzenledi¤i hak ve özgürlükler rejimini aç›k-
layabilmek.

1924 Anayasas› dönemi, 27 May›s 1960’ta Demokrat Parti (DP) iktidar›n›n askerî
darbeyle devrilmesiyle sona ermifltir. Silahl› Kuvvetler ad›na ülkeyi yöneten Millî
Birlik Komitesi (MBK) 13 Aral›k 1960’ta kabul etti¤i 157 say›l› Yasa’yla yeni anaya-
san›n bir kurucu meclis taraf›ndan yap›lmas›n› kabul etmifltir. Kurucu Meclisin esas
görevi, yeni Anayasa ile yeni seçim yasas›n› en k›sa zamanda haz›rlamakt›r. 157 sa-
y›l› Yasa’ya göre, Kurucu Mecliste kabul edilecek olan anayasa halkoylamas›na su-
nulacakt›r. Anayasa’n›n öngörülen sürede bitirilememesi ya da halkoylamas›nda
reddedilmesi durumunda ise yeni bir Temsilciler Meclisi oluflturmak üzere seçim-
lere gidilecektir. Bu Kurucu Meclisin kabul edece¤i anayasa ise halkoylamas›na su-
nulmadan yürürlü¤e girecektir.

1961 Anayasas›’n› haz›rlayan Kurucu Meclis, MBK ve Temsilciler Meclisi olmak
üzere iki kanattan oluflturulmufltur. Temsilciler Meclisi genel oya dayanan bir se-
çimle kurulmam›flt›r. Yine de bu Meclis’te devlet baflkan› ve MBK taraf›ndan seçi-
len üyelerin yan› s›ra; iller, mahkeme karar›yla kapat›lm›fl olan DP d›fl›ndaki siya-
sal partiler; barolar, esnaf kurulufllar›, gençlik kurulufllar›, iflçi sendikalar›, sanayi
ve ticaret odalar›, üniversite ve yarg› organlar› gibi toplumun farkl› kesimlerinin
çok dereceli bir yöntemle seçtikleri temsilciler yer alm›flt›r. Temsilciler Meclisi’nde
oluflturulan Anayasa Komisyonu’nun haz›rlad›¤› anayasa tasar›s› 27 May›s 1961’de
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Kurucu Meclis’te kabul edilerek halkoyuna sunulmufltur. 9 Temmuz 1961’de yap›-
lan halkoylamas›nda oylamaya kat›lanlar›n %61,5 ‘inin evet oyu vermesi sonucun-
da Anayasa yürürlü¤e girmifltir.

157’si sürekli 22’si geçici toplam 179 maddeden oluflan 1961 Anayasas› kendi-
sinden önceki anayasalardan daha ayr›nt›l› ve uzundur. Zira 1961 Anayasas›, bir
yandan yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ç güvencesine iliflkin ayr›nt›l› düzenlemelere yer
vermekte, Anayasa Mahkemesi ve çift meclis sistemi gibi yeni kurumlar getirmek-
tedir. Öte yandan ise maddî anayasa konusu olmayan baz› düzenlemelere yer ve-
rerek daha genifl hak ve özgürlükler demetini güvenceye almaktad›r (Ero¤ul, 2010:
287).

1961 Anayasas›, devlet biçiminin cumhuriyet oldu¤una iliflkin 1923’ten beri var
olan düzenlemeyi 1. maddesinde aynen korumufltur. 2. madde ise cumhuriyetin
niteliklerini saym›flt›r. Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti insan haklar›na ve bafllan-
g›çta belirtilen temel ilkelere dayanan millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devletidir.” Devletin insan haklar›na dayanmas›, demokratik ve sosyal bir devlet
olmas›, önceki anayasalarda bulunmayan bir yeniliktir.

1961 Anayasas›, egemenli¤in kullan›l›fl›na iliflkin anlay›fl› de¤ifltirmifltir. Anaya-
sa’n›n 4/1. maddesine göre, egemenlik anayasan›n koydu¤u kurallara göre yetkili
organlar eliyle kullan›lacakt›r. Art›k egemenli¤in kullan›lmas› yaln›zca TBMM’ye ait
olan bir yetki de¤ildir. TBMM, bu egemenli¤i kullanan çeflitli kurum ve organlar-
dan yaln›zca birisidir. Bu Anayasa, 1924 Anayasas›’n›n benimsedi¤i bütün gücü ya-
sama organ›nda toplayan mutlak egemenlik anlay›fl›n› terk etmifl; yasama, yürütme
ve yarg› organlar›n›n birbirini denetlemesini, dolay›s›yla da dengelemesini sa¤laya-
cak düzenlemeler getirilmifltir. 

Örne¤in, yerel yönetimlere daha genifl anayasal güvenceler tan›nm›flt›r. Üniver-
sitelere ve TRT’ye özerklik tan›nm›fl, Millî Güvenlik Kurulu (MGK) anayasal bir ku-
rum hâline getirilmifltir. Yarg› organ› güçlendirilerek yasama ve yürütme organla-
r›n›n mahkemeler taraf›ndan denetlenmesi sa¤lanm›flt›r. Bu çerçevede hem parla-
mentoyu s›n›rlamak hem de anayasan›n üstünlü¤ü ve ba¤lay›c›l›¤› ilkesini yaflama
geçirmek amac›yla Anayasa Mahkemesi kurulmufltur. Yasalar›n Anayasa’ya uygun-
lu¤u denetimini yapma yetkisini de bu mahkemeye verilmifltir. 

1961 Anayasas› ile idarenin bütün eylem ve ifllemleri de yarg› denetimine tabi
tutulmufltur. Yarg› organ›n›n yasama ve yürütme organlar›n› hakk›yla denetleyebil-
mesi amac›yla onun ba¤›ms›zl›¤›n› güvence alt›na alacak önemli düzenlemeler de
getirilmifltir. Bunlar içinde en önemlilerinden birisi, yarg›çlar›n atanma, terfi ve di-
siplin ifllerine bakmak üzere Yüksek Hâkimler Kurulu (YHK) oluflturulmas›d›r. Bu
düzenlemeyle yarg›çlar›n, yürütme organ›n›n bask›s›na maruz kalmadan ba¤›ms›z
ve tarafs›z biçimde görevlerini yerine getirmesi amaçlanm›flt›r. 

Anayasa, yasama organ›n› frenleyici araçlardan biri olarak çift meclis sistemini
getirmifltir. Bu de¤iflikli¤in amac›, tek meclisli parlamentonun yetkilerini s›n›rs›z ve
denetimsiz biçimde kullanmas›n› engellemektir. Buna göre Anayasa, TBMM’nin
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’ndan oluflmas›n› öngörmüfltür. 

Anayasa, hükümet sistemi olarak klasik parlamenter sistemi benimsemifltir. Bu-
na göre yürütme organ› Cumhurbaflkan› ve Bakanlar Kurulundan oluflur. Cumhur-
baflkan›, 1924 Anayasas›’nda oldu¤u gibi TBMM taraf›ndan ve kendi üyeleri aras›n-
dan seçilir. Ancak bu makam› tarafs›z hâle getirmek amac›yla Anayasa, cumhur-
baflkan› seçilen kiflinin parti ve TBMM üyeli¤inin son bulaca¤› esas›n› getirmifltir. 

Bir baflka yenilik de cumhurbaflkan›n›n görev süresini yedi y›la ç›kararak TBMM
ile cumhurbaflkan› aras›ndaki ba¤› zay›flatmak olmufltur. Yeniden seçilme hevesiy-
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1961 Anayasas›’na göre
“Türkiye Cumhuriyeti insan
haklar›na ve bafllang›çta
belirtilen temel ilkelere
dayanan millî, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk
devletidir.”

1961 Anayasas› 1924
Anayasas›’n›n benimsedi¤i
bütün gücü yasama
organ›nda toplayan mutlak
egemenlik anlay›fl›n› terk
etmifl; yasama, yürütme ve
yarg› organlar›n›n birbirini
denetlemesini, dolay›s›yla
da dengelemesini
sa¤layacak düzenlemeler
getirilmifltir.



le cumhurbaflkan›n›n tarafs›zl›¤›n› yitirmesini önlemek amac›yla bir kiflinin arka ar-
kaya iki defa seçilmesi yasaklanm›flt›r. Önceki anayasadan farkl› olarak 1961 Ana-
yasas›, cumhurbaflkan›na Millet Meclisi’ni feshetme yetkisi tan›m›flt›r. Ne var ki bu
yetki çok zor koflullara ba¤land›¤›ndan uygulamada, siyasal krizleri seçime gide-
rek çözme ifllevini yerine getirememifltir.

Anayasa, temel hak ve özgürlükler konusunda yeni bir anlay›fl getirmifltir. 1961
Anayasas›’nda 1924 Anayasas›’ndan çok daha genifl hak ve özgürlükler listesi yer
almaktad›r. Klasik haklar›n yan› s›ra dinlenme hakk›, adil ücret, sendika kurma,
toplu sözleflme ve grev, sosyal güvenlik, sa¤l›k gibi sosyal haklar da ilk kez düzen-
lenmifltir. Bu Anayasa, öncekinden farkl› olarak hak ve özgürlüklere devlet organ-
lar›n›n keyfî müdahalesini önlemek amac›yla hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi
ve s›n›rlanmas›na iliflkin ayr›nt›l› düzenlenmeler getirmifltir.

Anayasa, “Siyasal partiler ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, demokratik
hayat›n vazgeçilmez unsurudurlar” demekte ve bunlar›n kapat›lmas›n› ve mali de-
netimini Anayasa Mahkemesi’ne vermektedir. Böylece siyasal partiler anayasal gü-
venceye kavuflturulmufltur. Söz konusu düzenleme, özellikle muhalefetteki parti-
lere anayasal meflruluk kazand›rmas› aç›s›ndan önemlidir (Erdo¤an, 2011: 168). 

1961 Anayasas› 1971 ve 1973’te köklü de¤ifliklikler geçirmifltir. Bu de¤ifliklikle-
rin genel olarak devlet otoritesini güçlendirmeye yönelik oldu¤u görülmektedir.
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname (KHK) ç›karma yetkisi verilmesi,
üniversite özerkli¤inin zay›flat›lmas›, TRT’nin özerkli¤inin kald›r›lmas›, Devlet Gü-
venlik Mahkemeleri (DGM) ile Askerî Yüksek ‹dare Mahkemesi’nin (AY‹M) kurul-
mas›, temel hak ve özgürlükler alan›n›n daralt›lmas›, yap›lan çok say›da de¤ifliklik
aras›nda ilk akla gelenlerdir.

1961 Anayasas›’n›n hak ve özgürlükler rejimine getirdi¤i en önemli de¤ifliklikleri aç›kla-
y›n›z.
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Osmanl› Dönemi anayasal geliflmelerini aç›kla-

yabilmek.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda padiflah›n iktidar›n›n
s›n›rlanmas›na yönelik çabalar 19. yüzy›lda bafl-
lam›flt›r. Bu çabalar, Bat›’da burjuva s›n›f›n›n giri-
flimiyle ortaya ç›km›fl ve yürütülmüfltür. Oysa Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nda iktidar›n s›n›rlanmas›
düflüncesi, halktan gelen bir talep olmaktan çok,
üst düzey devlet memurlar›n›n çökmekte olan
devleti kurtarmak için Bat›’dan ithal etti¤i çare-
lerdir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun padiflah›n ik-
tidar›n› s›n›rlama anlam›nda ilk anayasal belgele-
ri, 1808 Sened-i ‹ttifak, Islahat ve Tanzimat Fer-
manlar› ve 1876 Kanun-u Esasi’dir.

1921 Anayasas›’n›n öngördü¤ü hükümet siste-

mini genel hatlar›yla anlatabilmek.

1921 Anayasas› parlamenter sistem yerine güçler
birli¤i ilkesine dayanan meclis hükümeti sistemi-
ni benimsemifltir. Konvansiyonel sistem ad› da
verilen meclis hükümeti sisteminde yasama ve
yürütme, hatta bazen yarg› yetkileri parlamento-
da toplanmaktad›r. 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanu-
nu yasama organ› olarak BMM’yi öngörmektedir.
1921 Anayasas›, BMM’ye kanun koyma ve de¤ifl-
tirme, milletleraras› anlaflmalar› yapma, savafl ve
bar›fl ilan etme gibi yetkilerin yan› s›ra yürütme
yetkisini de vermifltir. Yürütme organ› icra vekil-
leri heyetidir. Bu heyet BMM’den do¤an, ona ba-
¤›ml› ve onun denetimi alt›nda çal›flan bir kurul-
dur. 1921 Anayasas›, devlet baflkanl›¤› makam›
öngörmemifltir. Cumhurbaflkan› TBMM taraf›n-
dan ve kendi üyeleri aras›ndan seçilir. Bir seçim
dönemi için seçilen bir kiflinin cumhurbaflkan›
olarak yeniden seçilmesi mümkündür.

1924 ve 1961 Anayasalar›’n›n genel özelliklerini

belirleyerek iki anayasan›n uygulamas›n› karfl›-

laflt›rabilmek. 

1921 Anayasas›’n›n hem çok k›sa olmas›, hem de
yarg› organ› ve temel hak ve özgürlükler gibi ba-
z› temel konular› düzenlememesi nedeniyle yeni
kurulan devletin gereksinimlerine yan›t vereme-
mifltir. Bu nedenle 1924 Anayasas› yap›lm›flt›r.
1924 Anayasas›’na göre Cumhurbaflkan›, Meclis
taraf›ndan ve kendi üyeleri aras›ndan bir yasama

dönemi için seçilir. Cumhurbaflkan› vatana iha-
net d›fl›nda siyaseten sorumsuzdur. Cumhurbafl-
kan›n›n bütün ifllemleri baflbakan ve ilgili baka-
n›n imzas›na ba¤l›d›r. Dolay›s›yla bu ifllemlerden
TBMM’ye karfl› Cumhurbaflkan› de¤il, hükümet
sorumludur. 1924 Anayasas› hükümetin bireysel
ve toplu sorumlulu¤unu kabul etmifltir. Meclis,
hükümeti her an denetleyebilir ve düflürebilir.
Buna karfl›l›k Anayasa, hükümete meclisi feshet-
me yetkisi tan›mam›flt›r. 
Anayasa’n›n, yarg› organ›na ait olmas› gereken
yasalar› yorumlama ve tüzüklerin kanunlara ay-
k›r›l›¤› savlar›n› çözme yetkilerini TBMM’ye ver-
mesi de güçler birli¤i anlay›fl›n›n izlerini yans›t-
maktad›r. 1924 Anayasas›’n›n 1789 Frans›z Devri-
mi dönemindeki klasik özgürlük anlay›fl›ndan et-
kilendi¤i görülmektedir. Anayasa’n›n 68. madde-
sine göre, özgürlük baflkas›na zarar vermeyecek
her fleyi yapabilme hakk›d›r. Özgürlü¤ün herkes
için s›n›r›, baflkalar›n›n özgürlü¤üdür. Anayasa,
klasik hak ve özgürlükleri k›saca saymak yoluy-
la tan›m›flt›r. Sosyal ve ekonomik haklara ise hiç
de¤inilmemifltir. Anayasa’n›n ekonomik ve sos-
yal haklar› tan›mamas› kendi döneminin anlay›-
fl›n› yans›tmaktad›r. 
1961 Anayasas› ise, bir yandan yarg› ba¤›ms›zl›¤›
ve yarg›ç güvencesine iliflkin ayr›nt›l› düzenle-
melere yer vermekte Anayasa Mahkemesi ve çift
meclis sistemi gibi yeni kurumlar getirmektedir.
Devletin insan haklar›na dayanmas›, demokratik
ve sosyal bir devlet olmas›, önceki anayasalarda
bulunmayan bir yeniliktir. 1961 Anayasas›, ege-
menli¤in kullan›l›fl›na iliflkin anlay›fl› de¤ifltirmifl-
tir. Art›k egemenli¤in kullan›lmas› yaln›zca
TBMM’ye ait olan bir yetki de¤ildir. Anayasa,
hem parlamentoyu s›n›rlamak hem de anayasa-
n›n üstünlü¤ü ve ba¤lay›c›l›¤› ilkesini yaflama ge-
çirmek amac›yla Anayasa Mahkemesi’ni kurmufl-
tur. Yasalar›n Anayasa’ya uygunlu¤u denetimini
yapma yetkisini de bu mahkemeye vermifltir. 
1961 Anayasas› ile idarenin bütün eylem ve ifl-
lemleri de yarg› denetimine tabi tutulmufltur. Yar-
g› organ›n›n yasama ve yürütme organlar›n› hak-
k›yla denetleyebilmesi amac›yla onun ba¤›ms›z-
l›¤›n› güvence alt›na alacak önemli düzenlemeler
de getirilmifltir. Anayasa, yasama organ›n› frenle-
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yici araçlardan biri olarak çift meclis sistemini
getirmifltir. Bu de¤iflikli¤in amac›, tek meclisli
parlamentonun yetkilerini s›n›rs›z ve denetimsiz
biçimde kullanmas›n› engellemektir. Buna göre
Anayasa, TBMM’nin Millet Meclisi ve Cumhuriyet
Senatosundan oluflmas›n› öngörmüfltür. Anaya-
sa, hükümet sistemi olarak klasik parlamenter
sistemi benimsemifltir. Buna göre yürütme orga-
n› cumhurbaflkan› ve Bakanlar Kurulundan olu-
flur. Cumhurbaflkan›, 1924 Anayasas›’nda oldu¤u
gibi TBMM taraf›ndan ve kendi üyeleri aras›ndan
seçilir. Ancak bu makam› tarafs›z hâle getirmek
amac›yla Anayasa, cumhurbaflkan› seçilen kifli-
nin parti ve TBMM üyeli¤inin son bulaca¤› esas›-
n› getirmifltir. 
Bir baflka yenilik de, cumhurbaflkan›n›n görev
süresini yedi y›la ç›kararak TBMM ile cumhur-
baflkan› aras›ndaki ba¤› zay›flatmak olmufltur.
Yeniden seçilme hevesiyle cumhurbaflkan›n›n ta-
rafs›zl›¤›n› yitirmesini önlemek amac›yla bir kifli-
nin arka arkaya iki defa seçilmesi yasaklanm›flt›r.
Önceki anayasadan farkl› olarak 1961 Anayasas›,
cumhurbaflkan›na Millet Meclisini feshetme yet-
kisi tan›m›flt›r. Ne var ki bu yetki çok zor koflul-
lara ba¤land›¤›ndan uygulamada, siyasal krizleri
seçime giderek çözme ifllevini yerine getireme-
mifltir.

1961 Anayasas›’n›n düzenledi¤i hak ve özgür-

lükler rejimini aç›klayabilmek.

1961 Anayasas›’nda 1924 Anayasas›’ndan çok da-
ha genifl hak ve özgürlükler listesi yer almakta-
d›r. Klasik haklar›n yan› s›ra dinlenme hakk›, adil
ücret, sendika kurma, toplu sözleflme ve grev,
sosyal güvenlik, sa¤l›k gibi sosyal haklar da ilk
kez düzenlenmifltir. Bu Anayasa, öncekinden
farkl› olarak hak ve özgürlüklere devlet organla-
r›n›n keyfî müdahalesini önlemek amac›yla hak
ve özgürlüklerin düzenlenmesi ve s›n›rlanmas›na
iliflkin ayr›nt›l› düzenlenmeler getirmifltir. Anaya-
sa, “Siyasal partiler ister iktidarda ister muhale-
fette olsunlar, demokratik hayat›n vazgeçilmez
unsurudurlar” demekte ve bunlar›n kapat›lmas›-
n› ve mali denetimini Anayasa Mahkemesi’ne ver-
mektedir. Böylece siyasal partiler anayasal gü-
venceye kavuflturulmufltur.

4
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1. Afla¤›dakilerden devlet iktidar›n› hukukla ve yaz›-
l› bir anayasayla s›n›rlayarak birey özgürlüklerini gü-
vence alt›na alma amac›n› tafl›yan hareketi ifade et-
mektedir?

a. Anayasac›l›k
b. Islahat
c. Tanzimat
d. Güçler birli¤i
e. Kurucu meclis

2. Afla¤›dakilerden hangisi Sened-i ‹ttifak’a iliflkin bir
özellik de¤ildir?

a. Sened-i ‹ttifak, halk›n korunmas›na iliflkin dü-
zenlemeler de içermektedir. 

b. Sened-i ‹ttifak, âyanlar›n zorlamas› ile kaleme
al›nm›flt›r. 

c. Senet, taraflar›n sözleflmeye ba¤l› kalmas› için
hukuki yapt›r›mlar öngörmemifltir.

d. Padiflah bu sözleflmeyle âyanlar›n varl›¤›n› tan›-
m›fl ve onlara güvence vermifltir.

e. Sened-i ‹ttifak ile âyan; kendi yönetimindeki yer-
lerin asayifline dikkat etme sözü vermifltir.

3. Gülhane Hatt-› Hümayun’u hangi y›lda ilan edilmifltir?
a. 1839
b. 1856
c. 1876
d. 1908
e. 1909

4. Afla¤›dakilerden hangisi Tanzimat Ferman› ile gü-
vence alt›na al›nan haklar aras›nda yer almamaktad›r?

a. Kimsenin gizli olarak yarg›lanamamas›
b. Kimsenin yasa d›fl› nedenlerle suçlanmamas›
c. Kimsenin yasa d›fl› nedenlerle cezaland›r›lma-

mas›
d. ‹darenin keyfi ifllemler yapamamas›
e. Sürgün cezas›n›n kald›r›lmas›

5. Islahat Ferman› hangi y›lda ilan edilmifltir?
a. 1808
b. 1839
c. 1856
d. 1876
e. 1908

6. Afla¤›dakilerden hangisi Islahat Ferman›’nda gayr›
Müslimlere getirilen güvenceler yer almamaktad›r?

a. Gayr›müslimlerin kendilerini yönetmek için ce-
maat meclisleri oluflturabilmesi

b. Gayr›müslimlerin ibadet yeri, hastane ve okul
açabilmesi

c. Gayr›müslimlerin memuriyete, askerî ve mülkî
bütün okullara girebilmesi

d. Müslüman olan ve olmayanlar aras›ndaki dava-
lara Konsolosluk mahkemelerinde bak›lmas›

e. Müslüman olmayanlar›n mahkemelerdeki tan›k-
l›klar›n›n Müslümanlarla efl de¤erde say›lmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi Kanun-u Esasi’ye göre halk
taraf›ndan seçilmektedir?

a. Heyet-i Âyan
b. Heyet-i Mebusan
c. Meclis-i Umumî
d. Padiflah
e. Meclis-i Vükela

8. Afla¤›dakilerden hangisi 1921 Anayasas›’na iliflkin
bir özellik de¤ildir?

a. 1921 Anayasas› yumuflak bir anayasad›r.
b. 1921 Anayasas› egemenli¤i kay›ts›z flarts›z ulusa

vermifltir.
c. 1921 Anayasas› kendi de¤ifltirilifline iliflkin hü-

kümler içermemektedir.
d. 1921 Anayasas› devlet baflkanl›¤› makam›n› ön-

görmemifltir.
e. 1921 Anayasas› merkezi yönetim ilkesini tercih

etmifltir. 

9. Afla¤›dakilerden hangisi 1924 Anayasas›’na iliflkin
bir özellik de¤ildir?

a. 1924 Anayasas›’n›n getirdi¤i sistem güçler birli¤i
ve görevler ayr›l›¤› biçiminde tan›mlanabilir.

b. 1924 Anayasas› yasama ve yürütme erklerinin
TBMM’ye ait olmas›n› öngörmekle birlikte, yar-
g›y› bunun d›fl›nda tutmufltur.

c. 1924 Anayasas› kanunlar›n Anayasa’ya uygunlu-
¤unu denetleme görevini Anayasa Mahkeme-
si’ne vermifltir.

d. 1924 Anayasas›, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›n›
sa¤lamak için baz› güvenceler getirmifltir.

e. 1924 Anayasas›’na göre özgürlü¤ün herkes için
s›n›r›, baflkalar›n›n özgürlü¤üdür.

10. Anayasa Mahkemesi afla¤›daki anayasalardan han-
gisi ile kurulmufltur?

a. 1876 Kanun-u Esasi
b. 1921 Anayasas›
c. 1924 Anayasas›
d. 1961 Anayasas›
e. 1973 De¤ifliklikleri

Kendimizi S›nayal›m
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1961 Anayasas› ‘Bu elbise bize bol geliyor’ diye

de¤ifltirildi

Altan Öymen

1982 Anayasas› çok daha ‘dard›’. 1995’ten itibaren

‘genifl’letildi. Ama ilk yaz›l›fl›ndaki bir sürü sak›n-

ca giderilemedi. Yeniden yaz›lmas› bir ihtiyaç...

Ama o ihtiyac›n giderilmesi böyle mi olur?

16/09/2007

Yeni Anayasa tart›flmalar› s›ras›nda, ülkemizdeki Ana-
yasa konusunun geçmiflini hat›rlamakta fayda var.
Dün buna katk›da bulunmaya çal›flt›k. Bugün devam
edelim: 
1961 Anayasas›, Cumhuriyet dönemimizin en demokra-
tik, en ça¤dafl anayasas›yd›. Bir askeri dönem s›ras›nda
kurulan Kurucu Meclis taraf›ndan yap›ld›¤› hâlde, ‘sivil’
yan› güçlü bir anayasayd›. Dün örneklerinden birini
verdik, birçok konudaki düzenlemeler, o Meclis’ten, as-
kerlerin dedi¤i gibi de¤il, sivillerin dedi¤i gibi ç›km›flt›r. 
Dün Radikal yazar› Türker Alkan da, hat›rlat›yor: Ülke-
mizin demokratik bir yap›laflmaya kavuflmas›nda ve ‘de-
mokratik kültürün yavafl yavafl da olsa yay›lmas›’nda, o
Anayasa’n›n ‘sa¤lad›¤› özgürlük ortam›n›n büyük pay›
oldu’. 
Bu pay, belki çok daha büyük olacakt›, e¤er o Ana-
yasa bafllang›çtaki hâliyle daha uzun süre yaflayabil-
seydi... 
Öyle olmad›... Zaten ona, içindeki demokratik, laik ve
özgürlükçü sistem yüzünden, bafllang›çtan beri karfl› ç›-
kan muhafazakâr bir muhalefet vard›. 1961 Temmu-
zu’nda referanduma sunuldu¤unda, o muhalefet, daha
da örgütlendi. Bir ‘hay›r’ propagandas› bafllatt›. 
Referandum kampanyas› s›ras›nda Anayasa’ya ‘Hay›r’
oyu verilmesini istemek yasak de¤ildi (‘Hay›r’›n fiilen
yasaklanmas›, 1982 Anayasas›’n›n referandumundad›r). 
1961’de ‘Referandum’ sözü Türkiye’de ilk defa kullan›l-
d›¤› için, halk›n büyük kesimince henüz bilinmiyordu.
‘Hay›r’c›lar, yerine göre, bunu da kullan›yorlar, o sözle
ilgili çeflitli rivayetler ç›kar›yorlard›. 
Biri hâlâ hat›r›mdad›r. O s›rada Kurucu Meclis üyesi
olarak ülkenin çeflitli yerlerine gidip Anayasa’n›n içeri-
¤ini anlatmaya çal›fl›yorduk. Kuzeydo¤u Anadolu’nun
da¤ köylerinden birine gitti¤imizde, köy halk›ndan biri
‘Hofl geldiniz’ deyip hâl hat›r sorduktan sonra bizden
flu soruya cevap istemiflti: 
“Referandum diye bir papaz var diyorlar. Bize H›risti-
yanl›¤› getirmek istiyormufl. Do¤ru mu?” 

Bizden önce ona, referandumda niçin ‘hay›r’ demesi
gerekti¤ini bu gerekçeyle anlatm›fllard›. 
Gerçe¤i anlatmam›z kolay olmam›flt›. Referandum yeri-
ne ‘halkoylamas›’ sözcü¤ünün kullan›lmas› gere¤i, bu
gibi sorular üzerine daha iyi anlafl›lm›flt›. 
Referandum -veya halkoylamas›- bu flartlar alt›nda ya-
p›ld›. Ama sa¤duyu, gene daha güçlü ç›kt›. Anayasa,
yüzde 61.5 oyla kabul edildi. 
Fakat o Anayasa’y› be¤enmeme e¤ilimi, giderek daha
yayg›nlaflt›... O Anayasa’ya göre kurulan yeni Meclisle-
rin içinde de, d›fl›nda da, Anayasa’n›n getirdi¤i kurum-
lardan flikâyetçi olan gruplar vard›. 
Kimi, ülkemize ilk o Anayasa’yla gelip yerleflen toplu-
sözleflme ve grev hakk›ndan flikâyetçiydi, kimi üniver-
sitenin, kimi TRT’nin özerkli¤inden, kimi de düflünce
özgürlü¤ünün s›n›rlar›n›n -gere¤i kadar olmasa da- es-
kiye göre çok daha geniflletilmifl olmas›ndan... 
fiikâyetlerin ortak paydas›n›n giderek yayg›nlaflan özeti
de fluydu: 
“Bu elbise bize bol geliyor.” 
O ‘bol elbise’, 1971-72 y›llar›ndaki ‘12 Mart dönemi’nde-
ki bir asker-sivil ittifak›yla daralt›ld›. Anayasa’n›n baz›
maddeleri, Meclis’in muhafazakâr ço¤unlu¤unca de¤ifl-
tirildi. 
1980 askeri müdahalesinden sonra ise, daha da daralt›l-
d› ve 1982 Anayasas›’n›n ilk hâlindeki -çeflitli aç›lardan
sak›ncalar tafl›yan- flekle sokuldu. 
O Anayasa’da 1995 y›l›ndan sonraki birçok de¤ifliklikle
sa¤lanan iyilefltirmeler malum... Fakat bunlar, o Anaya-
sa’n›n yeniden yaz›lmas› ihtiyac›n› gidermedi. 
Evet, 1982 Anayasas›’n›n yeniden al›n›p yaz›lmas› iyi
olur. Fakat iktidar partisinin flimdiye kadarki tutumu, o
konuda hiç de sa¤l›kl› bir yol izlenmedi¤ini gösteriyor. 
fiunu daha önce belirttik: Yeni yaz›lm›fl bir Anayasa
metninin yasalaflmas› için, bir Kurucu Meclis kurma flar-
t› yok. Bunu ola¤an bir yasama meclisi de yapabilir. 
Ama bu, o yasama meclisinin içinde, ço¤unluk partisin-
den baflka hiçbir siyasi partinin kat›lmad›¤› bir ‘kapal›
devre’ çal›flmas›yla bafllat›l›r ve sürdürülürse, o yasala-
flacak metne ‘sivil anayasa’ falan denilmez, bir ‘parti
anayasas›’ denilir. 
Aylarca süren o ‘kapal› devre’ çal›flmas›n›n birinci dö-
neminde devlet s›rr› gibi saklanan anayasa tasla¤›, ka-
muoyunca ancak birkaç gün önce ö¤renilebildi. Arka-
s›ndan da devreye bir AKP heyetinin Sapanca Oteli top-
lant›lar› girdi. 

Yaflam›n ‹çinden

“
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O toplant›lar›n da gazetecilerden gizlenmesi esas... Hat-
ta, heyet üyeleri daha önce baflka bir yerdeki otelde
toplanacaklarm›fl da, o yeri, gazetecilere karfl› yeteri ka-
dar korunakl› de¤il diye de¤ifltirmifller. 
Sapanca’da gazeteciler onlar›n ancak uzaktan foto¤raf-
lar›n›, filmlerini çekebiliyorlar. Ama heyet üyelerinden
baz›lar› ona da k›z›yor. Gazeteciler onlar›n ‘özel ha-
yat’lar›n› ‘ihlâl’ ediyorlarm›fl... 
Bir iktidar partisinin yöneticileriyle bakanlar›n›n ‘Ana-
yasa’ konusunda yapt›klar› toplant›n›n ‘özel hayat’ için-
de say›lmas› ilk defa iflitiliyor ama, bugünkü Anayasa
haz›rlama anlay›fl› iflte böyle... 
‘Sab›r’ tavsiye ediyorlar bas›na... “Hele biz iflimizi bitire-
lim... Ç›kan sonucu, elbette herkese aç›klayaca¤›z. O
aflamadan sonra, partilerin, sivil toplum örgütlerinin,
uzmanlar›n görüfllerini de dikkate alaca¤›z” diyorlar. 
Ama ‘o aflamadan sonra’ ç›kan sonucun, sonradan öne
sürülecek görüfllerin etkisi alt›nda de¤iflmesi, ne ölçüde
mümkündür? 
Her fley flunu gösteriyor ki, iktidar partisi yönetiminin
bu Anayasa’yla varmak istedi¤i hedefler çoktan belir-
lenmifl. Taslak ona göre yaz›lm›fl... fiimdi de Sapanca’da
son fleklini al›yor. 
Oysa mant›¤›n gere¤i fludur: E¤er yapaca¤›n›z çal›flma-
n›n sonucunun toplumun genifl kesimlerince benim-
senmesini istiyorsan›z, ona mümkün oldu¤u kadar ge-
nifl yelpazeli bir kat›l›m›, bafltan itibaren sa¤lamal›s›n›z.
‹flin büyük k›sm›n› gizlice yap›p bitirdikten sonra ‘yasak
savma’ niteli¤indeki ‘görüfl alma’larla kimseyi tatmin
edemezsiniz. 
Bilmem, vakit art›k çok mu geç?.. AKP iktidar›, o çal›fl-
may›, flimdiye kadar geldi¤i noktada durdurup, ‘göster-
melik’ oldu¤u izlenimini vermeyecek bir ça¤r› ile, tem-
sil alan› daha genifl bir uzman ve siyasetçi kadrosunun
kat›l›m›na açabilir mi? 
E¤er taslaktaki baz› maddelerle ilgili görüfllerini ‘fikr-i
sabit’ hâline getirmemiflse, baflkalar›n›n görüflleriyle kar-
fl›laflt›r›p gelifltirmeye veya de¤ifltirmeye raz› olabilir
mi?..
Durum fazla umutlu görülmüyor ama, gene de bir ‘Kefl-
ke öyle yapsa’ temennisini buraya kaydetmifl olal›m. 

‹ki ‘anayasa çal›flmas›’: 1961’deki ve 2007’deki...

(solda:) 1961’deki Anayasa tasar›s›n›, hiçbiri gizli olma-
yan taslaklar üzerinde çal›flarak haz›rlayan Kurucu Mec-
lis Komisyonu... Komisyonun görüflmeleri de tüm üye-
lerin kat›l›m›na aç›kt›. Ortada Meclis Baflkan› Kaz›m Or-
bay, sa¤›nda komisyon baflkan› Enver Ziya Karal, Mu-
ammer Aksoy, Turan Günefl, solunda Emin Paksüt, Cofl-
kun K›rca ve di¤er üyeler. (sa¤da:) Birkaç gün öncesi-
ne kadar gizli tutulan tek anayasa tasla¤›n› gizli otel
toplant›s›nda görüflen AKP heyeti üyeleri... Baflbakan
Yard›mc›s› Cemil Çiçek, uzaktan foto¤raf›n› çeken ga-
zetecilere ‘lütfen uzaklafl›n’ diye k›z›yor.

Kaynak: Radikal, http://www.radikal.com.tr/ha-
ber.php?haberno=233026

Okuma Parças›
Tanzimat Ferman›’n›n Anayasal Niteli¤i

Tanzimat Ferman› bir anayasa m›d›r? Baz› yazarlar, Tan-
zimat Ferman›n› “bir nevi anayasa” olarak görmüfller-
dir[73]. Münci Kapani, Tanzimat Ferman›n› bir anayasa
olarak kabul eden görüflü reddetmektedir. Ona göre,
hükümdar›n yemin etmesi Tanzimat Ferman›na anaya-
sa niteli¤ini ba¤›fllamak için yeterli say›lamaz[74]. Yaza-
ra göre, “teknik anlamda anayasa bir kanundur. Burada
ise tek tarafl› üstün ve ba¤›ms›z bir irade, tek tarafl› bir
hakimiyet tasarrufu karfl›s›nda bulunuyoruz”. Kan›m›z-
ca Kapani’nin görüflünün gerekçesine kat›lmaya imkân
yoktur. “Tek tarafl› üstün ve ba¤›ms›z bir irade”nin ni-
çin kanuna veya Anayasa’ya vücut veremeyece¤ini an-
lamak mümkün de¤ildir. Ban›m›zca, bu tek tarafl› irade
yasama iktidar›na sahipse yapt›¤› fley kanundur; kuru-
cu iktidara sahip ise yapt›¤› fley anayasad›r. Kapani’de
pek muhtemelen kanunlar›n bir parlâmento taraf›ndan
yap›lmas› gerekti¤i yolunda yanl›fl bir kan› vard›r. Mün-
ci Kapani’ye göre, Tanzimat Ferman›, “tespit ve ilan et-
ti¤i esaslar›n gerçekleflmesini sa¤layacak kanunlar›n ya-
p›lmas› için bir program, bir yasama direktifi niteli¤in-
dedir”[75]. Kapani’nin bu görüflü temelden yoksundur.
Zira ne normlar hiyerarflisi teorisinde, ne de hukukun
kaynaklar›n›n klasik flemas›nda “kanunlar›n yap›lmas›
için bir program, bir yasama direktifi “ diye bir hukuki
ifllem, bir hukuki belge türü yoktur.
Kan›m›zca, Tanzimat Ferman›n›n bir anayasa olup ol-
mad›¤› sorusuna cevap verebilmek için her fleyden ön-
ce, “anayasa”dan ne anlamak gerekti¤ini belirtmek ge-
rekir. Yukar›da Sened-i ‹ttifak k›sm›nda da belirtti¤imiz

”



20 Türk Anayasa Hukuku

gibi, anayasa biri maddî, di¤eri fleklî olmak üzere iki
de¤iflik anlamda tan›mlanmaktad›r. 
Maddî anlamda anayasa, devlet organlar›n›n kuruluflu-
nu, iflleyiflini ve bireylerin devlet karfl›s›nda sahip oldu-
¤u temel hak ve özgürlükleri belirleyen, yaz›l› veya te-
amülî, kurallar›n bütünüdür[76]. Bu anlamda Tanzimat
Ferman› anayasal niteliktedir. Zira yukar›da görüldü¤ü
gibi, Tanzimat Ferman›nda bir yandan devlet iktidar›
düzenlenmekte ve s›n›rland›r›lmakta ve di¤er yandan
halka birtak›m hak ve özgürlükler verilmektedir. O hâl-
de Tanzimat Ferman› içeri¤i bak›m›ndan, yani maddî
aç›dan kelimenin tam anlam›yla anayasal niteliktedir. 
fieklî anlamda anayasa ise, normlar hiyerarflisinde en
üst s›ray› iflgal eden ve kanunlardan farkl› ve daha üs-
tün bir usulle konulan ve de¤ifltirilebilen hukuk kural-
lar›n›n bütünü olarak tan›mlanmaktad›r[77]. Bu anlam-
da Tanzimat Ferman› bir anayasa olarak kabul edile-
mez. Zira bu ferman›n hiyerarflik güç itibar›yla kanun-
lardan üstün oldu¤u yolunda elimizde bir emare yok-
tur. Keza, Tanzimat Ferman›nda de¤ifltirilme usulüne
iliflkin hiçbir fley öngörülmemifltir. Bu ferman›n kanun-
lardan daha zor de¤ifltirilebilir bir belge oldu¤unu söy-
lemek mümkün de¤ildir. O hâlde Tanzimat Ferman›n›,
fleklî anlamda anayasa anlay›fl›na göre bir anayasa ola-
rak kabul etmeye olanak yoktur. 

Kaynak: Kemal Gözler, http://www.anaya-
sa.gen.tr/osmanli.htm

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sened-i ‹ttifak” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gülhane Hatt-› Hümayunu”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gülhane Hatt-› Hümayunu”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Islahat Ferman›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Islahat Ferman›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kanun-u Esasi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “1921 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “1924 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “1961 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Tanzimat Ferman›, Osmanl› uyruklar›na çeflitli hak ve
özgürlükler tan›maktad›r. Bu hak ve özgürlükler flöyle
s›ralanabilir: Kimsenin gizli olarak yarg›lanamamas›, ya-
sa d›fl› nedenlerle suçlanmamas› ve cezaland›r›lmamas›,
idarenin keyfî ifllemler yapamamas› ve suç iflleyen kifli-
nin mirasç›lar›n›n de¤il kendisinin cezaland›r›lmas›,
mülkiyet güvenli¤i, müsadere yasa¤›, can, mal, ›rz ve
namus güvenli¤i, iltizam›n kald›r›lmas›, verginin herke-
sin mali gücüne göre al›nmas›, memurlar›n yasalara gö-
re ifl görmesi, vergi ve askerlik görevlerinin adil yasalar-
ca yeniden düzenlenmesi. Ferman, ayr›ca, Müslüman
ve gayrimüslim bütün Osmanl› uyruklar›n›n bu hak ve
özgürlüklerden eflit biçimde yararlanmas›n› düzenle-
mifl; baflka deyiflle eflitlik ilkesini getirmifltir.

S›ra Sizde 2

1909 de¤ifliklikleri, kifli hak ve özgürlüklerini geniflleti-
ci yeni düzenlemeler getirmifltir. Örne¤in, yaln›zca ce-
zalara iliflkin olarak de¤il, ayn› zamanda tutuklama ba-
k›m›ndan da yasaya uygunluk koflulu getirilerek kifli
özgürlü¤ü ile bas›n›n ön denetime tabi tutulamayaca¤›
düzenlemesi eklenerek bas›n özgürlü¤ü pekifltirilmifltir.
Postanelere verilen evrak ve mektuplar›n sorgu yarg›c›

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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ya da mahkeme karar› olmaks›z›n aç›lamayaca¤› esas›
ile toplanma ve dernek kurma özgürlükleri de bu de¤i-
flikliklerle Anayasa’ya eklenmifltir. 113. madde ile padi-
flaha tan›nan sürgüne yollama yetkisi madde metnin-
den ç›kar›larak anayasal hak ve özgürlükleri uygulama-
da etkisiz hâle getiren bu hüküm ortadan kald›r›lm›flt›r.

S›ra Sizde 3

1921 Anayasas› parlamenter sistem yerine güçler birli¤i
ilkesine dayanan meclis hükümeti sistemini benimse-
mifltir. Konvansiyonel sistem ad› da verilen meclis hü-
kümeti sisteminde yasama ve yürütme, hatta bazen yar-
g› yetkileri parlamentoda toplanmaktad›r.

S›ra Sizde 4

1924 Anayasas›, temel hak ve özgürlükleri siyasal ikti-
dara karfl› korumada yetersiz kalmas›d›r. Zira Anayasa,
çok say›da hak ve özgürlü¤ün “kanunla düzenlenme-
si”ni ya da “kanun çerçevesinde” tan›nmas›n› öngör-
müfltür. Üstelik bu kanunlar›n yap›lmas›nda göz önün-
de bulundurulmas› gereken üstün ilkeler ve gözetilme-
si gereken teknik ölçütleri de belirtmemifltir. Böylece
TBMM’nin anayasal haklar› s›n›rlama ve düzenleme yet-
kisini keyfî ve ölçüsüz biçimde kullanmas›n›n önü aç›l-
m›flt›r. Gerçi yasalar›n Anayasa’ya ayk›r› olamayaca¤›
kural› Anayasa’da öngörülmüfltür (md. 103) ancak
TBMM’nin bu kurala uymas›n› sa¤layacak kurumsal bir
güvence (anayasa yarg›s›) getirilmemifltir. Bunun nede-
ni de anayasay› yapanlar›n ulus iradesiyle meclis irade-
sini birbirine kaynaflt›ran bir anlay›fl› benimsemesidir. 

S›ra Sizde 5

1961 Anayasas›, temel hak ve özgürlükler konusunda
yeni bir anlay›fl getirmifltir. Klasik haklar›n yan› s›ra din-
lenme hakk›, adil ücret, sendika kurma, toplu sözleflme
ve grev, sosyal güvenlik, sa¤l›k gibi sosyal haklar da ilk
kez düzenlenmifltir. Bu Anayasa, öncekinden farkl› ola-
rak hak ve özgürlüklere devlet organlar›n›n keyfî mü-
dahalesini önlemek amac›yla hak ve özgürlüklerin dü-
zenlenmesi ve s›n›rlanmas›na iliflkin ayr›nt›l› düzenlen-
meler getirmifltir. Bunlar›n yan› s›ra Anayasa, “Siyasal
partiler ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, de-
mokratik hayat›n vazgeçilmez unsurudurlar” demekte
ve bunlar›n kapat›lmas›n› ve mali denetimini Anayasa
Mahkemesi’ne vermektedir. Böylece siyasal partiler ana-
yasal güvenceye kavuflturulmufltur.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Anayasa yap›m yöntemlerini aç›klayabilecek ve asli kurucu iktidar›n biçimle-
rini belirleyebilecek,
1982 Anayasas›’n›n yap›l›fl sürecini aç›klayabilecek,
1982 Anayasas›’n›n yap›m sürecinin demokratik olup olmad›¤›n› de¤erlendi-
rebilecek,
1982 Anayasas›’n›n temel özelliklerini aç›klayabileceksiniz. 

‹çindekiler

• Asli Kurucu ‹ktidar
• Tali Kurucu ‹ktidar
• Monokratik Asli Kurucu ‹ktidar
• Plebisit Kurucu ‹ktidar

• Demokratik Asli Kurucu ‹ktidar
• 1982 Anayasas›
• Millî Güvenlik Konseyi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N
N

N

Türk Anayasa Hukuku

• ASL‹ KURUCU ‹KT‹DARIN
B‹Ç‹MLER‹: ANAYASA YAPIM
YÖNTEMLER‹

• G‹R‹fi
• 1982 ANAYASASI’NIN YAPILIfiI
• 1982 ANAYASASI’NIN

DEMOKRAT‹K ANAYASA YAPIMI
‹LKELER‹ AÇISINDAN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

• 1982 ANAYASASI’NIN TEMEL
ÖZELL‹KLER‹

Anayasalar›n
Yap›lmas› ve 1982
Anayasas›

2
TÜRK ANAYASA HUKUKU



ASL‹ KURUCU ‹KT‹DARIN B‹Ç‹MLER‹: ANAYASA
YAPIM YÖNTEMLER‹

Anayasa yap›m yöntemlerini aç›klayabilmek ve asli kurucu ikti-
dar›n biçimlerini belirleyebilmek. 

G‹R‹fi
Anayasalar›n yap›lmas›, kurma ya da kuruculuk ifllevi olarak ifade edilmekte; dev-
leti hukuki ve siyasi bir kurum olarak kuran iktidara da kurucu iktidar denmekte-
dir. Kurucu iktidar›n hukuki statülerini ve yetkilerini anayasa ile düzenledi¤i dev-
let organlar› (yasama-yürütme-yarg›) ise kurulu ya da kurulmufl iktidar biçiminde
ifade tan›mlanmaktad›r. Kurucu iktidar, kayna¤› ve yetkileri bak›m›ndan asli kuru-
cu ve tali (türev) kurucu iktidar olarak ikiye ayr›l›r. Bunlardan asli kurucu iktidar
anayasan›n yap›lmas›n›, tali kurucu iktidar ise de¤ifltirilmesini ifade eder. Asli ku-
rucu iktidar›n da monokratik, plebisit ve demokratik olmak üzere üç biçimi bulun-
maktad›r (Erdo¤an, 2011: 98).

Asli Kurucu ‹ktidar
Asli kurucu iktidar, devleti kurarak ona hukuki ve siyasi statüsünü veren ve ana-
yasay› ilk kez ya da yeniden yapan iktidar olarak tan›mlanabilir. Asli kurucu ikti-
dar, anayasay› yaparken o ülkede yürürlükte bulunan hiçbir hukuk kural›yla ba¤-
l› ya da s›n›rl› de¤ildir. Asli kurucu iktidar farkl› durumlarda ortaya ç›kabilir. Asli
kurucu iktidar›n ortaya ç›kt›¤› durumlar flöyle s›ralanabilir; 

• Yeni bir devletin kuruluflu (1831 Belçika, 1918 Çekoslovakya Anayasalar›)
• Bir sömürge topra¤›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› ile yeni bir devletin kuru-

luflu (1787 ABD, 1810 Arjantin, 1821 Meksika, 1950 Hindistan Anayasalar›)
• Bir savafl ya da iç savafl sonucu devletin yeniden ortaya ç›kmas› ya da infla

edilmesi (1946 Fransa, 1947 ‹talya ve 1949 Federal Almanya Anayasalar›)
• ‹flgalci güçlerle yürütülen Kurtulufl Savafl› sonucunda bu güçlerin ülkeden ko-

vularak devletin kuruluflunun yenilenmesi (1921 Teflkilat› Esasiye Kanunu)
• Var olan anayasal› düzenin bir devrim ya da darbe sonucu ortadan kalk-

mas› (1848 Fransa, 1917 Rusya, 1976 Portekiz, 1961 ve 1982 Türkiye Cum-
huriyeti Anayasalar›)

Anayasalar›n Yap›lmas› ve
1982 Anayasas›
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Anayasalar›n yap›lmas›,
kurma ya da kuruculuk ifllevi
olarak ifade edilmekte;
devleti hukuki ve siyasi bir
kurum olarak kuran iktidara
da kurucu iktidar
denmektedir.

Asli kurucu iktidar, devleti
kurarak ona hukuki ve siyasi
statüsünü veren ve
anayasay› ilk kez ya da
yeniden yapan iktidar olarak
tan›mlanabilir.



• Siyasal rejimin çökmesi (1978 ‹spanya, 1975 Yunanistan, 1978 Ekvador,
1979 Peru, 1990’larda yap›lan Do¤u Avrupa ülkelerinin Anayasalar›) 

Ö¤retideki bir görüfle göre, asli kurucu iktidar mutlaka anayasal düzende savafl,
devrim ya da darbe gibi ola¤anüstü bir durumdan kaynaklanan bir kesinti sonu-
cunda ortaya ç›kmaktad›r (Atar, 2000: 24; Gözler, 2011: 318-322). Karfl› görüflte
olanlar ise bir ülkede gereksinimler do¤rultusunda ola¤an dönemde de yeni bir
anayasa yap›labilece¤ini savunmaktad›r (Kabo¤lu, 2011: 26; Özbudun, 2011: 161;
Yaz›c›, 2009: 43). 

Gerçekten de, asli kurucu iktidar›, ancak ola¤anüstü durumlarda ortaya ç›kan
iktidar biçiminde dar yorumlamamak gerekir. Asli kurucu iktidar, hem ola¤anüstü
hem de ola¤an dönemlerde tamamen yeni anayasa yapan, bunu yaparken de ken-
dini varsa önceki anayasaya ve di¤er hukuk kurallar›na ba¤l› saymayan iktidar ola-
rak nitelendirilmelidir. Nitekim son y›llarda, ola¤an dönemde de yeni bir anayasa-
n›n yap›ld›¤›; 1999 Venezüela, 2000 Finlandiya ve 2011 Macaristan Anayasalar› gi-
bi örneklere rastlanmaktad›r. 

Asli kurucu iktidar›n yetkisi görünüflte s›n›rs›zd›r. Zira asli kuruculuk ifllevinin
do¤as› gere¤i, bu iktidar› ba¤layan bir anayasa ya da hukuk kural› yoktur. Öte yan-
dan asli kurucu iktidar gerçekte d›fl etkenleri tamamen göz ard› ederek bir anaya-
sa yapamaz. Özellikle demokratik niteli¤e sahip bir kurucu iktidar, hukukun genel
ilkelerinden ve evrensel insan haklar› hukukundan kendini ba¤›ms›z tutamaz. 

Asl›nda demokratik olmayan yöntemlerle bir anayasay› yapanlar dahi toplum-
sal dinamiklerden az çok etkilenir. Toplumda yerleflik siyasal inanç ve tutumlar ve
toplumsal güç dengeleri anayasa yap›c›n›n yetkisini bir ölçüde s›n›rlar. Ayr›ca ulus-
lararas› ortam ve ülkenin taraf oldu¤u ya da olmay› düflündü¤ü uluslararas› örgüt-
ler de asli kurucu iktidar›, anayasa konusunda tutum belirlemede s›n›rlayabilir (Er-
do¤an, 2011: 97; Kabo¤lu, 2011: 35). 

Asli kurucu iktidar›n yetkisi görünüflte s›n›rs›zd›r zira demokratik olmayan yöntemler-
le anayasa yapanlar dahi toplumsal dinamiklerden ve uluslararas› ortamdan az çok et-
kilenirler.

Asli kurucu iktidar›n ortaya ç›kt›¤› durumlar› belirtiniz.

Monokratik Asli Kurucu ‹ktidar
Kayna¤›n› tek kiflinin iradesinden alan iktidara monokratik asli kurucu iktidar de-
nir. Bu iktidar, anayasay› ya ferman ya da misak (pakt) biçiminde yapar. Ferman
anayasalar hükümdar›n tek yanl› iradesinin ürünüdür. Örne¤in 1814 Frans›z, 1834
‹spanyol, 1848 ‹talyan, 1869 Rus, 1974 Tayland Anayasalar› ile 1876 Kanunu Esasi
ferman biçiminde yap›lm›flt›r. Tarihte ferman anayasalara mutlak monarflilerden s›-
n›rl› monarflilere geçifl döneminde rastlanm›flt›r. Ferman anayasalar, hükümdar›n
tek tarafl› ifllemiyle ortaya ç›kt›¤›na göre bu anayasalar hükümdar taraf›ndan her
zaman geri al›nabilir ya da de¤ifltirilebilir (Gözler, 2011b: 24).

Misak anayasa ise hükümdar›n iradesinin yan›na ona kendini kabul ettirebilen,
monarkla birlikte onun iradesine eklemlenmifl temsili bir organ ya da meclisin yap-
t›¤› anayasad›r. (Teziç, 2009: 158). Misak anayasa iki tarafl› bir sözleflmedir. Sözlefl-
mede taraflar›n güçleri hemen hemen eflittir. Ancak baz› üstünlükler hâlâ hüküm-
dara aittir. Misak anayasalar, tarihsel olarak monarflilerin zay›flad›¤›, millî egemen-
lik ya da halk egemenli¤i yolundaki görüfllerin gücünü art›rd›¤› dönemlerde görül-

24 Türk Anayasa Hukuku

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1

Ferman anayasalar
hükümdar›n tek yanl›
iradesinin ürünüdür. Misak
anayasa ise hükümdar›n
iradesinin yan›na ona
kendini kabul ettirebilen,
monarkla birlikte onun
iradesine eklemlenmifl
temsili bir organ ya da
meclisin yapt›¤› anayasad›r. 



müfltür. Ferman anayasadan farkl› olarak misak anayasada, hükümdar›n istedi¤in-
de anayasadan vazgeçmesi mümkün de¤ildir (Gözler, 2011b: 24-25). 1830 Frans›z
ve 1850 Prusya Anayasalar› misak anayasaya örnek olarak verilebilir.

Plebisit Kurucu ‹ktidar
Plebisit kurucu iktidar, iktidar› belli bir dönemde elinde bulunduranlar›n, haz›rla-
d›klar› anayasa tasla¤›n› özgür bir tart›flma ortam› yaratmadan halkoylamas›na sun-
malar›n› ifade eder. Halkoylamas›, anayasan›n “evet” ya da “hay›r” biçiminde oy-
lanmas›ndan ibarettir. Plebisit kurucu iktidar, halk›n karar verme sürecine do¤ru-
dan kat›l›m yöntemlerinden biri olan halkoylamas› ile, demokratik olmayan bir
yöntemle yap›lm›fl bir anayasaya görünürde meflruiyet kazand›rma amac›n› tafl›r.
1799 Napoleon Bonaparte ve 1852 III. Napoleon Anayasalar› bu biçimde yap›ld›-
¤›ndan, bu yönteme dayanan anayasa yap›m›na “Bonapartist anayasac›l›k” da den-
mektedir (Teziç, 2009: 159). 1933 Portekiz ve 1980 fiili Anayasalar› da yirminci yüz-
y›lda Bonapartist yöntemle yap›lm›fl anayasalara örnek olarak verilebilir.

Demokratik Asli Kurucu ‹ktidar
Demokratik asli kurucu iktidar kayna¤›n› bir kiflinin iradesinden de¤il, ulusun ya
da halk›n iradesinden alan kurucu iktidard›r. Bu nedenle demokratik asli kurucu
iktidar, halk›n iradesini yans›tan bir yöntemle anayasa yapar. Demokratik asli ku-
ruculukta halk›n anayasa yap›m›na kat›l›m› farkl› biçimlerde olabilir. 

Birinci yol, halk›n anayasay› yapmas› amac›yla seçti¤i özel bir meclisin anaya-
say› haz›rlay›p kabul etmesidir. Yaln›zca anayasay› haz›rlamak ve kabul etmek
amac›yla oluflturulan meclislere “kurucu meclis” ya da “konvansiyon” denir. Kuru-
cu meclisler geçicidir ve anayasan›n haz›rlanmas› ve kabulüyle yetkileri sona er-
mektedir. Örne¤in 1791, 1848 ve 1875 Frans›z, 1947 ‹talyan, 1991 Kolombiya ve
2008 Ekvador Anayasalar› bu yöntemle yap›lm›flt›r. 

‹kinci yol, seçimle oluflturulan kurucu meclisin haz›rlad›¤› anayasan›n halkoyu-
na sunulmas›d›r. 1793 ve 1946 Frans›z Anayasalar› örnek olarak verilebilir. 

Üçüncü yol, ola¤an parlamentonun anayasay› yapmas›d›r. 2011 Macaristan
Anayasas› bu yönteme dayanmaktad›r. 

Dördüncü yol, ola¤an parlamentonun anayasay› yapmas› ve ard›ndan anayasa-
n›n halkoylamas›na sunulmas›d›r. 1978 ‹spanyol, 1944 ‹zlanda, 1997 Polonya Ana-
yasalar› örnek olarak verilebilir.

Bu dört yöntem içinde anayasan›n bir kurucu meclis taraf›ndan yap›lmas› ve ar-
d›ndan halkoyuna sunulmas› en demokratik yoldur. Günümüzde kabul gören de-
mokratik anayasa anlay›fl›, yaln›zca metnin içeri¤inin de¤il, ayn› zamanda yap›m
yönteminin de demokratik ve kat›l›mc› biçimde yap›lmas›n› gerektirir. 

Kurucu meclisi ola¤an bir yasama meclisinden üstün k›lan yön, genellikle bu
meclisin toplumun bir iz düflümü, âdeta küçük bir kopyas› olacak biçimde olufltu-
rulmas›d›r. Bu nedenle, ola¤an yasama meclisi seçimlerde, seçim baraj› gibi yöne-
timde istikrar› sa¤lamak için kullan›lan araçlar kurucu meclis seçimlerinde genel-
likle uygulanmaz. Normal flartlarda adil biçimde ya da yeterince temsil olana¤› bu-
lamayan toplumsal ve siyasal gruplar›n kota ve nispi seçim sistemi gibi yöntemler-
le kurucu mecliste temsil edilmesine özen gösterilir. 

Özetle, kurucu meclislerin temsil düzeyi genellikle ola¤an yasama meclislerin-
den daha yüksek oldu¤undan, anayasa yap›m›nda bu yöntemin tercih edilmesi
anayasan›n demokratik meflruiyetini sa¤lar. Kurucu meclis taraf›ndan kabul edilen
anayasan›n serbest bir tart›flma ortam›n›n bulundu¤u bir ortamda yap›lan halkoy-
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lamas›yla onaylanmas› da onun demokratik meflruiyetini pekifltirir. Halkoylamas›,
hem ülke aç›s›ndan önemli görülen anayasal konularda halk›n hakemli¤ine baflvu-
rulmas›n›n hem de kurucu meclisin halka hesap vermesinin bir yolu olarak da de-
¤erlendirilebilir. Halkoylamas› süreci ayn› zamanda halk›n anayasan›n anlam›,
önemi ve anayasal süreç üzerine bilinçlenmesini olanakl› k›lar. 

1970’lere kadar anayasan›n yaz›lmas›, siyasal parti liderleriyle konunun uzman-
lar›na b›rak›lmaktayd›. Son 40 y›l içinde bu anlay›fl önemli ölçüde de¤iflmifltir. Gü-
nümüzün demokratik anayasac›l›k anlay›fl›, halk›n anayasa yap›m sürecine do¤ru-
dan dahil olmas›n› sa¤layacak baflka birtak›m araçlar›n kullan›lmas›n› gerektirmek-
tedir. Yeni anayasac›l›k anlay›fl›, anayasan›n meflruiyetini art›rmak, halk›n anayasa-
y› sahiplenmesini sa¤lamak, dolay›s›yla anayasan›n devaml›l›¤›n› ve dayan›kl›l›¤›n›
güçlendirmek için halk›n anayasa yap›m›na kat›l›m›n› yaln›zca meclis üyelerinin
seçimi ve halkoylamas›yla s›n›rlamamaktad›r. Zira yeni anayasac›l›k, anayasa ya-
p›m sürecinin kendisinin de anayasa metninin içeri¤i kadar önemli oldu¤u anlay›-
fl›na dayanmaktad›r (Hart, 2003). 

Anayasay› yapacak meclisin üyelerini seçmek ve halkoylamas›nda oy kullan-
mak d›fl›nda, halk›n anayasa yap›m sürecine do¤rudan kat›l›m› çeflitli yollarla sa¤-
lanmaktad›r. Temel anayasal ilkeler ve de¤erler ile anayasa yap›m süreci gibi ko-
nular üzerinde halk›n sürecin bafllang›c›nda e¤itilmesi ve anayasaya iliflkin duyar-
l›¤›n›n ve fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas› en yeni yöntemlerden birisidir. ‹nternet, radyo
ve televizyon programlar›, tiyatro oyunlar›, karikatür, çizgi film gibi çeflitli görsel
araçlar kullanmak, konferans ve seminerler düzenlemek yoluyla halk›n anayasa
hakk›nda bilgilenmesi ve bilinçlenmesi sa¤lanmaktad›r. Eritre ve Güney Afrika gi-
bi okuryazarl›k oran› düflük ülkelerde bile bu yöntemler halk›n sürece kat›l›m›n›
sa¤lamas› aç›s›ndan olumlu sonuçlar vermifltir. 

Bir baflka araç, anayasa tasla¤›n›n kaleme al›nmas›n›n öncesinde ve sonras›nda
konu hakk›nda halk› hem bireysel olarak hem de sivil toplum örgütleri arac›l›¤›y-
la yeni anayasa konusunda görüfl oluflturmaya ve öneriler getirmeye teflvik etmek-
tir. Böylece halk›n anayasa metninin oluflumuna do¤rudan katk›s› sa¤lanmaktad›r.
Bu yöntemin uyguland›¤› ülkelerde yeni anayasaya iliflkin örne¤in Brezilya’da
(1988) 61.000 (Benomar, 2004 :89), Nikaragua’da (1986) 4300, Güney Afrika (1997)
2 milyon dolay›nda öneri gelmifltir (Hart, 2003).

Anayasa metnini kaleme alacak ve ona son biçimini verecek olan organ mec-
listir. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, ideal olan anayasay› yapacak meclisin toplumun
her kesimini temsil eder biçimde oluflturulmas›d›r. Demokratik sürecin sonucunda
oluflacak anayasa metni, o toplumdaki temel siyasal ve toplumsal gruplar›n müza-
keresine ve uzlaflmas›na dayanan bir metin olmal›d›r. Parlamentoda yeterli say›sal
ço¤unlu¤u elinde bulundursa bile, tek bir siyasal partinin uzlaflma aramadan yap-
t›¤› bir anayasa günümüzün demokratik anayasac›l›k anlay›fl›na uymamaktad›r. 

Demokratik anayasa yap›m›n›n bir baflka önemli unsuru da saydaml›kt›r. Ana-
yasa yap›m sürecinin, bafllang›çtan halk taraf›ndan onaylanmas›na kadar geçen bü-
tün aflamalar›n›n kamuoyunun bilgisi içinde olmas› gerekir. Aç›k bir anayasa ya-
p›m süreci önemli ölçüde halk›n anayasal seçenekler konusunda fark›ndal›¤›n› ar-
t›r›r ve buna iliflkin tart›flmalara kat›l›m›n› teflvik eder. Halk›n bu tart›flmalara etkin
kat›l›m›n›n sa¤lanmas› ise hem bu konudaki bilgi düzeyinin hem de yeni anayasa-
ya ba¤l›l›¤›n›n artmas›n› sa¤lar. 

Halk›n anayasa yap›m›na gerçek anlamda kat›l›m›n› sa¤laman›n vazgeçilmez
unsurlar›ndan birisi de ülkede tam bir ifade özgürlü¤ünün sa¤lanmas›d›r. Gerçek-
ten de, vatandafl›n tehdit, hakaret, fliddet içermemek kofluluyla yeni anayasayla il-
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gili düflüncelerini rahatl›kla ifade edebilece¤i bir ortam›n bulunmas› kat›l›mc› ana-
yasa yap›m›n›n en önemli ögelerinden biridir. Kifli güvenli¤inin güvence alt›nda
olmas› da ifade özgürlü¤ünün gerçeklefltirilmesi aç›s›ndan gereklidir.

Anayasa yap›m süreci, halk› anayasan›n ne oldu¤u konusunda e¤itmeye, siya-
sal aktörleri bilgilendirmeye, ayr›ca halk›n somut öneriler getirmesine ve çetrefil
meselelerde temel siyasal aktörler aras›nda bir oydaflma sa¤lamaya olanak verme-
lidir. Anayasan›n çok h›zl› yap›ld›¤› örneklerde kamuoyunun ve sivil toplumun ha-
rekete geçirilmesi için yeterli zaman olmad›¤›, çok yavafl yap›ld›¤› örneklerde ise
kamuoyunun yeni anayasa yap›m›na ilgisinin canl› tutulamad›¤› görülmektedir.
1789-2005 aras›nda yap›lan 148 anayasaya bak›ld›¤›nda anayasalar›n ortalama 16
ayda yap›ld›¤› sonucu ç›kmaktad›r. Yap›lan bu araflt›rma, çok k›sa ve çok uzun sü-
relerde yap›lan anayasalar›n demokratik olmayan ortamlarda gerçeklefltirildi¤i so-
nucuna ulaflmaktad›r (Ginsburg/Elkins/Blount, 2009:209).

Anayasa yap›m› süreçlerinde halk›n kat›l›m› ve saydaml›k en önemli unsurlar aras›nda yer
almaktad›r.

Halk›n anayasa yap›m sürecine kat›lmas›n› sa¤layan yollar› belirtiniz.

1982 ANAYASASI’NIN YAPILIfiI

1982 Anayasas›’n›n yap›l›fl sürecini aç›klayabilmek.

12 Eylül 1980 günü, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin komuta heyeti, Genelkurmay Bafl-
kan› Orgeneral Kenan Evren’in önderli¤inde yönetime el koymufltur. Kendisine “
Millî Güvenlik Konseyi” ad›n› veren bu heyet, ayn› gün yay›nlad›¤› 1 say›l› bildiri
ile bütün yurtta s›k›yönetim ilan etmifl; TBMM’yi ve hükümeti da¤›tarak TBMM
üyelerinin dokunulmazl›¤›n› kald›rm›flt›r. Genelkurmay baflkan› Orgeneral Kenan
Evren, ayn› gün yapt›¤› radyo-televizyon konuflmas›nda yeni hükümet ve yasama
organ› kuruluncaya kadar, geçici olarak yasama ve yürütme yetkilerinin Millî Gü-
venlik Konseyi taraf›ndan kullan›laca¤›n› duyurmufltur(Soysal, 1986: 127). 

Millî Güvenlik Konseyi; Genelkurmay baflkan›, kara, hava ve deniz kuvvetleri
komutanlar› ile jandarma genel komutan› olmak üzere toplam befl kifliden olufl-
maktad›r. 12 Eylül günü yay›nlanan 7 say›l› bildiriyle bütün siyasal partilerin, iflçi
sendikalar›n›n, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ile K›z›lay d›fl›ndaki
bütün derneklerin çal›flmalar› durdurulmufl; bu karardan yaklafl›k on üç ay sonra,
16 Ekim 1981’de ise bütün siyasal partiler kapat›lm›flt›r. 

21 Eylül 1980’de Emekli Oramiral Bülend Ulusu baflkanl›¤›nda sivillerden olu-
flan ve yaln›zca Millî Güvenlik Konseyi’ne karfl› sorumlu olan bir bakanlar kurulu
kurulmufltur. Millî Güvenlik Konseyi’nin 25 Eylül’de kabul etti¤i iç tüzükle TBMM’ye
ait olan yetkiler Konseye devredilmifl, bu düzenlemeyle Millî Güvenlik Konseyi
Baflkan›’n›n ayn› zamanda devlet baflkan› olmas› öngörülmüfltür. Konsey, 27 Ekim
1980’de Anayasa Düzeni Hakk›nda Kanun’u ç›kararak gerçekte 12 Eylül 1980’den
beri uygulanan fiili durumu hukuki bir temele oturtmufltur (Ero¤ul, 2010: 308). 

Yasa, Millî Güvenlik Konseyinin TBMM’nin, Millî Güvenlik Konseyi Baflkan›’n›n
da cumhurbaflkan›n›n yetkilerini üzerine ald›¤›n› bir kez daha yinelemifltir. Söz ko-
nusu yasa, 1961 Anayasas›’n›n yine bu yasada belirtilen ayr›ks› durumlarla birlikte
yürürlükte oldu¤unu belirtmifltir. Ancak yine ayn› yasa, Millî Güvenlik Konseyi ta-
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raf›ndan kabul edilen bildiri, karar ve yasalar›n anayasaya ayk›r›l›¤›n›n ileri sürüle-
meyece¤ini ve anayasa hükümleriyle çat›flan bildiri karar ve yasalar›n anayasa de-
¤iflikli¤i; yasa hükümlerine uymayanlar›n ise yasa de¤iflikli¤i olarak yürürlü¤e gi-
rece¤ini öngörmektedir. Bu düzenleme ile anayasan›n üstünlü¤ü ve ba¤lay›c›l›¤› il-
keleri aç›kça ortadan kalkm›flt›r.

Millî Güvenlik Konseyi, yeni bir anayasan›n haz›rlanmas›na iliflkin giriflimlere
hemen bafllamam›flt›r. Yeni anayasay› haz›rlayacak Kurucu Meclis’e iliflkin yasa 29
Haziran 1981’de kabul edilmifl; Meclis, 23 Ekim’de çal›flmaya bafllam›flt›r. Kurucu
Meclis, Millî Güvenlik Konseyi ve Dan›flma Meclisi olmak üzere iki kanattan olufl-
maktayd›. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, Millî Güvenlik Konseyi befl üyeden oluflu-
yordu. Dan›flma Meclisi ise tümü Millî Güvenlik Konseyi taraf›ndan seçilen 160
üyeden kuruluydu. Millî Güvenlik Konseyi’nin, üyelerin 120’sini valilerin belirleyip
gönderecekleri üç kat aday aras›ndan; 40’›n› ise do¤rudan kendisinin seçmesi ön-
görülmüfltür.

Adaylar›n otuz yafl›n› bitirmifl olmas› ve 11 Eylül 1980 tarihi itibariyle hiçbir si-
yasal partinin üyesi olmamas› gerekiyordu. Dolay›s›yla Dan›flma Meclisi, demokra-
tik rejimlerin vazgeçilmez yap›tafllar›ndan olan siyasal partilerin bütünüyle d›fllan-
d›¤› bir organ biçiminde oluflturulmufltur. Üstelik toplumun çeflitli kesimlerinin
dernekler, sendikalar gibi sivil toplum örgütleri ve meslek kurulufllar› arac›l›¤›yla
temsiline de izin verilmemifltir. Ayr›ca Konsey, Dan›flma Meclisinin illerin gösterdi-
¤i adaylar aras›ndan seçilen üyeleri, yani Meclisin üçte ikisi için yüksekö¤retim
yapm›fl olma koflulu aram›flt›r. Sonuçta Dan›flma Meclisi, partisiz, örgütsüz, yafll› ve
tutucu ayd›nlardan oluflan bir organ olarak ortaya ç›km›flt›r (Tanör,1991:104).

Kurucu Meclis Hakk›nda Kanun, Kurucu Meclis’e yeni anayasay› ve siyasal par-
tiler yasas› ile seçim yasas›n› haz›rlama görevlerinin yan› s›ra yasama yetkisi de ver-
mifltir. Ancak Kurucu Meclis’in iki kanad› aras›nda bir denge gözetilmemifl, karar al-
ma konusunda Millî Güvenlik Konseyi belirleyici k›l›nm›flt›r. Anayasa da dahil ol-
mak üzere yasalar önce Dan›flma Meclisi’nde, sonra da Millî Güvenlik Konseyi’nde
görüflülmüfltür. Millî Güvenlik Konseyi’nin, Dan›flma Meclisi’nin kabul etti¤i metni
aynen ya da de¤ifltirerek kabul ya da reddetme yetkisi bulunmaktad›r ve Millî Gü-
venlik Konseyinin kararlar› kesindir. Dolay›s›yla, Kurucu Meclisin iki kanad› aras›n-
da görüfl farkl›l›klar› ç›kmas› durumunda bir uzlaflma yolu öngörülmemifltir.

23 Ekim 1981’de, Dan›flma Meclisi, ilk toplant›s›n› yaparak kendi üyeleri aras›n-
dan 15 kiflilik bir Anayasa Komisyonu seçmifltir. Prof. Dr. Orhan Ald›kaçt› baflkan-
l›¤›nda çal›flan Anayasa Komisyonu’nun haz›rlad›¤› anayasa tasar›s› Dan›flma Mec-
lisi Genel Kurulu’nda görüflülerek 23 Eylül 1982’de kabul edilmifltir. Anayasa tasa-
r›s›n›n Genel Kurul’da görüflülmeye bafllanmas›ndan bir gün sonra Konsey, kabul
etti¤i bir kararla eski siyasal partilerin yöneticileri d›fl›nda kalan üyelerinin, bas›n,
yarg› organ› ve üniversiteler gibi kurum ve kurulufllar›n anayasa üzerinde görüfl
bildirmesine izin vererek s›n›rl› da olsa bir tart›flma ortam› yaratm›flt›r.

Ancak bu karar, halkoylamas›nda halk›n verece¤i oyun nas›l olmas› gerekti¤i
konusunda etki yapacak herhangi bir telkinde bulunulmas›n› yasakl›yordu (Ero-
¤ul, 2010: 310). Dolay›s›yla, anayasa üzerinde gerçek bir tart›flma ortam›n›n yara-
t›lmas›na izin verilmemifltir. Dan›flma Meclisi taraf›ndan kabul edilen anayasa Millî
Güvenlik Konseyi’ne gitmifltir. Nihayetinde Konsey, üzerinde istedi¤i de¤ifliklikle-
ri yaparak ve Dan›flma Meclisi’nin kabul etti¤i metinde yer almayan geçici madde-
leri de ekleyerek son fleklini verdi¤i metni 2709 say›l› yasa olarak 20 Ekim 1982’de
Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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Bundan sonraki ad›m, Kurucu Meclis taraf›ndan kabul edilmifl anayasan›n halk-
oylamas›na sunulmas›d›r. Ancak bu aflama da önemli elefltirilere konu olmufl, ye-
ni anayasan›n halkoylamas›nda reddedilmesi durumunda ne olaca¤› Millî Güven-
lik Konseyi taraf›ndan aç›kl›¤a kavuflturulmam›flt›r. Bu durum, metnin reddedilme-
si durumunda askerî yönetimin belirsiz bir süre daha yönetimde kalaca¤› yönün-
de bir izlenim ya da endifle yaratacak nitelikteydi. Konsey’in, demokratik rejime
geçiflin koflulunun anayasan›n halkoylamas›nda kabul edilmesine ba¤l› oldu¤u yo-
lunda verdi¤i mesajlar da bu izlenimi pekifltirmifltir. Dolay›s›yla anayasaya red oyu
vermek, askerî yönetimin belirsiz bir süre için devam›n› istemek anlam›na da gel-
mifl oluyordu (Tanör, 1991: 106). 

Ayr›ca, anayasan›n halkoylamas›nda kabulü durumunda o andaki devlet baflka-
n›n›n cumhurbaflkan› s›fat›n› kazanmas› da öngörülmüfltür. Bu nedenle seçmenin
bir bölümü oyunu anayasay›, bir bölümü cumhurbaflkanl›¤›n›, bir bölümü ise her
ikisini de göz önünde bulundurarak vermifltir. Olumlu oylar›n ne kadar›n›n yaln›z-
ca anayasa için oldu¤unu kestirmek ise mümkün olamam›flt›r.

Halkoylamas› aflamas›nda özgür bir tart›flma ortam› olmad›¤› gibi, seçmen ana-
yasa metnine iliflkin tek tarafl› olarak bilgilendirilmifltir. Millî Güvenlik Konseyi’nin
21 Ekim 1982’de kabul etti¤i karar uyar›nca anayasan›n “devlet ad›na resmen tan›-
t›lmas›” görevi halkoylamas›na kadar Millî Güvenlik Konseyi Baflkan›’na verilmifl-
tir. Dan›flma Meclisi’nin tasla¤›nda yer almad›¤› için daha önce hiç bilinmeyen ge-
çici maddelerin ve devlet baflkan›n›n anayasay› tan›tma konuflmalar›n›n elefltiril-
mesi ise kesinlikle yasaklanm›flt›r. ‹flte böyle bir ortamda, 7 Kas›m 1982’de yap›lan
halkoylamas›na kat›l›m zorunlu tutulmufl ve seçmenlerin %91’i oylamaya kat›lm›fl-
t›r. Geçerli oylar›n %91,37’sinin olumlu oyuyla da 1982 Anayasas› kabul edilmifltir.

1982 Anayasas›’n›n halk taraf›ndan oylanmas› aflamas›nda özgür bir tart›flma ortam› olma-
d›¤› gibi seçmen anayasa metnine iliflkin tek tarafl› olarak bilgilendirilmifltir.

Dan›flma Meclisi’nin oluflumunu aç›klay›n›z.

1982 ANAYASASI’NIN DEMOKRAT‹K ANAYASA
YAPIMI ‹LKELER‹ AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

1982 Anayasas›’n›n yap›m› sürecinin demokratik olup olmad›¤›n›
de¤erlendirebileceksiniz.

1982 Anayasas›, halk›n kat›l›m› ile yap›lmam›flt›r. Ad› Kurucu Meclis olmakla bir-
likte, anayasay› yapan organ ne serbest seçimler sonucunda oluflmufl ne de farkl›
toplumsal kesimleri temsil etmifltir. 1961 Anayasas›’n› haz›rlayan Kurucu Meclis de
genel oya dayanmam›flt›r ancak Meclis’in sivil kanad›n› oluflturan Temsilciler Mec-
lisi’nde bas›n, üniversiteler, yarg›, meslek örgütleri gibi çeflitli kurum ve kurulufllar
temsil edilme olana¤›na sahip olmufltur. 

1982 Anayasas›’n› haz›rlayan Kurucu Meclis’in sivil kanad› olan Dan›flma Mec-
lisi’nin anayasan›n kaleme al›nmas›ndaki etkisi de çok s›n›rl› tutulmufltur. Metne
son biçimini Millî Güvenlik Konseyi vermifltir. Oysa 1961 Anayasas›’n› haz›rlayan
Kurucu Meclis’te metin konusunda Meclis’in sivil ve askerî kanatlar›, yani Temsîl-
ciler Meclisi ile Millî Birlik Komitesi aras›nda uzlaflma aranm›flt›r. ‹ki kanad›n üze-
rinde uzlaflamad›¤› bir maddeye iliflkin son karar Kurucu Meclis’in bütün üyeleri-
nin kat›ld›¤› birleflik toplant›da verilmifltir. Temsilciler Meclisi’nin üye say›s› Millî

292.  Ünite  -  Anayasalar ›n  Yap› lmas›  ve  1982 Anayasas›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

3
A M A Ç
N



Birlik Komitesi’nden daha fazla oldu¤u için anlaflmazl›klar›n çözümünde son ker-
tede üstünlük sivillerde olmufltur.

Halk›n 1982 Anayasas›’n›n yap›m sürecine, Kurucu Meclis d›fl›nda baflka yollar-
dan kat›lmas› da söz konusu olmam›flt›r. Demokratik toplumun en önemli kat›l›m
araçlar›ndan olan siyasal partiler, anayasa yap›m sürecinin bütünüyle d›fl›nda tutul-
mufltur. Oysa 1961 Anayasas› yap›l›rken genel bir siyaset yasa¤› konmam›fl ve ka-
pat›lan Demokrat Parti d›fl›ndaki iki siyasal parti (CHP ve CKMP) Temsilciler Mec-
lisi’nde yer alm›flt›r. 1982 Anayasas›’n›n yap›m sürecinde sivil toplum örgütlerinin
yeni anayasaya iliflkin olarak kamuoyu oluflturmas› engellenmifltir. Anayasan›n ya-
p›m› süreci kamuoyuna aç›k tutulmam›fl, saydam bir ortamda gerçeklefltirilmemifl-
tir. Dolay›s›yla bu Anayasa, çeflitli toplum kesimlerinin yapt›¤› müzakereler sonu-
cunda oluflan toplumsal uzlaflma ürünü olarak ortaya ç›kmam›flt›r. 

Halkoylamas› aflamas›nda da yeni anayasan›n tart›fl›lmas›na son derece s›n›rl›
ölçüde izin verilmifltir. Anayasa’n›n resmen tan›t›lmas› iflini devlet baflkan› üstlen-
mifl, bu konuflmalar›n elefltirilmesi de yasaklanm›flt›r. Oysa 1961 Anayasas› döne-
minde daha genifl bir tart›flma ortam› yarat›lm›flt›r. Dolay›s›yla 1982 Anayasas›’n›n
halkoyuna sunulmas› aflamas›nda halk, neyi oylayaca¤› konusunda tek tarafl› bir
propagandaya maruz kalm›flt›r.

1960 döneminde, yeni Anayasa 27 May›s 1961’e ya da en geç on befl gün son-
ras›na kadar haz›rlanmazsa ya da halkoylamas›nda reddedilirse hemen yeni bir
temsilciler meclisi seçilmesi ve bu meclisin kabul edece¤i anayasan›n halkoylama-
s›na sunulmadan yürürlü¤e girmesi öngörülmüfltür. Bu durumda, bir an önce seçi-
me gidilerek en geç 29 Ekim 1961’e dek yeni anayasaya göre oluflturulacak
TBMM’ye yönetim b›rak›lacakt›. 

1982’de ise anayasa için yap›lacak halkoylamas›, devlet baflkan› Orgeneral Ke-
nan Evren’in yedi y›l için cumhurbaflkan› olarak seçilmesiyle de birlefltirilmifltir.
Görüldü¤ü üzere 1961 Anayasas› döneminden farkl› olarak 1982 Anayasas›’n›n ha-
z›rlanmas› döneminde askerî yönetimin son bulaca¤› tarih belli de¤ildir. 1982 Ana-
yasas› halkoyuna sunulurken Anayasa’n›n halkoylamas›nda reddedilmesi duru-
munda ne olaca¤› da belirsizli¤ini korumufltur. Halkoylamas›na kat›l›m zorunlu tu-
tularak seçmenin sand›k bafl›na gitmemek yoluyla tepki göstermesi de engellen-
mifltir. Bu aç›lardan 1982 Anayasas› plebisitçi kurucu iktidar›n bütün özelliklerini
göstermektedir. 

1982 Anayasas› demokratik olmayan bir yöntemle haz›rlanm›flt›r ve bu yönüyle plebisitçi
kurucu iktidar›n bütün özelliklerini göstermektedir. 

Siyasi partilerin 1982 Anayasas›’n›n yap›m› sürecindeki rolünü belirtiniz.

1982 ANAYASASI’NIN TEMEL ÖZELL‹KLER‹

1982 Anayasas›’n›n temel özelliklerini aç›klayabileceksiniz.

Burada 1982 Anayasas›’na iliflkin olarak ele al›nacak özellikler, metnin ilk biçimi
göz önünde bulundurularak yap›lm›flt›r. 1982 Anayasas›’n›n en önemli özelliklerin-
den birisi, parlamentoya karfl› yürütme organ›n› güçlendirmesidir. Anayasa’da yü-
rütmenin yaln›zca “görev” olarak de¤il, ayn› zamanda bir “yetki” olarak da düzen-
lenmesi bunun göstergelerinden biri olarak de¤erlendirilebilir. Anayasa uyar›nca
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yürütme organ› bu “yetki”yi hem yasalara hem de anayasaya uygun olarak kulla-
nacakt›r. Bunun anlam›, art›k yürütme organ›n›n bir yasal düzenlemeye gerek ol-
madan do¤rudan anayasaya dayanarak kullanabilece¤i baz› yetkilere sahip olma-
s›d›r. Ayr›ca, 1961 Anayasas›’nda yürütme organ›n›n yekpare yap›s›n› k›rmak ama-
c›yla TRT ve üniversitelere tan›nan özerk statü, 1982 Anayasas› ile kald›r›lm›flt›r.
Yerel yönetimlerin özerkli¤i de zay›flat›lm›flt›r. Bu düzenlemeler de yürütme orga-
n›n›n genel olarak güçlendirilmesi yönündeki e¤ilimi yans›tmaktad›r.

1982 Anayasas›, genel olarak yürütme organ›yla birlikte özel olarak yürütme or-
gan› içinde cumhurbaflkan›n›n konumunu da güçlendirmifltir. Cumhurbaflkan›n›n
konumu, ona, seçme ve atama, baz› kurullara baflkanl›k etme gibi yeni yetkiler
verme yoluyla güçlendirilmifltir. Cumhurbaflkan› üniversite rektörleri ile YÖK,
Devlet Denetleme Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Askerî Yarg›tay, Askerî Yüksek
‹dare Mahkemesi, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu ve Dan›fltay gibi çok say›-
da kurum ve kurulufla üye seçmektedir. Cumhurbaflkan› ayr›ca, Millî Güvenlik Ku-
ruluna baflkanl›k etmektedir. Cumhurbaflkan› Devlet Denetleme Kurulu’na incele-
me, araflt›rma ve denetleme yapt›r›r. Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin ku-
rulufl, teflkilat ve çal›flma esaslar›n› düzenlemeyle s›n›rl› olmak üzere “cumhurbafl-
kanl›¤› kararnamesi” ç›karabilir. 

Cumhurbaflkan› ayr›ca, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl ilan› ile bunlar›n kararna-
melerinin kabul edilmesinde bakanlar kuruluyla birlikte asli bileflen hâline getiril-
mifltir. 1961 Anayasas›’nda cumhurbaflkan›, klasik parlamenter sistemde görülen
simgesel yetkilerle s›n›rl› devlet baflkan› biçiminde düzenlenmiflti. 1982 Anayasas›
ise cumhurbaflkan›n›, simgesel yetkilerin çok ötesine geçen “gerçek” yetkilerle do-
natm›flt›r.

Yürütme organ›n›n güçlendirilmesi, bu organ üzerindeki yarg› denetiminin
anayasa eliyle zay›flat›lmas› biçiminde de kendini göstermifltir. Genifl yetkilerle do-
nat›lm›fl olan cumhurbaflkan›n›n tek bafl›na yapt›¤› ifllemlerin, Yüksek Askerî fiura
kararlar›n›n, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri ile
Millî Güvenlik Konseyi döneminde ç›kar›lan yasa ve kanun hükmünde kararname-
lerin yarg› denetimi d›fl›nda tutulmas› bunun en tipik göstergesidir.

1982 Anayasas›’nda göze çarpan bir baflka özellik, 1961 Anayasas› ile bafllayan
askerî iktidar›n güçlendirilmesi yönündeki e¤ilimin artarak devam ettirilmesidir.
Örne¤in, Millî Güvenlik Kurulu 1961 Anayasas›na göre devlet yönetimi içinde da-
ha güçlü hâle getirilmifltir. Asker üyelerin say›s› ve kurul içindeki a¤›rl›¤› art›r›lm›fl-
t›r. S›k›yönetime geçifl kolaylaflt›r›larak s›k›yönetim komutanlar›n›n baflbakan yeri-
ne Genel Kurmay Baflkan›’na ba¤l› olmas› esas› benimsenmifltir. Ayr›ca, s›k›yöne-
tim ve ola¤anüstü hâl dönemlerinde ç›kar›lacak kanun hükmünde kararnameler
yarg› denetimi d›fl›nda tutulmufltur. 

1982 Anayasas›’nda göze çarpan baflka bir özellik de, temel hak ve özgürlükle-
rin afl›r› biçimde s›n›rland›r›lmas› ve devlet otoritesi ile birey özgürlükleri aras›nda
devlet otoritesini ye¤leyen bir anlay›fl›n benimsenmesidir. Bu do¤rultuda, temel
hak ve özgürlüklerin s›n›rlanmas› rejimi tümüyle de¤ifltirmifltir. Böylece hem hak
ve özgürlüklerin tümü için geçerli olan genel s›n›rlama nedenleri öngörülmüfl
(devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü, millî egemenlik, millî güvenlik,
cumhuriyet vb.); hem de her hak ve özgürlü¤ün düzenlendi¤i maddede belirtilen
özel nedenlerden birisine dayan›larak bir hak ve özgürlü¤ün s›n›rlanmas› olanakl›
hâle gelmifltir.

Dahas›, Anayasa ile düzenlenen hak ve özgürlüklerin hemen hepsi 1961 Ana-
yasas›’ndan çok daha genifl s›n›rlamalara konu olmufltur. Düflünce, bilim ve sanat,
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toplant› ve gösteri yürüyüflü, dernek kurma, sendika, grev ve toplu sözleflme gibi
hak ve özgürlükler aç›s›ndan bu durum çok daha belirgindir. Üstelik ola¤anüstü
durumlarda, s›n›rl› olarak say›lanlar d›fl›ndaki hak ve özgürlüklerin kullan›m›n›n
durdurulabilmesi de olanakl› k›l›nm›flt›r.

1982 Anayasas›’n›n dikkati çeken bir di¤er özelli¤i de siyasete ve siyasal faali-
yete duydu¤u güvensizliktir. Anayasa, âdeta vatandafllar›n güç birli¤i içinde siyaset
yapmas›ndan çekinmifltir. Dernek, kooperatif, sendika, kamu kurumu niteli¤inde-
ki meslek kurulufllar›na getirilen siyasal faaliyet yasaklar› ile demokratik bir devlet-
te siyasal faaliyet alan›n bafll›ca yap›tafl› olan siyasal partilerin örgütlenme ve faali-
yette bulunmas›na yönelik genifl çapl› yasak ve s›n›rlamalar bu anlay›fl›n belirgin
yans›malar›d›r. 

1982 Anayasas›’n›n dikkati çeken bir di¤er özelli¤i de siyasete ve siyasal faaliyete duydu-
¤u güvensizliktir.

1982 Anayasas›’na göre cumhurbaflkan›n›n rolünü aç›klay›n›z.
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332.  Ünite  -  Anayasalar ›n  Yap› lmas›  ve  1982 Anayasas›

Anayasa yap›m yöntemlerini aç›klayabilmek ve
asli kurucu iktidar›n biçimlerini belirleyebilmek. 
Anayasalar›n yap›lmas›, kurma ya da kuruculuk
ifllevi olarak ifade edilmekte; devleti hukuki ve
siyasi bir kurum olarak kuran iktidara da kurucu
iktidar denmektedir. Asli kurucu iktidar, devleti
kurarak ona hukuki ve siyasi statüsünü veren ve
anayasay› ilk kez ya da yeniden yapan iktidar
olarak tan›mlanabilir. Kayna¤›n› tek kiflinin ira-
desinden alan iktidara monokratik asli kurucu
iktidar denir. Plebisit kurucu iktidar, iktidar› bel-
li bir dönemde elinde bulunduranlar›n, haz›rla-
d›klar› anayasa tasla¤›n› özgür bir tart›flma ortam›
yaratmadan halkoylamas›na sunmalar›n› ifade
eder. Halkoylamas›, anayasan›n “evet” ya da “ha-
y›r” biçiminde oylanmas›ndan ibarettir. Demok-
ratik asli kurucu iktidar kayna¤›n› bir kiflinin ira-
desinden de¤il, ulusun ya da halk›n iradesinden
alan kurucu iktidard›r. 

1982 Anayasas›’n›n yap›l›fl sürecini aç›klaya-
bilmek.
12 Eylül 1980 günü, Türk Silahl› Kuvvetleri yöne-
time el koymufltur. Kendisine “Millî Güvenlik
Konseyi” ad›n› veren bu heyet, ayn› gün yay›nla-
d›¤› 1 say›l› bildiri ile bütün yurtta s›k›yönetim
ilan etmifl; TBMM’yi ve hükümeti da¤›tarak TBMM
üyelerinin dokunulmazl›¤›n› kald›rm›flt›r. Genel-
kurmay baflkan› Orgeneral Kenan Evren, ayn› gün
yapt›¤› radyo-televizyon konuflmas›nda yeni hü-
kümet ve yasama organ› kuruluncaya kadar, ge-
çici olarak yasama ve yürütme yetkilerinin Millî
Güvenlik Konseyi taraf›ndan kullan›laca¤›n› du-
yurmufltur(Soysal, 1986: 127). 23 Ekim 1981’de
Dan›flma Meclisi ilk toplant›s›n› yaparak kendi
üyeleri aras›ndan 15 kiflilik bir Anayasa Komisyo-
nu seçmifltir. Anayasa Komisyonunun haz›rlad›¤›
anayasa tasar›s› Dan›flma Meclisi Genel Kuru-
lu’nda görüflülerek 23 Eylül 1982’de kabul edil-
mifltir. Bundan sonra, Kurucu Meclis taraf›ndan
kabul edilmifl anayasa halkoylamas›na sunulmufl-
tur. Halkoylamas› aflamas›nda özgür bir tart›flma
ortam› olmad›¤› gibi seçmen anayasa metnine ilifl-
kin tek tarafl› olarak bilgilendirilmifltir.

1982 Anayasas›’n›n yap›m› sürecinin demokra-
tik olup olmad›¤›n› de¤erlendirebilmek.
1982 Anayasas›, halk›n kat›l›m› ile yap›lmam›flt›r.
Ad› Kurucu Meclis olmakla birlikte, anayasay›
yapan organ ne serbest seçimler sonucunda olufl-
mufl ne de farkl› toplumsal kesimleri temsil et-
mifltir. Kurucu Meclis’in sivil kanad› olan Dan›fl-
ma Meclisi’nin anayasan›n kaleme al›nmas›ndaki

etkisi çok s›n›rl› tutulmufltur. Metne son biçimini
Millî Güvenlik Konseyi vermifltir. Halk›n, 1982
Anayasas›’n›n yap›m sürecine, Kurucu Meclis d›-
fl›nda baflka yollardan kat›lmas› da söz konusu
olmam›flt›r. Siyasal partiler, anayasa yap›m süre-
cinin bütünüyle d›fl›nda tutulmufltur. 1982 Ana-
yasas›’n›n yap›m sürecinde sivil toplum örgütle-
rinin yeni anayasaya iliflkin olarak kamuoyu olufl-
turmas› engellenmifltir. Anayasan›n yap›m› süre-
ci kamuoyuna aç›k tutulmam›fl, saydam bir or-
tamda gerçeklefltirilmemifltir. Halkoylamas› afla-
mas›nda da yeni anayasan›n tart›fl›lmas›na son
derece s›n›rl› ölçüde izin verilmifltir. Anayasa’n›n
resmen tan›t›lmas› iflini devlet baflkan› üstlenmifl,
bu konuflmalar›n elefltirilmesi de yasaklanm›flt›r.
1982 Anayasas› halkoyuna sunulurken Anaya-
sa’n›n halkoylamas›nda reddedilmesi durumun-
da ne olaca¤› da belirsizli¤ini korumufltur. Hal-
koylamas›na kat›l›m zorunlu tutularak seçmenin
sand›k bafl›na gitmemek yoluyla tepki gösterme-
si de engellenmifltir. Bu aç›lardan 1982 Anayasa-
s› plebisitçi kurucu iktidar›n bütün özelliklerini
göstermektedir. 

1982 Anayasas›’n›n temel özelliklerini aç›klaya-
bilmek.
1982 Anayasas›’n›n en önemli özelliklerinden bi-
risi, parlamentoya karfl› yürütme organ›n› güç-
lendirmesidir. Anayasa’da yürütmenin yaln›zca
“görev” olarak de¤il, ayn› zamanda bir “yetki”
olarak da düzenlenmesi bunun göstergelerin-
den biri olarak de¤erlendirilebilir. Ayr›ca, TRT
ve üniversitelere tan›nan özerk statü, 1982 Ana-
yasas› ile kald›r›lm›flt›r. Yerel yönetimlerin özerk-
li¤i de zay›flat›lm›flt›r. 1982 Anayasas›, genel ola-
rak yürütme organ›yla birlikte, özel olarak yü-
rütme organ› içinde cumhurbaflkan›n›n konu-
munu da güçlendirmifltir. Yürütme organ›n›n
güçlendirilmesi, bu organ üzerindeki yarg› de-
netiminin Anayasa eliyle zay›flat›lmas› biçimin-
de de kendini göstermifltir. 1982 Anayasas›’nda
göze çarpan bir baflka özellik, 1961 Anayasas›
ile bafllayan askerî iktidar›n güçlendirilmesi yö-
nündeki e¤ilimin artarak devam ettirilmesidir.
1982 Anayasas›’nda göze çarpan baflka bir özel-
lik de temel hak ve özgürlüklerin afl›r› biçimde
s›n›rland›r›lmas› ve devlet otoritesi ile birey öz-
gürlükleri aras›nda devlet otoritesini ye¤leyen
bir anlay›fl›n benimsenmesidir. 1982 Anayasa-
s›’n›n dikkati çeken bir di¤er özelli¤i de siyasete
ve siyasal faaliyete duydu¤u güvensizliktir. Ana-
yasa, âdeta vatandafllar›n güç birli¤i içinde siya-
set yapmas›ndan çekinmifltir.

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç



34 Türk Anayasa Hukuku

1. Asli kurucu iktidara iliflkin afla¤›dakilerden hangisi
söylenemez?

a. Asli kurucu iktidar anayasan›n de¤ifltirilmesini
ifade eder.

b. Asli kurucu iktidar farkl› durumlarda ortaya ç›-
kabilir.

c. Asli kurucu iktidar›n yetkisi görünüflte s›n›rs›zd›r.
d. Asli kurucu iktidar, anayasay› yaparken o ülke-

de yürürlükte bulunan hiçbir hukuk kural›yla
ba¤l› ya da s›n›rl› de¤ildir.

e. Asli kurucu iktidar, devleti kurarak, ona hukuki
ve siyasi statüsünü veren iktidard›r.

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir sömürge topra¤›n›n ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› ile yeni bir devletin kuruluflu es-
nas›nda yap›lan anayasalar aras›nda yer almaktad›r?

a. 1975 Yunanistan Anayasas›
b. 1876 Kanunu Esasi
c. 1976 Portekiz Anayasas›
d. 1810 Arjantin Anayasas›
e. 1949 Federal Almanya Anayasas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi iktidar› belli bir dönemde
elinde bulunduranlar›n, haz›rlad›klar› anayasa tasla¤›n›
özgür bir tart›flma ortam› yaratmadan halkoylamas›na
sunmalar›n› ifade etmektedir?

a. Kurulu iktidar
b. Plebisit kurucu iktidar
c. Monokratik kurucu iktidar
d. Tali kurucu iktidar
e. Demokratik kurucu iktidar

4. Afla¤›dakilerden hangisi monokratik kurucu iktidara
örnek olarak verilemez?

a. 1814 Frans›z Anayasas›
b. 1834 ‹spanyol Anayasas›
c. 1848 ‹talyan Anayasas›
d. 1869 Rus Anayasas›
e. 1799 Napoleon Bonaparte Anayasas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi misak anayasalara örnek
teflkil etmektedir?

a. 1814 Frans›z Anayasas›
b. 1834 ‹spanyol Anayasas›
c. 1830 Frans›z Anayasas›
d. 1848 ‹talyan Anayasas›
e. 1869 Rus Anayasas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi ola¤an parlamento taraf›n-
dan yap›lan anayasalar aras›nda yer almaktad›r?

a. 2011 Macaristan Anayasas›
b. 1875 Frans› Anayasas›
c. 1947 ‹talyan Anayasas›
d. 1991 Kolombiya Anayasas›
e. 2008 Ekvador Anayasas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi demokratik anayasa yap›m›
yöntemleri aç›s›ndan önemli say›lan hususlar aras›nda
yer almamaktad›r?

a. Saydaml›k
b. Tam bir ifade özgürlü¤ünün sa¤lanmas›
c. Anayasan›n konunun uzmanlar›nca yap›lmas›
d. Sivil toplumun harekete geçirilmesi
e. Halkoylamas›

8. 1982 Anayasas›’n› haz›rlayan Dan›flma Meclisi’nde
üye olabilmek için öngörülen yafl s›n›r› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. 18 yafl›n› bitirmifl olmak
b. 22 yafl›n› bitirmifl olmak
c. 25 yafl›n› bitirmifl olmak
d. 30 yafl›n› bitirmifl olmak
e. 40 yafl›n› bitirmifl olmak

9. 1982 Anayasas› afla¤›daki anayasa yap›m› yöntemle-
rinden hangisi ile yap›lm›flt›r? 

a. Kurulu iktidar
b. Plebisit kurucu iktidar
c. Monokratik kurucu iktidar
d. Tali kurucu iktidar
e. Demokratik kurucu iktidar

10. Afla¤›dakilerden hangisi 1982 Anayasas›’n›n temel
özellikleri aras›nda yer almamaktad›r?

a. 1982 Anayasas›’n›n en önemli özelliklerinden
birisi, parlamentoya karfl› yürütme organ›n›
güçlendirmesidir.

b. 1982 Anayasas› yürütmeyi ayn› zamanda bir yet-
ki olarak da düzenlemifltir.

c. 1982 Anayasas› ile TRT ve üniversitelere tan›nan
özerk statü kald›r›lm›flt›r.

d. 1982 Anayasas›, yürütme organ› içinde cumhur-
baflkan›n›n konumunu güçlendirmifltir.

e. 1982 Anayasas› ile yerel yönetimlerin özerkli¤i
güçlendirilmifltir.

Kendimizi S›nayal›m
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Sanatç›lar ve Anayasa

1982 Anayasas› tart›fl›l›rken Sanat Olay› dergisi “Dan›fl-
ma Meclisi Kurulurken Yaratma Özgürlü¤ü ve Anayasa-
lar Özel Bölümü” haz›rlam›fl ve 44 düflün ve sanat ada-
m›n›n görüfllerine yer vermiflti (Ekim 1981, Say› 10).
1982 Anayasas›’n›n yap›m sürecinde baflka sanat dergi-
leri de konuya ilgi göstermiflti.
Anayasan›n yo¤unlukla tart›fl›ld›¤› son zamanlarda ise
sanatç›lar ve sanat dergileri anayasa konusuyla pek ilgi-
lenmiyorlar sanki. Bunun bir istisnas›, kapak konusu ola-
rak “Anayasa Referandumu Sonras›nda Türkiye” yi seçen
Varl›k dergisi (Ekim 2010-1237). Oysa sanatç›lar toplu-
mun kanaat önderleri olarak bu konuda fikirlerini kamu-
oyuyla paylaflmal›. Öte yandan; düflünce ve kanaat öz-
gürlü¤ü, düflünceyi aç›klama ve yayma özgürlü¤ü, bilim
ve sanat özgürlü¤ü, bas›n özgürlü¤ü gibi birçok temel
hak ve özgürlük sanatç›lar› yak›ndan ilgilendiriyor.

Kaynak: http: //www. yasayananayasa. ankara. edu.tr/?
x=entry: entry110607-222040

Okuma Parças›
“Anayasa Diyalekti¤i” ne demek?

24. yasama meclisi seçimlerine 45 gün kala, “Anayasa”,
siyasal partilerin seçim beyannamelerinde kayda de¤er
bir yer tutuyor. Acaba, “anayasa vaadi”, öncekilere gö-
re ne gibi farkl›l›klar› yans›tmaktad›r?
“Öncekilere göre”, çünkü, yaz›lar›mda dikkat çekti¤im
gibi, 6 yasama dönemine yay›lan bir anayasal aray›fl var.
E¤er bu, bir deneyim ve birikim olarak kullan›labilirse,
kayda de¤er. Buna karfl›l›k, öncekilerin devam› olursa,
TBMM 24. yasama döneminde, yeni anayasay› ›skalaya-
ca¤› gibi, yürürlükte olan›n gereklerini yerine getireme-
yecek; t›pk› 23. yasama döneminde oldu¤u gibi...
“Diyalektik yöntem”, “anayasal k›s›rdöngü” den ç›k›fla
katk›da bulunabilir mi?
Bu yöntem, tek yönlü de¤il, farkl› iliflki tarzlar›na göre
de¤iflik aflamalarda düflünülebilir:
- Usul-içerik iliflkisi: Nas›l bir anayasa istiyoruz veya
yeni anayasan›n içeri¤i ne olmal›d›r? Bunu, ancak, ana-
yasaya giden yol belirler. Yani, yap›m süreci: “kurucu
iktidar” ›n sahibi kimdir? Bunun oluflmas›nda öngörü-
len demokratik yöntemler nelerdir? Bu görevi, Kurulu
iktidar olarak TBMM’nin üstlenmesiyle, anayasa yap›m›
amac›yla seçilen bir “Anayasa Meclisi” nin üstlenmesi,

içerik yönünden farkl› metinler ortaya ç›karacakt›r. Böy-
le bir sorgulama, ola¤an dönemde anayasa yap›m süre-
cinin ba¤r›nda yer al›r.
- Yap›m-içerik ve uygulama iliflkisi: Anayasa, toplumu
gelece¤e yönelik olarak nas›l flekillendirecek? Veya, öz-
gürlükleri güvence alt›na alabilmek için iktidar› s›n›rla-
yabilecek mi? K›sacas›, “anayasaya sayg›”, ne ölçüde
sa¤lanabilecej? Bu sorulara yan›t›, yap›m-içerik diyalek-
ti¤i belirler. Anayasa, elden geldi¤ince genifl kat›l›ml›
ve demokratik yoldan oluflan meclislerce yaz›labildi¤i
ölçüde, muhatap toplum üyelerince sahiplenilir, uzun
erimli olur ve yürürlükte etkili olur. Asl›nda, “anayasal
yurttafll›k”, sadece bir anayasal tan›m de¤ildir; yap›m
sürecinin yarataca¤› bir alg›lama tarz›d›r.
Bu konuda, flu yan›lg›ya dikkat çekmek gerekir: “halka
dan›fl›yoruz, konferanslar, paneller düzenliyoruz, halk
görüfllerini beyan edebiliyor,”. Kuflkusuz, bunlar önem-
li ve yararl›; ancak, sonuca etkili olabilecek mekaniz-
malar› da beraberinde getirmesi kayd›yla. Aksi halde,
halk›n nabz›n› tutma konusunda deneyimli politikac›la-
r›n seçim kampanyalar›, anayasa giden yolda en etkili
kat›l›m arac› olarak görülebilirdi...
- Ulusal ve uluslararas› boyut iliflkisi: BM’nin kurucu
belgesi (BM fiart›, 1945), bir Dünya Anayasas› olamad›;
ama, anayasac›l›k faaliyetleri, ulusal s›n›rlar› çoktan aflt›.
Devlet anayasalar›, bölgeler ölçe¤inde gerçeklefltirilen
düzenlemelerden oldu¤u gibi, uluslararas› örgüt ve bel-
gelerin gölgesinde haz›rlan›p uygulan›yor. Bu etkileflim
süreci, devletleraras› anayasal iliflkiler için de geçerli.
Günümüzde anayasalar, sadece devletlerin “d›fla aç›lan
kap›” lar›n›n hukuki çerçevesini ortaya koyan metinler
olmaktan öte, ulusal-uluslar aras› mekanlar aras› köprü
ifllevi de yüklenmifl bulunuyor.
Bu çerçevede, gerek dikey iliflkiler ve gerekse yatay
iliflkiler bak›m›ndan, anayasac›lar ve anayasa mahke-
meleri, yeri doldurulmaz bir ifllev görmektedirler.
‹stanbul buluflmas›n›n anlam›:
“Anayasan›n yenilenmesi” (anayasal düzenin devaml›l›-
¤› sürecinde kurucu iktidar) konulu uluslararas› toplan-
t›, iki bak›mdan önemli ve anlaml›:
- Seçim süreci ve yeni anayasa söylemi birlikteli¤i.
- Anayasal süreçte ulusal ve uluslararas› iliflkilerin an-
lam›.
• Anayasal yöntem üzerine odaklaflan toplant›, “kuru-
cu iktidar” ekseninde içerik ve uygulama sorunlar›n› da
kucaklayacak: Ça¤dafl anayasalarda de¤iflmez hüküm-

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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lerin anlam›ndan, yeni kurallar ve kurumlara, anayasal
fren ve denge mekanizmalar›na kadar genifl bir yelpa-
zeyi kapsam›na alacak. Anayasa de¤ifliklikleri üzerinde
yarg›sal denetim, anayasal uygulamaya aç›lan ilk kap›
olarak da görülebilir... Bu tart›flmalar›n, seçim sürecin-
de “anayasal söylemin aklileflmesi” (rasyonelleflmesi)
ne katk›da bulunmas› temenni edilir.
• Öte yandan, Güney Afrika’dan Avusturalya’ya, Çin
Halk Cumhuriyeti’nden Güney Amerika’ya, befl k›tadan
konuklar, deneyimlerini paylaflacak. Bu etkileflim, ana-
yasan›n seçim meydanlar›na indirgenemeyecek bir so-
runlar yuma¤› oldu¤u gerçe¤inin de alg›lanmas›na kat-
k›da bulunabilir.
Anayasa Hukuku Uluslar aras› Derne¤i toplant›s›n›n
Türkiye’de ilk kez yap›l›yor olmas›, üzerinde ayr›ca du-
rulmas› gereken bir konu. fiimdilik, temenni edilen,
dünya anayasac›lar›n›n bugün ve yar›nki “Haydarpafla
buluflmas›” n›n Türkiye’nin gelece¤ine aç›lacak kap›ya
›fl›k tutmas›...

Kaynak: ‹brahim Ö. Kabo¤lu http: //www. birgun.
net/writer_2011_index. php? category_cod=1187091898
&news_code=1303992677&year=2011&month
=04&day=28

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Asli Kurucu ‹ktidar” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Asli Kurucu ‹ktidar” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Plebisit Kurucu ‹ktidar” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Monokratik Kurucu ‹ktidar”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Monokratik Kurucu ‹ktidar”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Demokratik Kurucu ‹kti-

dar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Demokratik Kurucu ‹kti-

dar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “1982 Anayasas›’n›n Yap›l›-

fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “1982 Anayasas›’n›n Demokra-

tik Anayasa Yap›m› ‹lkeleri Aç›s›ndan De¤erlendi-
rilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “1982 Anayasas›’n›n Temel
Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Asli kurucu iktidar genellikle flu durumlarda ortaya ç›k-
maktad›r: Yeni bir devletin kuruluflu, bir sömürge top-
ra¤›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› ile yeni bir devletin
kuruluflu, bir savafl ya da iç savafl sonucu devletin yeni-
den ortaya ç›kmas› ya da infla edilmesi, iflgalci güçlerle
yürütülen kurtulufl savafl› sonucunda bu güçlerin ülke-
den kovularak devletin kuruluflunun yenilenmesi, var
olan anayasal› düzenin bir devrim ya da darbe sonucu
ortadan kalkmas›, siyasal rejimin çökmesi 

S›ra Sizde 2

Halk›n anayasa yap›m›na kat›l›m› farkl› biçimlerde ola-
bilir. Birinci yol, halk›n anayasay› yapmas› amac›yla
seçti¤i özel bir meclisin anayasay› haz›rlay›p kabul et-
mesidir. Yaln›zca anayasay› haz›rlamak ve kabul et-
mek amac›yla oluflturulan meclislere “kurucu meclis”
ya da “konvansiyon” denir. Kurucu meclisler geçicidir
ve anayasan›n haz›rlanmas› ve kabulüyle yetkileri so-
na ermektedir. ‹kinci yol, seçimle oluflturulan kurucu
meclisin haz›rlad›¤› anayasan›n halkoyuna sunulmas›-
d›r. Üçüncü yol, ola¤an parlamentonun anayasay› yap-
mas›d›r. Dördüncü yol, ola¤an parlamentonun anaya-
say› yapmas› ve ard›ndan anayasan›n halkoylamas›na
sunulmas›d›r.

S›ra Sizde 3

Dan›flma Meclisi tümü Millî Güvenlik Konseyi taraf›n-
dan seçilen 160 üyeden kurulmufltur. Millî Güvenlik
Konseyi’nin, üyelerin 120’sini valilerin belirleyip gön-
derecekleri üç kat aday aras›ndan; 40’›n› ise do¤rudan
kendisinin seçmesi öngörülmüfltür. Adaylar›n otuz yafl›-
n› bitirmifl olmas› ve 11 Eylül 1980 tarihi itibariyle hiç-
bir siyasal partinin üyesi olmamas› gerekiyordu. Dan›fl-
ma Meclisinin illerin gösterdi¤i adaylar aras›ndan seçi-
len üyeleri, yani Meclisin üçte ikisi için yüksekö¤retim
yapm›fl olma koflulu aranm›flt›r. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Demokratik toplumun en önemli kat›l›m araçlar›ndan
olan siyasal partiler, anayasa yap›m sürecinin bütünüy-
le d›fl›nda tutulmufltur. 1982 Anayasas›’n›n yap›m süre-
cinde sivil toplum örgütlerinin yeni anayasaya iliflkin
olarak kamuoyu oluflturmas› engellenmifltir. Anayasa-
n›n yap›m› süreci kamuoyuna aç›k tutulmam›fl, saydam
bir ortamda gerçeklefltirilmemifltir. Dolay›s›yla bu Ana-
yasa, çeflitli toplum kesimlerinin yapt›¤› müzakereler
sonucunda oluflan toplumsal uzlaflma ürünü olarak or-
taya ç›kmam›flt›r.

S›ra Sizde 5

1982 Anayasas›, cumhurbaflkan›n›n konumunu güçlen-
dirmifltir. Cumhurbaflkan›n›n konumu, ona, seçme ve
atama, baz› kurullara baflkanl›k etme gibi yeni yetkiler
verme yoluyla güçlendirilmifltir. Cumhurbaflkan› üni-
versite rektörleri ile YÖK, Devlet Denetleme Kurulu,
Anayasa Mahkemesi, Askerî Yarg›tay, Askerî Yüksek
‹dare Mahkemesi, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
ve Dan›fltay gibi çok say›da kurum ve kurulufla üye seç-
mektedir. Cumhurbaflkan› ayr›ca, Millî Güvenlik Kuru-
luna baflkanl›k etmektedir. Cumhurbaflkan› Devlet De-
netleme Kurulu’na inceleme, araflt›rma ve denetleme
yapt›r›r. Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin kuru-
lufl, teflkilat ve çal›flma esaslar›n› düzenlemeyle s›n›rl›
olmak üzere “cumhurbaflkanl›¤› kararnamesi” ç›karabi-
lir. Cumhurbaflkan› ayr›ca, s›k›yönetim ve ola¤anüstü
hâl ilan› ile ola¤anüstü hâl ve s›k›yönetim kararnamele-
rinin kabul edilmesinde bakanlar kuruluyla birlikte asli
bileflen hâline getirilmifltir. 1982 Anayasas› cumhurbafl-
kan›n›, simgesel yetkilerin çok ötesine geçen “gerçek”
yetkilerle donatm›flt›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türev (tali) kurucu iktidar›n tan›m›n› yapabilecek,
Türev kurucu iktidara yönelik s›n›rlamalar› belirleyebilecek,
1982 Anayasas›’na göre anayasan›n de¤ifltirilmesinde izlenmesi gereken
aflamalar› belirtebilecek,
Anayasa de¤iflikliklerinin denetimi konusunu aç›klayabileceksiniz.
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TÜREV KURUCU ‹KT‹DAR

Türev (tali) kurucu iktidar›n tan›m›n› yapabilmek.

Bir anayasay›, o anayasada öngörülen yöntemlere ba¤l› kalarak de¤ifltiren iktidara
tali kurucu iktidar denmektedir. Anayasay› de¤ifltirme, yetkisi yürürlükteki anaya-
sadan türedi¤i için, bu iktidar, türev kurucu iktidar olarak da adland›r›lmaktad›r.
Türev kurucu iktidar, hukuki ve s›n›rl› bir iktidard›r. Anayasa türev kurucu iktida-
r› s›n›rlayan düzenlemeler içerebilir. Türev kurucu iktidar anayasay› de¤ifltirirken
anayasan›n öngördü¤ü bu s›n›rlamalara uymak zorundad›r. 

Baz› anayasalar türev kurucu iktidara anayasan›n tümünü ya da baz› maddele-
rini de¤ifltirme yetkisi tan›rken (örne¤in, 1978 ‹spanya, 1992 Paraguay, 1999 ‹sviç-
re, 2009 Bolivya); ço¤u anayasa, anayasan›n türev kurucu iktidar taraf›ndan toptan
de¤ifltirilmesine iliflkin özel bir düzenleme getirmemifltir (örne¤in, 1947 ‹talya,
1949 Almanya, 1958 Fransa, 1982 Türkiye, 1988 Brezilya). Türev kurucu iktidara
yönelik s›n›rlamalar içeri¤e iliflkin yani maddi, süreye iliflkin ya da yönteme iliflkin
yani biçimsel nitelikte olabilir.

Türev kurucu iktidar hukuki ve s›n›rl› bir iktidard›r.

TÜREV KURUCU ‹KT‹DARA YÖNEL‹K SINIRLAMALAR

Türev kurucu iktidara yönelik s›n›rlamalar› belirleyebilmek. 

Maddi S›n›r 
De¤ifltirilmesi anayasa taraf›ndan yasaklanan anayasa hükümleri, türev kurucu ik-
tidar›n maddi s›n›r›n› oluflturmaktad›r. Buna anayasan›n maddi kat›l›¤› da denmek-
tedir. Anayasaya maddi s›n›r koyman›n amac›, anayasa koyucunun önem verdi¤i
ve de¤iflmesini istemedi¤i baz› ilkelerin devaml›l›¤›n› güvence alt›na almak, anaya-
saya özel bir koruma sa¤lamakt›r. Ça¤dafl anayasalarda görülen en yayg›n de¤ifltir-
me yasaklar› devlet biçimine iliflkin olan hükümlerdir. Örne¤in; Fransa, ‹talya, Por-
tekiz, Yunanistan ve Rusya gibi çok say›da ülke, anayasas›nda devlet fleklinin cum-
huriyet oldu¤unu belirten hükmün de¤ifltirilmesini yasaklamaktad›r. 

Anayasalar›n De¤ifltirilmesi
ve 1982 Anayasas›
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Ayn› zamanda devletin federal ya da üniter niteli¤i de birçok anayasada de¤ifl-
mezlik kapsam› içinde yer almaktad›r. 1949 Almanya ve 1988 Brezilya Anayasala-
r›, federalizmin de¤ifltirilmesini yasaklarken 1976 Portekiz ve 1991 Romanya Ana-
yasalar› ise devletin üniter niteli¤inin de¤ifltirilemeyece¤ini öngörmektedir. 

Hukuk devleti, demokrasinin temel ilkeleri ve hak ve özgürlüklere iliflkin ko-
nular da çok say›da anayasada de¤iflmezlik kapsam›na sokulmaktad›r. Örne¤in;
1949 Almanya, 1976 Portekiz, 1980 fiili, 1988 Brezilya, 1991 Romanya ve 1992 Çek
Cumhuriyeti Anayasalar› söz konusu ilkelerin de¤ifltirilmesini yasaklam›flt›r. 1999
‹sviçre Anayasas› ise anayasa de¤iflikliklerinin “milletleraras› hukukun uygulanma-
s› zorunlu kurallar›n› ihlal etmemesi” koflulunu koymufltur. 

Bu noktada karfl›m›za maddi s›n›rlar›n ba¤lay›c›l›¤› sorunu ç›kmaktad›r. Zira
türev kurucu iktidar›n anayasan›n koydu¤u maddi s›n›rlara uymas› gerekmekte-
dir. Türev kurucu iktidar›n bu s›n›rlara uyup uymad›¤›n›, yani anayasa de¤iflik-
liklerine iliflkin yasalar›n anayasada öngörülen yasak ve s›n›rlamalara uygun ola-
rak yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetleme yetkisi yarg› organ›na aittir. Baz› anayasalar
bu yetkiyi anayasa mahkemesine tan›m›flt›r. Örne¤in; 2005 de¤iflikli¤iyle birlikte
fiili (md. 82/3), 1991 Kolombiya (md. 241/1) ve 2009 Bolivya (md. 202/10) Ana-
yasalar›, anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin yasalar›n anayasaya uygunluk denetimi
içinde oldu¤unu belirtmifltir. Ancak her üç örnekte de denetim, de¤iflikli¤in ana-
yasada öngörülen usullere uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n›n (biçim) denetimi
ile s›n›rl› tutulmufltur. 

Öte yandan anayasa de¤iflikliklerinin anayasada öngörülen s›n›rlara uyup uy-
mad›¤›n›n denetlenmesine iliflkin herhangi bir düzenleme içermeyen çok say›da
anayasa da bulunmaktad›r. Bu ülkelerin baz›lar›nda anayasa mahkemeleri, yorum
yoluyla anayasa de¤iflikliklerine iliflkin yasalar›n anayasaya uygunlu¤u denetimi
yetkisini üzerine alm›flt›r. Peru, Alman ve ‹talyan Anayasa Mahkemeleri ile Arjan-
tin Yüksek Mahkemesi’nin kararlar› buna örnek verilebilir. Ayr›ca Frans›z Anayasa
Konseyi örne¤inde oldu¤u gibi, mahkemenin böyle bir yetkiyi kendisinde görme-
mesi de mümkündür (Nogueira Alcala: 244-245). Anayasan›n aç›kça yetki verdi¤i
ya da mahkemenin yorum yoluyla kendili¤inden bu yetkiyi üzerine ald›¤› durum-
larda, türev kurucu iktidar›n anayasada belirtilen maddi s›n›rlara uymamas›n›n
yapt›r›m›, o anayasa de¤iflikli¤inin iptali ya da yürürlü¤e girmemesidir. 

Türev kurucu iktidar›n anayasan›n koydu¤u maddi s›n›rlara uymas› gerekmektedir.

Anayasaya, türev kurucu iktidar›n anayasa de¤iflikliklerine iliflkin maddi s›n›r koyulmas›-
n›n amac›n› aç›klay›n›z.

Süre S›n›r›
Anayasada anayasan›n tümünün ya da baz› maddelerinin belli süreli¤ine ya da ba-
z› ortam ve koflullar›n oluflmas› durumunda de¤ifltirilmesinin yasaklanmas›, türev
kurucu iktidar›n süreye iliflkin s›n›rlar›n› oluflturmaktad›r. Anayasan›n öngördü¤ü
süre s›n›rlar› geçici niteliktedir. Burada amaç, yeni anayasal düzenin yerleflmesine
zaman tan›mak ya da anayasa de¤iflikli¤inden kaynaklanabilecek siyasal istikrar-
s›zl›klar› önlemektir. 

Örne¤in; 1787 Amerika Birleflik Devletleri Anayasas›, 1808’e kadar siyah köle ti-
caretine iliflkin anayasal düzenlemede de¤ifliklik yap›lamayaca¤›n› öngörmüfltür.
Bu sürenin dolmas›yla birlikte söz konusu yasak ortadan kalkm›flt›r.
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1975 Yunanistan ve 1976 Portekiz Anayasalar› ise son anayasa de¤iflikli¤inin
üzerinden befl y›l geçmedikçe yeni bir anayasa de¤iflikli¤i yap›lmas›n› yasaklamak-
tad›r. 1992 Paraguay Anayasas› da anayasan›n yürürlü¤e girmesinden itibaren on
y›l geçmedikçe toptan ve üç y›l geçmedikçe de k›smi de¤iflikli¤e konu olamayaca-
¤›n› öngörmektedir.

Anayasan›n öngörebilece¤i süreye iliflkin bir baflka s›n›r da belli ortam ve ko-
flullar alt›nda anayasa de¤iflikli¤i yap›lamamas›na yöneliktir. Bu koflullar genellikle
ola¤anüstü hâl, s›k›yönetim, savafl ya da iflgal gibi devletin karfl› karfl›ya oldu¤u
ola¤anüstü dönemlerdir. 1958 Fransa, 1976 Portekiz, 1978 ‹spanya, 1988 Brezilya,
1991 Romanya ve 1994 Belçika Anayasalar› türev kurucu iktidara bu tür s›n›r ko-
yan anayasalara örnek olarak verilebilir.

Biçimsel S›n›r
Anayasan›n hangi yöntemlere ba¤l› olarak de¤ifltirilece¤inin bizzat anayasada be-
lirtilmesi, türev kurucu iktidara yönelik biçimsel s›n›rlar› ya da anayasan›n biçim-
sel kat›l›¤›n› oluflturmaktad›r. Türev kurucu iktidar, anayasay› de¤ifltirirken bu ku-
rallara uymak zorundad›r. Biçimsel s›n›rlar, de¤ifltirilmesi ola¤an yasalardan genel-
likle daha zor ve farkl› yöntemlere ba¤lanan kat› (sert) anayasalarda görülür.

Anayasa de¤ifliklikleri için uygulanan farkl› yöntemlerden birisi, bu de¤ifliklik-
lerde, di¤er yasalar için öngörülenden daha genifl bir uzlaflma aranmas›d›r. Bu
yöntem, de¤iflikli¤in kabulünde beflte üç, üçte iki ya da dörtte üç gibi nitelikli ka-
rar yeter say›s›n›n aranmas›nda kendini gösterir. Parlamento’da anayasa de¤iflikli-
¤inin kabul edilmesi için örne¤in, 1949 Almanya, 1990 H›rvatistan, 1991 Romanya
ve 1996 Güney Afrika Anayasalar› en az üçte iki; 1993 Çek Cumhuriyeti, 1980 fiili
ve 1992 Estonya Anayasalar› ise en az beflte üç ço¤unluk koflulunu aramaktad›r. 

Türev kurucu iktidara yönelik bir baflka biçimsel s›n›r, anayasa de¤iflikliklerinin
birden fazla kez görüflülmesini flart koflmak olabilir. Örne¤in, 1999 Venezüela Ana-
yasas›, parlamentoda de¤ifliklik teklifinin üç kez; 1947 ‹talyan Anayasas› ise iki kez
görüflülmesini öngörmüfltür.

Anayasalar›n bir bölümü, anayasa de¤iflikli¤inin yürürlü¤e girebilmesi için söz
konusu de¤iflikli¤i kabul eden parlamentonun hemen da¤›lmas›n›, genel seçimler
sonucu oluflan yeni parlamentonun da ayn› de¤iflikli¤i onaylamas›n› flart koflmak-
tad›r. K›saca, anayasa de¤iflikli¤inde genel seçimler arac›l›¤›yla dolayl› da olsa hal-
k›n onay› aranmaktad›r. 1953 Danimarka, 1983 Hollanda ve 1994 Belçika Anaya-
salar› buna örnek gösterilebilir.

1946 Japonya ve 1991 Romanya Anayasalar› gibi baz› anayasalar, parlamento-
nun kabul etti¤i anayasa de¤iflikli¤inin halkoylamas› yoluyla halk›n onay›na da su-
nulmas›n› öngörür. Federal devletlerde ise federal parlamentoda kabul edilmifl
anayasa de¤iflikli¤i, ço¤unlukla ayr›ca federe devletler taraf›ndan da onaylanmal›-
d›r. 1787 Amerika Birleflik Devletleri, 1917 Meksika ve 1900 Avustralya Anayasala-
r› bu anayasalar aras›nda yer almaktad›r.

Anayasalar›n bir bölümü, anayasada yer alan baz› konu ya da maddelerin de-
¤ifltirilmesini di¤er hükümlere göre daha farkl› ve genellikle daha zor koflullara
ba¤lam›flt›r. Baflka deyiflle anayasa de¤iflikliklerinde iki farkl› yöntem öngörerek
kademeli bir biçimsel kat›l›k öngörmüfltür. Örne¤in, 1978 ‹spanya Anayasas›, ana-
yasa de¤iflikliklerinin yürürlü¤e girmesi için kural olarak parlamentonun iki kana-
d›n›n en az 3/5 oyla kabulü ve ard›ndan halkoylamas›na sunulmas›n› flart koflmak-
tad›r. Ancak, Anayasa’n›n Genel Esaslar, temel hak ve özgürlükler ile taca iliflkin
maddelerinde yap›lacak de¤ifliklerde ya da anayasan›n bütünüyle de¤ifltirilmesi
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durumunda parlamentonun her iki kanad›n›n de¤iflikli¤i beflte üç yerine en az üç-
te iki ço¤unlukla kabul etmesi gereklidir. Söz konusu de¤iflikli¤i kabul eden par-
lamento hemen da¤›l›r. Genel seçimler sonucu oluflan yeni parlamento da söz ko-
nusu de¤iflikli¤i en az üçte iki ço¤unlukla onaylarsa metin halkoyuna sunulur.
1980 fiili, 1991 Bulgaristan, 1992 Paraguay ve 2009 Bolivya Anayasalar› da kademe-
li biçimsel kat›l›k öngören baflka anayasalara verilebilecek örneklerdir. 

1982 ANAYASASI’NA GÖRE ANAYASANIN
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹

1982 Anayasas›’na göre anayasan›n de¤ifltirilmesinde izlenmesi
gereken aflamalar› belirtebilmek.

1982 Anayasas›, türev kurucu iktidara yönelik olarak hem maddi hem de biçim-
sel s›n›rlar getirmifltir. Maddi s›n›r, Anayasa’n›n ilk üç maddesinin de¤ifltirilmesi-
nin yasaklanmas›d›r. Biçimsel s›n›r ise afla¤›da ayr›nt›l› olarak görülece¤i gibi,
anayasa de¤ifliklerinin di¤er yasalardan daha zor ve farkl› kabul ve onay yöntem-
lerine ba¤lanm›fl olmas›d›r. Anayasan›n nas›l de¤ifltirilece¤i, 1982 Anayasas›’n›n
175. maddesinde düzenlenmifltir. Afla¤›da 1982 Anayasas›’n›n 175. maddesi çer-
çevesinde anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin teklif, görüflme, kabul ve onay aflamalar›
ele al›nacakt›r.

Teklif
Anayasa de¤iflikli¤i, TBMM üye tamsay›s›n›n en az 1/3’ü taraf›ndan önerilebilir.
Söz konusu teklif yeter say›s› 1924 ve 1961 Anayasalar›nda da 1/3 olarak öngörül-
müfltü. De¤ifliklik önerileri yaz›l› ve gerekçeli olmal›d›r. Teklifte imzalar› bulunan
bütün milletvekillerinin gerekçede uzlaflmas› gerekli de¤ildir. Milletvekilleri ayn›
teklif metnini farkl› gerekçelerle imzalayabilir.

Teklifin konusu Anayasa’n›n ilk üç maddesinde bir de¤ifliklik içeremez (md.4).
1924 ve 1961 Anayasalar› ise “Devlet fleklinin Cumhuriyet oldu¤una iliflkin mad-
de”nin de¤ifltirilmesini yasaklam›flt›r. Dolay›s›yla 1982 Anayasas›, de¤ifltirilmesi ya-
saklanan maddelerin say›s›n› art›rm›fl ve kapsam›n› geniflletmifltir. Buna göre Dev-
letin Cumhuriyet olmas› (md. 1); insan haklar›na sayg›l›, Atatürk milliyetçili¤ine
ba¤l›, bafllang›çta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik, sosyal ve hu-
kuk devleti nitelikleri (md.2); devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü,
resmî dili, bayra¤›, ulusal marfl› ve baflkenti (md. 3) de¤ifltirilemez ve bu yönde de-
¤ifliklik teklifleri verilemez. 2. maddede, “bafllang›çta belirtilen temel ilkeler”den
söz etti¤inden, güçler ayr›l›¤›, ulusal egemenlik gibi Anayasa’n›n Bafllang›ç K›s-
m›’ndan ç›kar›labilecek ilkeleri de¤ifltirecek anayasa de¤iflikli¤i tekliflerinin de ve-
rilememesi gerekmektedir.

Anayasa’n›n 4. maddesinde yer alan, ilk üç maddenin “de¤ifltirilemeyece¤i ve
de¤ifltirilmesinin teklif edilemeyece¤i”ne iliflkin ifadeden dolay›, bu yasak kapsa-
m›ndaki maddeleri de¤ifltirmeye yönelik bir teklifin Meclis baflkan› taraf›ndan iflle-
me konmamas› ve iade edilmesi; iade edilmemiflse TBMM Genel Kurulu’nun bu
teklifi reddetmesi; Genel Kurul’da kabul edilmiflse cumhurbaflkan›n›n onaylama-
mas› gerekir. Bütün bu aflamalardan geçen ve cumhurbaflkan› taraf›ndan da onay-
lanan bir anayasa de¤iflikli¤ini, hukuken etkisiz hâle getirmek ise mümkün de¤il-
dir (Onar, 1993: 27-28; Sabuncu, 2006: 216). 
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Ancak, türev kurucu iktidar›n, anayasada öngörülen usullere uyarak de¤ifltirme
yasa¤› içeren 4. maddeyi de¤ifltirip ya da kald›r›p bütün s›n›rlamalardan kurtulma-
s›, bu giriflim hukuka karfl› hile niteli¤i tafl›yor olsa bile hukuken mümkündür.
Çünkü Anayasa, 4. maddenin kendisinin de¤ifltirilmesini yasaklamam›flt›r (Onar,
1993: 28; Gözler, 2010: 448; Erdo¤an, 2011: 330). 

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, 2008 ve 2010’da verdi¤i kararlarda, 4. mad-
denin de ilk üç maddenin güvencesi olmas› itibariyle do¤al olarak de¤ifltirilmezlik
özelli¤ine sahip oldu¤u sonucuna varm›flt›r. Baflka deyiflle Anayasa Mahkemesi’ne
göre 4. madde de¤ifltirilmezlik özeli¤ine sahiptir. Mahkeme’nin bu yorumunun,
anayasa koyucunun amac›n› aflar nitelikte oldu¤unu söylemek mümkündür (E.
2008/16, K. 2008/116, kt. 5.6.2008, RG. 22.10.2008, 27032; E. 2010/49, K.2010/8T
Kt. 7.7.2010, Kt. 7.7.2010, RG.1.8.2010, 27659, Mükerrer).

1982 Anayasas›’nda de¤ifltirilmesi yasaklanm›fl ilk üç maddenin hukuki ba¤lay›-
c›l›¤› konusunda, hukukçular aras›nda görüfl birli¤i yoktur. Bir görüfle göre, türev
kurucu iktidara yönelik de¤ifltirme yasaklar› yaln›zca siyasal temenni (Teziç, 2009:
177-181) ya da yasama organ›na yönelik manevi de¤erde düzenleme (Özbudun,
2011: 179) niteli¤indedir. Gelece¤in kurucu iktidar› aç›s›ndan hukuki bir ba¤lay›c›-
l›¤› yoktur. Çünkü bir dönemin kurucu iktidar› gelece¤in kurucu iktidar›ndan da-
ha üstün de¤ildir. Öte yandan, bir baflka görüfle göre ise söz konusu yasak mut-
lakt›r. Bu maddelerin, de¤ifltirme yasa¤›n› koyan anayasa hükmü kald›r›lmad›kça
de¤ifltirilmesi mümkün de¤ildir (Gözler, 2010: 446). 

1982 Anayasas›’ndaki de¤iflmez hükümler kesin mutlak ve kapsay›c› bir yasak
m› getirmektedir? Yoksa korunan hükümlerin içeri¤i daha ileri bir düzenlemeye
olanak vermekte midir? De¤iflmezlik yasa¤›n›, söz konusu maddelerin lafz›yla de-
¤il içeri¤iyle ilgili bir yasak olarak anlamak gerekir. Dolay›s›yla, ilk üç maddede
içeri¤i somutlaflt›ran, bu maddelerde yer alan nitelikleri ortadan kald›rmayan ya da
zay›flatmayan de¤ifliklikler yap›labilir. 2. maddede demokratik devletin önüne “ço-
¤ulcu” ya da “özgürlükçü” sözcü¤ünün eklenmesi; “insan haklar›na sayg›l›” yerine
“‹nsan haklar›na dayanan” ibaresinin konmas›; “toplumun huzuru, millî dayan›flma
ve adalet anlay›fl› içinde” ibaresinin 2. maddeden ç›kar›lmas›; 3. maddede “dili
Türkçedir”in önüne “resmî” sözcü¤ünün eklenmesi gibi, ilk üç maddede yer alan
ilkeleri somutlaflt›ran, güçlendiren ya da zay›flatmayan de¤iflikliklerin Anayasa’n›n
4. maddesine ayk›r›l›k oluflturmayaca¤›n› kabul etmek gerekir (ayn› do¤rultuda
bkz. Sabuncu, 2006: 216; Erdo¤an, 2011: 330. Karfl› görüfl için bkz. Gözler, 2010:
446). Nitekim, uygulamada da bu nitelikte anayasa de¤iflikliklerine rastlanmakta-
d›r. Anayasa’n›n 2. maddesindeki “bafllang›çta belirtilen temel ilkeler” olarak at›f
yap›lan Bafllang›ç Bölümü 1995 ve 2001’de iki kez de¤ifltirilmifltir. Söz konusu de-
¤iflikliklerle metin sadelefltirilerek 12 Eylül 1980 askeri darbesini meflrulaflt›ran ve
otoriter nitelik tafl›yan ifadeler metinden ç›kar›lm›flt›r.

Burada akla gelen bir baflka soru, Anayasa’n›n ilk üç maddesine hiç dokunma-
dan Anayasa’n›n baflka maddelerinde, bu üç maddenin etkisini zay›flatan ya da or-
tadan kald›ran bir de¤ifliklik yap›l›p yap›lamayaca¤›d›r. Anayasa Mahkemesi’ne gö-
re bu sorunun yan›t› olumsuzdur. Mahkeme’ye göre, “ilk üç maddede de¤ifliklik
öngören ya da di¤er maddelerde yap›lan de¤iflikliklerle do¤rudan ya da dolayl›
olarak ayn› sonucu do¤uran bir yasama tasarrufu, teklif koflulu say›sal yönden ana-
yasaya uygun olsa bile geçersiz olur” (E. 2008/16, K. 2008/116, kt. 5.6.2008, RG.
22.10.2008, 27032; E. 2010/49 K.2010/87, Kt. 7.7.2010, RG. 1.8.2010, 27659, Müker-
rer). Anayasa’n›n baflka bir maddesinde, ilk üç maddede yer alan ilkelerden birini
ortadan kald›ran ya da anlams›z hâle getiren bir de¤iflikli¤in yap›lmas›, kuflkusuz
asli kurucu iktidar›n amac›na ayk›r› olur. 
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Ancak Anayasa’da ilk üç maddede korumaya al›nan ilkelerle iliflki kurulabile-
cek çok say›da hüküm bulunmaktad›r. ‹lk üç maddeyi do¤rudan ya da dolayl› ola-
rak etkileyen hiçbir anayasa de¤iflikli¤i yap›lamayaca¤›na iliflkin bir de¤erlendir-
me, türev kurucu iktidar› afl›r› s›n›rlay›c› oldu¤undan elefltiriye aç›kt›r. Öte yandan,
Anayasa Mahkemesi, anayasal rejimin hukuki bekçisi olarak anayasa de¤ifliklikle-
rinin ilk üç maddedeki ilkeleri ortadan kald›r›p kald›rmad›¤›n› denetleme yetkisini
kendinde görse dahi Mahkeme’nin bu yetkiyi ayr›ks›(istisnai) ve ayk›r›l›¤›n çok
aç›k oldu¤u durumlarda kullanmas› gerekir.

Görüflme
Anayasa de¤ifliklik teklifleri, Anayasa’n›n 175. maddesinde öngörülen s›n›rlamalar
d›fl›nda, yasalar›n görüflülmesi ve kabulüne iliflkin hükümlere ba¤l›d›r. 175. mad-
denin öngördü¤ü teklif ço¤unlu¤u, iki kez görüflülme koflulu ve kabul ço¤unlu¤u
Anayasa de¤iflikliklerini di¤er kanunlardan ay›ran biçimsel unsurlar aras›nda yer
almaktad›r. 

TBMM Baflkanl›¤›, en az 184 milletvekilinin imzalad›¤› anayasa de¤ifliklik tekli-
fini Anayasa Komisyonu’na havale eder. Anayasa Komisyonu teklifi görüflür. Tek-
life iliflkin karar›n› bir rapora ba¤lar ve kabul etti¤i metinle birlikte TBMM Baflkan-
l›¤›’na gönderir. Raporda, Komisyonun konu hakk›ndaki görüflleri ve yapt›¤› de¤i-
flikliklerin gerekçeleri yer al›r. TBMM ‹ç tüzü¤ü’nün 52. maddesine göre, teklifin
TBMM Genel Kurulunun gündemine girebilmesi için Komisyon raporunun da¤›t›-
m›ndan itibaren 48 saat geçmesi gerekmektedir. Ancak Anayasa de¤ifliklik teklifle-
rinin Genel Kurul’da, bu süre dolmadan gündeme al›nmas› ve di¤er ifllerden önce
görüflülmesi mümkündür. 

Anayasa’n›n 175. maddesi ile TBMM ‹çtüzü¤ü’nün 93. maddesi uyar›nca, ana-
yasa de¤ifliklik teklifleri TBMM Genel Kurulu’nda iki kere görüflülür. Söz konusu
kural, anayasa de¤ifliklik tekliflerini di¤er yasalardan ay›r›r. Di¤er yasa teklif ve ta-
sar›lar› TBMM Genel Kurulunda bir kez görüflülmekle yasalafl›r. Anayasa de¤iflik-
likleri için öngörülen “iki kere görüflme” koflulunun amac›, anayasa de¤ifliklikleri-
ni aceleye getirmemek, hem milletvekillerine hem de kamuoyuna konu hakk›nda-
ki görüfllerini olgunlaflt›rma olana¤› tan›makt›r. 

Birinci görüflmede önce teklifin tümü üzerinde görüflme aç›l›r. Görüflmelerin
ard›ndan teklifin maddelerine geçilmesi oylan›r. Teklifin maddelerine geçilmesi
kabul edilirse, her bir madde hakk›nda ayr› ayr› görüflme aç›l›r ve her maddenin
görüflülmesi tamamland›ktan sonra maddeler ayr› ayr› oya sunulur. ‹ç tüzü¤ün de-
¤iflik 94/2. maddesine göre, birinci görüflmede gerekli ço¤unlukta kabul oyu ala-
mayan bir madde, ikinci görüflmede de gerekli ço¤unlukta kabul oyu alamam›flsa
reddedilmifl olur. ‹kinci görüflmeye birinci görüflmenin bitiminden 48 saat geçme-
dikçe bafllanamaz. ‹kinci görüflmede teklifin tümü ve maddeleri üzerinde yeniden
görüflme aç›lmaz. Yaln›zca, birinci görüflmede maddeler üzerinde verilen de¤iflik-
lik önergeleri görüflülür (‹çt. md. 93/3). Maddeler, de¤iflik flekilleriyle oya sunulur.
Madde hakk›nda bir önerge verilmemiflse herhangi bir görüflme aç›lmaks›z›n mad-
denin oylamas›na geçilir. Tüm maddeler tek tek oya sunulduktan sonra teklifin tü-
mü oylan›r.

Anayasa de¤ifliklikleri için öngörülen “iki kere görüflme” koflulunun amac›n› aç›klay›n›z.
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Kabul
De¤ifliklik tekliflerine iliflkin oylama gizli yap›l›r. Gizli oylaman›n amac›, milletve-
killerinin her türlü bask›dan ar›nm›fl olarak vicdani kanaatleri do¤rultusunda oy
vermelerini sa¤lamakt›r. Anayasa’n›n 175. maddesine göre, “de¤ifltirme teklifinin
kabulü Meclisin üye tam say›s›n›n 3/5 ço¤unlu¤unun gizli oyuyla” mümkündür.
1924 ve 1961 Anayasalar› ile 1982 Anayasas›’n›n ilk biçiminde bu oran, üye tam sa-
y›s›n›n 2/3’ü idi. 

TBMM ‹ç tüzü¤ü’nün 1996’da de¤ifltirilen 94. maddesi, bu ço¤unlu¤u, birinci ve
ikinci görüflmelerde maddelerin kabulü ile ikinci görüflmenin sonunda metnin tü-
münün kabulü için yap›lan oylamalarda aramaktad›r. Söz konusu düzenlemenin 2.
f›kras›, “Birinci görüflmede gerekli ço¤unlukla kabul oyu alamayan bir madde
ikinci görüflmede de gerekli ço¤unlukta kabul oyu alamam›flsa reddedilmifl olur.”
diyerek, birinci görüflmede her bir madde için yap›lacak oylamada nitelikli ço¤un-
luk aranmamas›n› öngörmektedir. Özetle, birinci görüflmede maddelere geçifl için
yap›lacak oylama ile her maddenin ayr› ayr› oylanmas›nda basit ço¤unluk yeterli
görülmektedir.

‹çtüzük’ün bu düzenlemesi Anayasa Mahkemesi taraf›ndan anayasaya ayk›r›
bulunmam›flt›r. 2007 tarihli bir karar›nda Mahkeme, Anayasa’da anayasa de¤ifliklik
teklifinin maddelerine geçilmesine iliflkin herhangi bir kay›t bulunmad›¤›na dikkat
çekerek teklifin maddelerine geçilmesi için gerekli oylama ço¤unlu¤unun basit ço-
¤unluk oldu¤u sonucuna varm›flt›r. Mahkeme’ye göre, teklifin maddelerine geçil-
mesine iliflkin olarak yap›lan oylamada nitelikli ço¤unluk koflulunun aranmas›,
Anayasa’n›n 175. maddesinin birinci f›kras›nda ve ‹çtüzük kurallar›nda belirtilen
“iki defa görüflülme” ve “iki defa oylama” biçimindeki zorunlulu¤u etkisiz k›labilir.
Ayr›ca, teklife gerekli deste¤i vermeyen milletvekillerinin, görüflmeler s›ras›ndaki
düflünsel tart›flma sürecinde, görüfllerini de¤ifltirebilmeleri mümkündür. Zaten iki
defa görüflülmesinin zorunlu k›l›nmas›n›n temelinde de bu amaç yatmaktad›r.
Mahkeme, maddelere geçilme aflamas›n›n zorlaflt›r›larak bu olana¤›n ortadan kal-
d›r›lmas›n›n anayasa koyucunun iradesine ayk›r›l›k oluflturaca¤› sonucuna varm›fl-
t›r (E. 2007/72, K.2007/68, Kt 5.7.2007, RG. 7.8.2007, 26606). 

Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasas› döneminde verdi¤i bir kararda, anayasa
de¤iflikli¤i için Genel Kurul’da yap›lacak bütün oylamalarda Anayasa’n›n öngördü-
¤ü karar yeter say›s›n›n aranmas› gerekti¤ini belirtmifltir (E. 1973/19, K.1975/87,Kt.
15.4.1975, RG. 26.2.1976, 15511). Ne var ki Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasas›
döneminde, bu görüflünü de¤ifltirmifltir (E. 2007/72, K.2007/68,Kt. 5.7.2007, RG.
16.2.2008, 26792). Oylamalar›n tümünün anayasa de¤ifliklik sürecinin bütününü
oluflturdu¤u göz önünde bulundurulacak olursa Anayasa Mahkemesi’nin bu görü-
flü tart›flmal›d›r. Anayasa’n›n 175. maddesi herhangi bir ayr›ma gitmeden teklifin
kabulünü Meclis üye tamsay›s›n›n en az 3/5 ço¤unlu¤una ba¤lad›¤›ndan teklifin
tümden maddelerine geçiflte de ayn› nitelikli ço¤unlu¤un aranmas› gerekir (Göz-
ler, 2010: 451; Onar, 2008: 531; Neziro¤lu, 2008: 40).

Anayasa Mahkemesi ayn› karar›nda, maddelerin ilk oylamas›nda Anayasa’n›n
175. maddesinin öngördü¤ü en az 3/5 kabul oyunun aranmayaca¤›na iliflkin ‹çtü-
zük kural›n› da anayasaya ayk›r› bulmam›flt›r. Mahkeme’ye göre, “Anayasan›n 175.
maddesi, Anayasa de¤ifliklik tekliflerinin iki defa görüflülmesini zorunlu k›lmakta-
d›r. Birinci görüflmenin ard›ndan yap›lacak oylamalarda yeterli ço¤unlu¤u sa¤laya-
mayan maddelerin reddedilmifl say›lmas›, ikinci görüflmeyi engelleyici bir yoruma
geçerlik tan›nmas› anlam›na gelir. Oysa ‹çtüzük’ün 94. maddesinin 2. f›kras›na gö-
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re birinci görüflmede gerekli ço¤unlukla kabul oyu alamayan bir madde ancak
ikinci görüflmede de gerekli ço¤unlukta kabul oyu alamam›flsa reddedilmifl olur.” 

Burada, iki defa görüflme kural›n›n nas›l yorumland›¤›na ba¤l› olarak Mahke-
me’nin görüflüne kat›l›p kat›lmamak mümkündür. ‹ki defa görüflme kural›n› ola-
¤an kanunlarda bulunmayan, anayasa yap›m›n› kolaylaflt›r›c› bir olanak olarak de-
¤il de kat› anayasan›n bir sonucu olarak görüldü¤ünde, birinci görüflmede madde-
ler üzerinde yap›lan oylamada da nitelikli (en az 3/5) ço¤unlu¤un aranmas› gerek-
ti¤i sonucuna var›labilir.

Onay
Anayasa, onay yetkisini halkla cumhurbaflkan› aras›nda paylaflt›rm›flt›r. Anayasa de-
¤iflikli¤inin baz› durumlarda halkoyuna sunulabilmesi 1924 ve 1961 Anayasalar›’n-
da öngörülmeyen bir olanakt›r. Yasan›n kabul edildi¤i oy oran› (3/5 ya da 2/3) hal-
koylamas›n›n zorunlu mu, yoksa cumhurbaflkan›n›n takdirine mi ba¤l› oldu¤unu
belirler. Yasa 3/5 ile 2/3 aras›nda bir ço¤unlukla kabul edilmiflse cumhurbaflkan›n›n
önünde iki seçenek vard›r: Yasay› TBMM’ye geri göndermek ya da halkoylamas›na
sunmak. Yasa 2/3 ya da daha büyük bir ço¤unlukla kabul edilmiflse cumhurbaflka-
n›n›n önünde üç seçenek bulunur: Yasay› TBMM’ye geri göndermek, Resmi Gaze-
te’de yay›mlayarak yürürlü¤e sokmak ya da halkoylamas›na sunmakt›r. 

Cumhurbaflkan›, Anayasa de¤iflikli¤i yasas›n›n baz› maddelerini onaylay›p baz›
maddelerini halkoyuna sunabilir ( md. 175/5). Yasan›n halkoyuna sunulmas› du-
rumunda hangi maddelerin birlikte, hangilerinin ayr› ayr› halkoylamas›nda oylana-
ca¤›na yasan›n kabulü s›ras›nda TBMM karar verir ( md. 175/7). Burada amaç, bir-
biriyle iliflkili maddelerin halkoylamas›nda birlikte oylanmas›n› sa¤layacak, dolay›-
s›yla konu aç›s›ndan yasan›n öngördü¤ü bütünlü¤ü zedelemeyecek bir gruplama
yapmas›na olanak tan›makt›r. Uygulamada TBMM’nin, halkoylamas›na sunulmas›
hâlinde yasan›n tümüyle oylanmas›n› ye¤ledi¤i görülmektedir. 

1982 Anayasas›, 1924 ve 1961 Anayasalar›’ndan farkl› olarak, cumhurbaflkan›na,
anayasa de¤iflikliklerine iliflkin yasalar› TBMM’ye bir kez daha görüflmek üzere ge-
ri gönderme yetkisi tan›m›flt›r. Anayasan›n 89. maddesine göre, TBMM taraf›ndan
kabul edilen yasalar cumhurbaflkan› taraf›ndan 15 gün içinde gerekçeli olarak ye-
niden görüflülmek üzere TBMM’ye geri gönderilebilir. Meclis, metni aynen kabul
ederse cumhurbaflkan›n›n yasay› yeniden Meclis’e geri gönderme yetkisi yoktur.
Buna karfl›l›k TBMM cumhurbaflkan›n›n geri gönderdi¤i yasa metnini üzerinde de-
¤ifliklik yaparak kabul etmiflse cumhurbaflkan› yasay› yeniden veto edebilir. 

Cumhurbaflkan›, TBMM’nin 3/5 ile 2/3 aras›nda bir ço¤unlukla kabul etti¤i bir
anayasa de¤iflikli¤ini geri gönderirse Meclis bunu hangi ço¤unlukla kabul etmeli-
dir? Anayasan›n 175/3. maddesine göre flöyledir: “Meclis, (cumhurbaflkan› taraf›n-
dan) geri gönderilen kanunu, üye tamsay›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤u ile aynen kabul
ederse Cumhurbaflkan› bu kanunu halkoyuna sunabilir”. 

Anayasa Mahkemesi’ne göre, “Üçüncü f›kran›n lafz›ndaki ‘üçte iki ço¤unlu¤u
ile kabul ederse’ ifadeleri baflka ço¤unluklarla da kabul edilme olana¤›n›n varl›¤›-
na iflaret eder. ‘Üçte iki ço¤unlu¤u ile kabul ederse’ ifadesi, ‘ancak üçte iki ço¤un-
lu¤u ile kabul edilebilir’ ifadesiyle mant›ksal olarak özdefl de¤ildir. Bu ifade, üçün-
cü f›kradaki ‘sunabilir’ yüklemine ba¤lanm›fl bir koflul oldu¤undan, bunu ‘ancak
üçte iki ço¤unlu¤u ile kabul edilebilir’ biçiminde bir önermeye dönüfltürmek ola-
naks›zd›r. Dördüncü f›kra, geri gönderilen yasan›n üçte ikinin alt›nda, beflte üçten
fazla bir ço¤unlukla aynen kabul edilmesi durumunda, ikinci kez iade olana¤› bu-
lunmad›¤›ndan, Cumhurbaflkan› taraf›ndan halkoyuna sunulmak üzere Resmi Ga-
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zete’de yay›mlamas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Ayn› de¤erlendirmenin geçerli oldu¤u
beflinci f›kran›n düzenleme konusu ‘geri gönderme üzerine üçte iki kabul zorun-
lulu¤u’ getirmek de¤il, bu ço¤unlukla kabul edilmifl bulunan bir Anayasa de¤iflik-
li¤inin ba¤l› oldu¤u yay›m ve yürürlük rejimini belirlemektir. ... Cumhurbaflkan›n›n
iadesi üzerine, teklifin kabulü için üçte iki ço¤unlu¤un zorunlu görülmesi duru-
munda, 1987 y›l›nda yap›lan de¤iflikli¤in herhangi bir kolaylaflt›rma ve kriz çözü-
cü boyutunun bulunmad›¤› ve anlams›z bir de¤ifliklik oldu¤u sonucu do¤acakt›r.
Böylece, önceki anayasalarda yer almayan halkoylamas›n›n Anayasa de¤ifliklikleri
sürecine eklenmesiyle ilk defa yar›-do¤rudan demokratik kat›l›m olana¤›n› sa¤la-
yan asli Anayasa koyucu iradenin etkinli¤i, bu de¤ifliklikle daha da güçlendirilmifl-
tir.” (E. 2007/72, K.2007/68, Kt. 5.7.2007, RG. 16.2.2008, 26792). Sonuçta, Anayasa
Mahkemesi cumhurbaflkan›n›n geri gönderdi¤i anayasa de¤iflikli¤i yasas›n›n aynen
kabulü için en az 2/3 de¤il 3/5 ço¤unlu¤un yeterli oldu¤u sonucuna varm›flt›r.

Cumhurbaflkan›n›n geri gönderdi¤i yasa, TBMM taraf›ndan aynen kabul edil-
miflse kabul say›s›na göre farkl› durumlar ortaya ç›kar. TBMM anayasa de¤iflikli¤i
yasas›n› 3/5 ile 2/3 aras›ndaki bir ço¤unlukla aynen kabul etmiflse cumhurbaflka-
n›n›n yasay› halkoyuna sunmak d›fl›nda bir seçene¤i yoktur. TBMM, cumhurbaflka-
n›n›n geri gönderdi¤i yasay› 2/3 ya da daha büyük bir ço¤unlukla aynen kabul et-
miflse cumhurbaflkan› yasay› onaylamak ya da halkoyuna sunmak seçeneklerinden
birini tercih etmek zorundad›r.

Yasan›n TBMM’de hangi oy çoklu¤uyla kabul edildi¤i, uygulamada, yasan›n tü-
mü üzerinde yap›lan son oylamaya göre belirlenmektedir. Bunun dayana¤› 1995
tarihli TBMM karar›d›r. Bu karara göre, yap›lan oylamada maddelerin bir k›sm›
3/5’in üzerinde ancak 2/3’ün alt›nda; bir bölümü ise 2/3’ün üzerinde oy alm›flsa,
tümünün oylanmas›nda teklif üçte ikinin üzerinde oyla kabul edilirse kanunun
hiçbir maddesi kendili¤inden halkoylamas›na sunulamaz. Ayn› durumda, tümünün
oylanmas›nda teklif 3/5 ile 2/3 aras›nda oyla kabul edilirse yasan›n tümü kendili-
¤inden halkoylamas›na sunulur. 

Söz konusu karar elefltiriye aç›kt›r. De¤iflikli¤in zorunlu olarak m› yoksa cum-
hurbaflkan›n›n takdiri ile mi halkoylamas›na sunulaca¤› saptan›rken hem maddeler
hem de metnin tümü üzerinde yap›lan oylamalar›n göz önünde bulundurulmas›
gerekir. Aksi takdirde dikkate al›nmayan oylaman›n anlam› kalmayacakt›r. Anaya-
sa koyucu aç›kça belirtmedikçe anayasan›n öngördü¤ü kabul yeter say›s›n›n bütün
oylamalarda aranmas› gerekir. Yaln›zca metnin tümü üzerindeki oylamay› esas al-
mak milletvekillerinin iradesinin bölünmesine olanak tan›mamaktad›r.

Uygulamada, TBMM’nin, halkoylamas›na sunulan anayasa de¤iflikli¤i yasas›n›n tümüyle oy-
lanmas›n› ye¤ledi¤i görülmektedir.

Halkoylamas›
Cumhurbaflkan›, TBMM’de en az üçte iki ço¤unlukla kabul edilmifl bir anayasa de-
¤iflikli¤i yasas›n›n uygun buldu¤u maddelerini onaylay›p uygun bulmad›klar›n›
halkoyuna sunabilir. 3/5 ile 2/3 aras›nda bir ço¤unlukla kabul edilmifl anayasa de-
¤iflikli¤ini ise halkoylamas›na sunmak zorundad›r. Cumhurbaflkan›n›n yasay› hal-
koylamas›na sunma yetkisi, t›pk› geri gönderme yetkisi gibi yürütme organ›n›n ba-
fl› olarak de¤il, devlet baflkan› s›fat›yla baflbakan ve ilgili bakanlar›n imzas›na ge-
rek olmadan tek bafl›na kulland›¤› bir yetkidir.

Anayasa’n›n 175/4. maddesine göre, halkoylamas›na sunulacak yasa ya da yasa
maddeleri cumhurbaflkan›nca Resmî Gazete’de yay›mlan›r. Halkoylamas› da seçim-
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ler gibi yarg› gözetim ve denetimi alt›nda yap›l›r. Bu konuda yetkili mercii Yüksek
Seçim Kurulu (YSK)’dur. Halkoylamas› 1987 tarihli 3376 say›l› Anayasa De¤ifliklile-
rinin Halkoylamas›na Sunulmas› Hakk›nda Kanun ve 1961 tarihli 298 say›l› Seçim-
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun’da yer alan düzenle-
melere göre yap›l›r. 3376 say›l› kanunun 2. maddesine göre halkoylamas›, ilgili
anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin yasan›n Resmi Gazete’de yay›m›n› izleyen altm›fl›nc›
günden sonraki ilk Pazar günü yap›l›r. Anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin bir yasan›n hal-
koylamas›nda kabul edilmifl say›lmas› için halkoylamas›nda kullan›lan geçerli oyla-
r›n yar›s›ndan ço¤unun kabul oyu olmas› gerekir (An. md. 175/6). Anayasa de¤i-
flikli¤inin halkoylamas›na sunulmas› yasan›n yürürlü¤e girip girmeyece¤ine iliflkin
bir oylamad›r. Yoksa metin TBMM’de kabul edildi¤i anda yasalaflm›flt›r.

1982 Anayasas› döneminde flimdiye kadar 4 kez halkoylamas›na gidilmifltir.
1987’de eski siyasetçilere siyaset yapma yasa¤› getiren Anayasa’n›n Geçici 4. mad-
desinin kald›r›lmas› (% 50.16 kabul); 1988’de yerel seçimlerin bir y›l geriye al›nma-
s›na iliflkin Anayasa’n›n 127. maddesinin de¤ifltirilmesi (%65 red); 2007’de içinde
cumhurbaflkan›n›n halk taraf›ndan seçilmesi de bulunan anayasan›n çeflitli madde-
lerinin de¤ifltirilmesi (%67.51 kabul); 2010’da Anayasa Mahkemesi’nde ve HSYK’da
yap›lan köklü de¤ifliklikleri de içeren anayasan›n çeflitli maddelerinin de¤ifltirilme-
sine iliflkin (%68.95 kabul) anayasa de¤iflikli¤i yasalar› halkoylamas›na sunulmufltur.

Anayasa de¤iflikli¤inin halkoylamas›na sunulmas›, yasan›n yürürlü¤e girip girmeyece¤ine
iliflkin bir oylamad›r.

Cumhurbaflkan›n›n bir anayasa de¤iflikli¤ini hangi hâllerde halkoyuna sunabilece¤ini
aç›klay›n›z.

ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹N‹N DENET‹M‹

Anayasa de¤iflikliklerinin denetimi konusunu aç›klayabilmek.

Anayasa Mahkemesi, yasalar›n anayasaya uygunlu¤u denetimini biçim ve esas aç›-
s›ndan yapabilir. Biçim aç›s›ndan denetim, yasalar›n anayasada gösterilen yönteme
ve biçim kurallar›na uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n›; esas aç›s›ndan denetim
ise yasalar›n anayasan›n içeri¤ine uygun olup olmad›¤›n›n denetlenmesidir.

1961 Anayasas›’n›n 147. maddesinin ilk biçimine göre, Anayasa Mahkemesi’ne
“kanunlar›n ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹ç tüzüklerinin Anayasaya uygunlu¤u-
nu” denetleme yetkisi verilmiflti. Bu düzenleme anayasa de¤ifliklikleri için özel bir
hüküm getirmemifl, yasalar›n anayasaya uygunlu¤unun biçim ve esas aç›s›ndan
denetlenmesini ayr› ayr› ele almam›flt›r. Anayasa Mahkemesi, bu dönemde verdi¤i
bir kararda anayasa de¤iflikliklerini esas aç›s›ndan da denetleme yetkisine sahip ol-
du¤unu belirtmifltir. 

Mahkemeye göre, 1961 Anayasas›’n›n 9. maddesi “devlet fleklinin Cumhuriyet
oldu¤u hakk›ndaki Anayasa hükmü de¤ifltirilemez ve de¤ifltirilmesi teklif edile-
mez”. Bunun d›fl›ndaki bütün anayasa maddeleri de¤ifltirilebilir. Bu maddedeki
de¤iflmezlik ilkesinin amac›, niteli¤i Anayasa’n›n 1. ve 2. maddelerinde ve bafllan-
g›ç bölümündeki temel ilkelerle belirlenmifl olan “Cumhuriyet” sözcü¤ünün ifade
etti¤i devlet sistemidir. Sadece cumhuriyet sözcü¤ünü sakl› tutup, bütün bu nite-
likleri hangi istikamette olursa olsun, tamamen veya k›smen de¤ifltirmek veya
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kald›rmak suretiyle, 1961 Anayasas›’n›n ilkeleriyle ba¤daflmas› mümkün olmayan
bir baflka rejimi meydana getirecek bir anayasa de¤iflikli¤inin teklif ve kabul edil-
mesi anayasaya ayk›r›l›k oluflturur. Dolay›s›yla Anayasa Mahkemesi, söz konusu
düzenlemenin de¤iflmezli¤ini sa¤lamak amac›yla her anayasa de¤iflikli¤inin Cum-
huriyetin temel ilkelerine uygunlu¤unu hem biçim hem de esas yönünden denet-
leyebilmelidir (E. 1970/1, K. 1970/31, Kt. 16.6.1970, RG. 7.6.1971),.

Anayasa’n›n 147. maddesi, 1971 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikle “Anayasa Mahke-
mesi ... Anayasa de¤iflikliklerinin de Anayasada gösterilen flekil flartlar›na uygun-
lu¤unu denetler” biçimine dönüfltürülmüfltür. Bu de¤iflikli¤in temelinde, anayasa
koyucunun Anayasa Mahkemesi’ni biçim denetimiyle s›n›rlama iste¤inin yatt›¤›
söylenebilir.

Ancak Anayasa Mahkemesi, anayasa de¤iflikliklerini 1971’den sonra da esastan
incelemeye devam etmifltir. Mahkeme 1975 tarihli karar›nda, anayasa de¤ifliklikle-
rinin esas aç›s›ndan denetiminin art›k mümkün olmad›¤›n› kabul etmekle birlikte
yukar›da özetlenen eski görüflünü yinelemifltir (E. 1973/19, K. 1975/87, Kt.
15.4.1975, RG. 26.2.1976, 15511). Anayasa Mahkemesi bu görüflten hareketle 1975-
77 y›llar› aras›nda çeflitli anayasa de¤iflikli¤i yasalar›n› anayasaya ayk›r› bularak ip-
tal etmifltir.

1961 Anayasas› döneminde Anayasa Mahkemesi’nin anayasa de¤iflikliklerini
esas aç›s›ndan da denetlemesi karfl›s›nda 1982 Anayasas›, Anayasa Mahkemesi’nin
bu konudaki yetkisini daha da s›n›rlam›flt›r. 1982 Anayasas›’n›n 148. maddesine gö-
re; “Anayasa Mahkemesi anayasa de¤iflikliklerini ... sadece flekil bak›m›ndan ince-
ler ve denetler”. Anayasa Mahkemesi’nin yapaca¤› flekil denetimi teklif ve oylama
ço¤unlu¤u ile iki kere görüflme flart›na uyulup uyulmad›¤› konular› ile s›n›rl›d›r.

Anayasa Mahkemesi, 1987 ile 2007’de verdi¤i kararlarda 1982 Anayasas›’n›n
anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin yasalar›n esas yönünden Anayasa’ya uygunluk dene-
timine izin vermedi¤i ve Anayasa’n›n 148. maddesinde tüketici biçimde say›lan ko-
flullar›n d›fl›nda flekil yönünden denetim yap›lmas›n›n da mümkün olmad›¤› sonu-
cuna varm›flt›r (E.1987/9, K.1987/15, Kt. 18/6/1987, R.G. 04.09.1987, 19564; E.
2007/72, K. 2007/68, Kt 5.7.2007, RG. 7.8.2007, 26606; E. 2007/99, K.2007/86, Kt.
27.11.2007, RG. 16.2.2008, 26792). 

Mahkeme, bu görüflünü 2008 tarihli karar›yla de¤ifltirmifl, 1961 Anayasas› döne-
mindeki içtihad›na geri dönmüfltür. Mahkeme’ye göre, “Anayasa’n›n 175. maddesi-
ne göre kullan›lacak Anayasa’y› de¤ifltirme yetkisinin, hukuksal geçerlilik ve etkin-
lik kazanabilmesi için Anayasa’n›n 4. maddesinde teklif edilemez olarak belirlenen
hükümlere iliflkin olmamas›, teklif ve oylama ço¤unlu¤una uyularak ve nihayetin-
de ivedi görüflme yasa¤› ihlal edilmeden kullan›lm›fl olmas› gerekir. Teklif edilebi-
lir olmayan bir Anayasa de¤iflikli¤inin 148. maddenin ikinci f›kras›nda öngörülen
teklif ço¤unlu¤u koflulunu yerine getirmifl olmas›, hukuken geçersiz nitelikteki bir
yasama tasarrufunun s›rf say›sal çoklu¤un gücüyle etkin k›l›nmas›n›n gerekçesi
olamaz. Zira kurulu iktidar olan yasama organ›n›n ifllem ve eylemlerinin geçerlili-
¤i, asli kurucu iktidar›n öngördü¤ü anayasal s›n›rlar içinde kalmas› kofluluna ba¤-
l›d›r. Anayasan›n 148’ inci maddesindeki, Anayasa de¤iflikliklerinde flekil denetimi-
nin “teklif ... flart›na uyulup uyulmad›¤›” hususlar›yla s›n›rl› oldu¤unu ifade eden
hüküm, yukar›daki aç›klamalar ›fl›¤›nda “geçerli teklif” koflulunun bulunup bulun-
mad›¤›na yönelik olarak yap›lacak bir denetimi de içerir. ... Kurucu iktidar›n siya-
sal düzene iliflkin temel tercihi Anayasa’n›n ilk üç maddesinde, bunun somut yan-
s›malar› ise di¤er maddelerde ortaya ç›kmaktad›r. 4. madde ise ilk üç maddenin
güvencesi olma niteli¤i itibariyle do¤al olarak de¤ifltirilmezlik özelli¤ine sahiptir.
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Bu durumda Anayasa’n›n 4. maddesi dâhil olmak üzere her bir maddede yap›la-
cak de¤iflikliklerin siyasal düzende de¤iflikliklere ve kurucu iktidar›n yaratt›¤› ana-
yasal düzende dönüflümlere yol açmas› mümkündür. ... Dolay›s›yla Anayasa’n›n
ilk üç maddesinde de¤ifliklik öngören veya Anayasa’n›n sair maddelerinde yap›lan
de¤iflikliklerle do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak ayn› sonucu do¤uran her-
hangi bir yasama tasarrufunun da hukuksal geçerlilik kazanmas› mümkün olmad›-
¤›ndan bu do¤rultudaki tekliflerin say›sal yönden Anayasa’ya uygun olmas› tasar-
rufun geçersizli¤ine engel oluflturmayacakt›r.” (E. 2008/16, K. 2008/116, kt.
5.6.2008, RG. 22.10.2008, 27032). Anayasa Mahkemesi bu görüflünü 2010 tarihli ka-
rar›nda da sürdürmüfltür (E. 2010/49 K.2010/87, Kt. 7.7.2010, RG.1.8.2010, 27659,
Mükerrer).

Anayasa Mahkemesi’nin anayasa de¤iflikliklerinin anayasaya uygunluk denetiminin kapsa-
m›n› tart›fl›n›z. 

50 Türk Anayasa Hukuku

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4



513.  Ünite  -  Anayasalar ›n  De¤iflt i r i lmesi  ve  1982 Anayasas›

Türev (tali) kurucu iktidar›n tan›m›n› yapabilmek.
Bir anayasay›, o anayasada öngörülen yöntemle-
re ba¤l› kalarak de¤ifltiren iktidara tali kurucu
iktidar denir. Bu iktidar türev kurucu iktidar ola-
rak da adland›r›lmaktad›r. Türev kurucu iktidar,
hukuki ve s›n›rl› bir iktidard›r. Anayasa türev ku-
rucu iktidar› s›n›rlayan düzenlemeler içerebilir.
Türev kurucu iktidar anayasay› de¤ifltirirken ana-
yasan›n öngördü¤ü bu s›n›rlamalara uymak zo-
rundad›r. Baz› anayasalar türev kurucu iktidara
anayasan›n tümünü ya da baz› maddelerini de-
¤ifltirme yetkisi tan›rken; ço¤u anayasa, anayasa-
n›n türev kurucu iktidar taraf›ndan toptan de¤ifl-
tirilmesine iliflkin özel bir düzenleme getirme-
mifltir. Türev kurucu iktidara yönelik s›n›rlamalar
içeri¤e iliflkin yani maddi, süreye iliflkin ya da
yönteme iliflkin yani biçimsel nitelikte olabilir.

Türev kurucu iktidara yönelik s›n›rlamalar›
belirleyebilmek.
Türev kurucu iktidara yönelik s›n›rlamalar içeri¤e
iliflkin yani maddi, süreye iliflkin ya da yönteme
iliflkin yani biçimsel nitelikte olabilir. De¤ifltirilme-
si anayasa taraf›ndan yasaklanan anayasa hüküm-
leri, türev kurucu iktidar›n maddi s›n›r›n› olufltur-
maktad›r. Anayasada anayasan›n tümünün ya da
baz› maddelerinin belli süreli¤ine ya da baz› ortam
ve koflullar›n oluflmas› durumunda de¤ifltirilmesi-
nin yasaklanmas›, türev kurucu iktidar›n süreye
iliflkin s›n›rlar›n› oluflturmaktad›r. Anayasan›n ön-
gördü¤ü süre s›n›rlar› geçici niteliktedir. Anayasa-
n›n hangi yöntemlere ba¤l› olarak de¤ifltirilece¤i-
nin bizzat anayasada belirtilmesi, türev kurucu ik-
tidara yönelik biçimsel s›n›rlar› ya da anayasan›n
biçimsel kat›l›¤›n› oluflturmaktad›r. Türev kurucu
iktidar, anayasay› de¤ifltirirken bu kurallara uymak
zorundad›r. Biçimsel s›n›rlar, de¤ifltirilmesi ola¤an
yasalardan genellikle daha zor ve farkl› yöntemle-
re ba¤lanan kat› (sert) anayasalarda görülür. Türev
kurucu iktidara yönelik bir baflka biçimsel s›n›r,
anayasa de¤iflikliklerinin birden fazla kez görüflül-
mesini flart koflmak olabilir. Anayasalar›n bir bölü-
mü, anayasa de¤iflikli¤inin yürürlü¤e girebilmesi
için, söz konusu de¤iflikli¤i kabul eden parlamen-
tonun hemen da¤›lmas›n›, genel seçimler sonucu
oluflan yeni parlamentonun da ayn› de¤iflikli¤i
onaylamas›n› flart koflmaktad›r. Anayasalar›n bir
bölümü, anayasada yer alan baz› konu ya da mad-
delerin de¤ifltirilmesini di¤er hükümlere göre daha
farkl› ve genellikle daha zor koflullara ba¤lam›flt›r.

1982 Anayasas›’na göre anayasan›n de¤ifltirilme-
sinde izlenmesi gereken aflamalar› belirtebilmek.
Anayasan›n nas›l de¤ifltirilece¤i, 1982 Anayasa-
s›’n›n 175. maddesinde düzenlenmifltir. 1982 Ana-

yasas›’n›n 175. maddesi çerçevesinde anayasa de-
¤iflikli¤ine iliflkin aflamalar teklif, görüflme, kabul
ve onay aflamalar›d›r. Anayasa de¤iflikli¤i, TBMM
üye tamsay›s›n›n en az 1/3’ü taraf›ndan önerilebi-
lir. Teklifin konusu Anayasa’n›n ilk üç maddesinde
bir de¤ifliklik içeremez. 175. maddenin öngördü¤ü
teklif ço¤unlu¤u, iki kez görüflülme koflulu ve ka-
bul ço¤unlu¤u Anayasa de¤iflikliklerini di¤er ka-
nunlardan ay›ran biçimsel unsurlar aras›nda yer al-
maktad›r. TBMM Baflkanl›¤›, en az 184 milletveki-
linin imzalad›¤› anayasa de¤ifliklik teklifini Anaya-
sa Komisyonu’na havale eder. Anayasa Komisyo-
nu teklifi görüflür. Teklife iliflkin karar›n› bir rapo-
ra ba¤lar ve kabul etti¤i metinle birlikte TBMM
Baflkanl›¤›’na gönderir. Raporda, Komisyon’un ko-
nu hakk›ndaki görüflleri ve yapt›¤› de¤iflikliklerin
gerekçeleri yer al›r. Teklifin TBMM Genel Kuru-
lu’nun gündemine girebilmesi için Komisyon ra-
porunun da¤›t›m›ndan itibaren 48 saat geçmesi ge-
rekmektedir. Anayasa de¤ifliklik teklifleri TBMM
Genel Kurulu’nda iki kere görüflülür. De¤ifliklik
tekliflerine iliflkin oylama gizli yap›l›r. Anayasa’n›n
175. maddesine göre “de¤ifltirme teklifinin kabulü
Meclisin üye tamsay›s›n›n 3/5 ço¤unlu¤unun gizli
oyuyla” mümkündür. Anayasa, onay yetkisini halk-
la cumhurbaflkan› aras›nda paylaflt›rm›flt›r. Yasan›n
kabul edildi¤i oy oran› (3/5 ya da 2/3) halkoyla-
mas›n›n zorunlu mu, yoksa cumhurbaflkan›n›n tak-
dirine mi ba¤l› oldu¤unu belirler. Yasa 3/5 ile 2/3
aras›nda bir ço¤unlukla kabul edilmiflse cumhur-
baflkan›n›n önünde iki seçenek vard›r: Yasay›
TBMM’ye geri göndermek ya da halkoylamas›na
sunmak. Yasa 2/3 ya da daha büyük bir ço¤unluk-
la kabul edilmiflse cumhurbaflkan›n›n önünde üç
seçenek bulunur: Yasay› TBMM’ye geri gönder-
mek, Resmî Gazete’de yay›mlayarak yürürlü¤e sok-
mak ya da halkoylamas›na sunmakt›r. Cumhur-
baflkan›, Anayasa de¤iflikli¤i yasas›n›n baz› mad-
delerini onaylay›p baz› maddelerini halkoyuna su-
nabilir. Yasan›n halkoyuna sunulmas› durumunda
hangi maddelerin birlikte hangilerinin ayr› ayr› hal-
koylamas›nda oylanaca¤›na yasan›n kabulü s›ra-
s›nda TBMM karar verir. Uygulamada TBMM’nin,
halkoylamas›na sunulmas› hâlinde yasan›n tümüy-
le oylanmas›n› ye¤ledi¤i görülmektedir. 

Anayasa de¤iflikliklerinin denetimi konusunu
aç›klayabilmek.
1982 Anayasas›’n›n 148. maddesine göre, “Ana-
yasa Mahkemesi anayasa de¤iflikliklerini ... sade-
ce flekil bak›m›ndan inceler ve denetler”. Anaya-
sa Mahkemesi’nin yapaca¤› flekil denetimi teklif
ve oylama ço¤unlu¤u ile iki kere görüflme flart›na
uyulup uyulmad›¤› konular› ile s›n›rl›d›r.

Özet
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1. Türev kurucu iktidara iliflkin afla¤›dakilerden hangi-
si söylenemez?

a. Türev kurucu iktidar, tali kurucu iktidar olarak
da adland›r›l›r.

b. Türev kurucu iktidar hukuki bir iktidard›r.
c. Türev kurucu iktidar s›n›rs›z bir iktidard›r.
d. Baz› anayasalar türev kurucu iktidara baz› mad-

deleri de¤ifltirme yasa¤› koyabilir.
e. Baz› anayasalar türev kurucu iktidara baz› dö-

nemlerde anayasay› de¤ifltirme yasa¤› koyabilir.

2. Afla¤›daki anayasalar›n hangisinde türev kurucu ik-
tidar›n anayasay› toptan de¤ifltirmesine iliflkin özel bir
hüküm bulunmamaktad›r?

a. 1978 ‹spanya Anayasas›
b. 1992 Paraguay Anayasas›
c. 1999 ‹sviçre Anayasas›
d. 2009 Bolivya Anayasas›
e. 1982 Türkiye Anayasas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi türev kurucu iktidara yöne-
lik s›n›rlar aras›nda yer almamaktad›r?

a. Maddi s›n›r
b. Biçimsel s›n›r
c. Yöntemsel s›n›r
d. Bireysel s›n›r
e. Süre s›n›r›

4. Afla¤›dakilerden hangisi anayasan›n maddi kat›l›¤›n›
ifade etmektedir?

a. Maddi s›n›r
b. Süre s›n›r›
c. Biçimsel s›n›r
d. Yöntemsel s›n›r
e. ‹çerik s›n›r›

5. Afla¤›daki anayasalardan hangisi anayasa de¤ifliklik-
lerinin milletleraras› hukuka uygun olmas› koflulunu
öngörmektedir?

a. 1982 Türkiye Anayasas›
b. 1999 ‹sviçre Anayasas›
c. 1992 Çek Cumhuriyeti Anayasas› 
d. 1988 Brezilya Anayasas›
e. 1991 Romanya Anayasas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi türev kurucu iktidara yöne-
lik süre s›n›r›n› içermemektedir?

a. 1958 Fransa Anayasas›
b. 1976 Portekiz Anayasas›
c. 1978 ‹spanya Anayasas›
d. 1991 Romanya Anayasas›
e. 1982 Türkiye Anayasas›

7. 1982 Anayasas›’na göre anayasa de¤iflikli¤i için tek-
lif yeter say›s› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. TBMM üye say›s›n›n 1/3’ü
b. TBMM üye say›s›n›n 2/3’ü
c. TBMM üye say›s›n›n 3/5’,
d. TBMM üye say›s›n›n 1/4’ü
e. TBMM üye say›s›n›n salt ço¤unlu¤u

8. 1982 Anayasas›’n›n de¤ifltirilmesinin teklif dahi edi-
lemeyece¤i maddeler içermesi afla¤›dakilerden hangisi-
nin bir sonucudur?

a. Süre s›n›r›
b. Maddi s›n›r
c. Biçimsel s›n›r
d. Yöntemsel s›n›r
e. Bireysel s›n›r

9. Afla¤›dakilerden hangisi türev kurucu iktidara iliflkin
biçimsel s›n›rlar aras›nda yer almamaktad›r?

a. Anayasa de¤iflikli¤i için daha genifl bir uzlaflma-
n›n aranmas›.

b. Anayasa de¤iflikliklerinin birden fazla kez görü-
flülmesi.

c. Ola¤anüstü hallerde anayasa de¤iflikli¤i yap›la-
mamas›.

d. Anayasa de¤iflikli¤ini kabul eden parlamento-
nun da¤›lmas›.

e. Anayasa de¤iflikli¤inin halkoyuna sunulmas›. 

10. 1982 Anayasas›’na göre anayasa de¤iflikliklerini
onaylama yetkisi afla¤›dakilerden hangileri aras›nda
paylaflt›r›lm›flt›r?

a. TBMM-Cumhurbaflkan›
b. Halk-Baflbakan
c. Baflbakan-Cumhurbaflkan›
d. Cumhurbaflkan›-Halk
e. Halk-TBMM

Kendimizi S›nayal›m



533.  Ünite  -  Anayasalar ›n  De¤iflt i r i lmesi  ve  1982 Anayasas›

Türk seçmeni, 12 Eylül 2010 tarihinde, Anayasal düzen-
lemelere iliflkin 6. kez sand›k bafl›na gidecek.
AA muhabirinin derlemelerine göre, Türkiye’de anaya-
sal düzenlemelerle ilgili olarak bugüne kadar 5 kez halk
oylamas› yap›ld›.
Anayasal düzenlemelere iliflkin ilk referandum 27 May›s
1960 askeri müdahalesinin ard›ndan haz›rlanan 1961 Ana-
yasas› için yap›ld›. 9 Temmuz 1961’deki halk oylamas›
ile anayasa yüzde 38,3 “Hay›r” oyuna karfl›l›k yüzde 61,7
oran›ndaki “Evet” oyuyla kabul edildi. Böylece, Kurucu
Meclis taraf›ndan 27 May›s 1961 tarihinde benimsenen
yeni anayasa halk taraf›ndan kabul edilmifl oldu.
27 May›s askeri müdahalesinde Milli Birlik Komitesi ve
Devlet Baflkanl›¤› görevini üstlenen Cemal Gürsel, hal-
koyuna sunulan anayasa gere¤ince 10 Ekim 1961_de
yap›lan seçimlerden sonra oluflturulan TBMM taraf›n-
dan Türkiye’nin dördüncü cumhurbaflkan› seçildi. Gür-
sel, 1966 y›l›nda bafllayan rahats›zl›¤›n›n görevini yap-
mas›na engel olacak duruma gelmesi üzerine, TBMM
karar›yla görevine son verilinceye kadar Cumhurbafl-
kanl›¤›n› sürdürdü.
Türk seçmeni, bundan 21 y›l sonra, yine bir askeri mü-
dahalenin ard›ndan, “1982 Anayasas›”n›n halkoyuna su-
nulmas› üzerine ikinci kez sand›k bafl›na gitti.
‹kinci referandum, 1980 askeri müdahalesinin ard›ndan
haz›rlanan 1982 Anayasas› için 7 Kas›m 1982’de yap›ld›.
Halk oylamas›na 18 milyon 885 bin 488 seçmen kat›ld›.
17 milyon 215 bin 559 seçmen “Kabul” (yüzde 91,37), 1
milyon 626 bin 431 seçmen ise “Ret” (yüzde 8,63) oyu
kulland›. 1982 Anayasas›, sonuçlar›n aç›klanmas›yla 9 Ka-
s›m 1982’de yürürlü¤e girdi. Anayasan›n Geçici 1. Mad-
desi uyar›nca, askeri müdahalenin ard›ndan Milli Güven-
lik Konseyi ile Devlet Baflkanl›¤›n› üstlenen Kenan Evren
“Cumhurbaflkan›” s›fat›n› ald›. Evren, 9 Kas›m 1989’da gö-
rev süresini tamamlayarak cumhurbaflkanl›¤›ndan ayr›ld›.

-ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹LER‹-

Türkiye’deki 3. halk oylamas›, 1982 Anayasas›’n›n Ge-
çici 4. Maddesi ile getirilen siyasi yasaklar›n kalk›p kalk-
mamas› konusunda 6 Eylül 1987’de yap›ld›. Yüksek Se-
çim Kurulu’nun (YSK) 12 Eylül 1987’de aç›klad›¤› so-
nuçlara göre, halk oylamas›na 24 milyon 436 bin 821
seçmen kat›ld›. Geçerli 23 milyon 347 bin 856 oydan 11
milyon 711 bin 461’i “Evet” (Yüzde 50,36), 11 milyon
636 bin 395’i (Yüzde 49,84) “Hay›r” ç›kt›. Böylece, Ge-
çici 4. Madde yürürlükten kalkt›.
Türk seçmeninin önüne 4. kez getirilen halk oylamas›-
n›n konusunu ise Anayasa’n›n 127. maddesindeki yerel
seçimlerin 1 y›l erkene al›n›p al›nmamas› oldu. Bu halk

oylamas› 25 Eylül 1988’de yap›ld›. Seçmenlerin yüzde
65’i de¤ifliklik için “Hay›r”, yüzde 35’i “Evet” oyu kul-
land›. Böylece, yerel seçimlerin erkene al›nmas› için
Anayasa’n›n 127. maddesinde öngörülen de¤ifliklik ka-
bul edilmedi; 13 Kas›m 1988’de gerçeklefltirilmesi ön-
görülen erken yerel seçim yap›lmad›.
Anayasal metinlere iliflkin 5. halk oylamas› ise 21 Ekim
2007’de yap›ld›. Cumhurbaflkan›n›n halk taraf›ndan ve 5
art› 5 sistemiyle seçilmesini öngören düzenlemenin de
aras›nda yer ald›¤› Anayasa de¤ifliklikleri 22 Temmuz’da-
ki milletvekili seçiminin ard›ndan halk oyuna sunuldu.
Bu oylamada kay›tl› seçmenlerin (42 milyon 690 bin
252) yüzde 67,5’i (28 milyon 819 bin 319) sand›k bafl›-
na gitti. Geçerli oylar›n yüzde 68,95’i “Evet”, yüzde
31,05’i ise “Hay›r” yönünde oldu ve böylece anayasa
de¤iflikli¤i kabul edildi.

-REFERANDUM SÜREC‹ DURMUfiTU-

Bu arada, Anayasa’n›n “Bafllang›ç” metni ile 33 madde-
sinde de¤ifliklik yapan yasa, 3 Ekim 2001 tarihinde
TBMM’de kabul edildi.
Dönemin Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer yasan›n
32 maddesini onaylad›, ancak “milletvekili ödenek ve
yolluklar›n›” düzenleyen 27. maddesini ise halkoyuna
sunma karar› ald›. Yasa, 27. madde d›fl›nda, 17 Ekim
2001’de Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin yasan›n 27. maddesi ise
yaflanan tart›flmalardan sonra 22 Ekim 2001 tarihli Res-
mi Gazete’de yay›mland›.
Böylece, o tarihteki düzenlemede yer alan 120 gün son-
ras›nda referandum yap›lmas›na iliflkin süreç bafllad›. An-
cak, TBMM’de, sözkonusu maddeyle ilgili yeni bir Anaya-
sa de¤iflikli¤ine gidildi. Anayasa’n›n 86. maddesinde de-
¤ifliklik yapan yeni düzenleme, 1 Aral›k 2001’de Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Böylece, Cum-
hurbaflkan› Sezer’in önceki de¤ifliklik metnini referandu-
ma götürme karar›n›n konusu ortadan kalkm›fl oldu.

-6. KEZ SANDIK BAfiINA-

Türk seçmeni, bir ay sonra anayasal düzenlemelerle il-
gili 6. kez sand›k bafl›na gidecek.
YSK kay›tlar›na göre, 12 Eylül 2010 tarihindeki halk oy-
lamas›nda 49 milyon 446 bin 269 seçmen toplam 151
bin 546 sand›kta oy kullanacak. Halk oylamas›nda san-
d›klarda 1 milyon 61 bin 137 kifli görev yapacak.

Kaynak: http://nethaberci.com/sondakika-siya-

set-haberleri/secmen-6-kez-referanduma-gidiyor-

41671.html

Yaflam›n ‹çinden
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Anayasa Mahkemesi Resmi ‹nternet Sitesi/S›kça

Sorulan Sorular

14- Anayasa de¤iflikli¤i nas›l ve kimler taraf›n-

dan yap›lmaktad›r? Ayr›ca halk oylamas› nas›l

yap›lmaktad›r?

Anayasan›n de¤ifltirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi
üye tamsay›s›n›n en az üçte biri taraf›ndan yaz›yla tek-
lif edilebilir. Anayasan›n de¤ifltirilmesi hakk›ndaki tek-
lifler Genel Kurulda iki defa görüflülür. De¤ifltirme tek-
lifinin kabulü Meclisin üye tamsay›s›n›n beflte üç ço-
¤unlu¤unun gizli oyuyla mümkündür. 
Anayasan›n de¤ifltirilmesi hakk›ndaki tekliflerin görüflül-
mesi ve kabulü, bu maddedeki kay›tlar d›fl›nda, kanunla-
r›n görüflülmesi ve kabulü hakk›ndaki hükümlere tabidir. 
Cumhurbaflkan› Anayasa de¤iflikliklerine iliflkin kanun-
lar›, bir daha görüflülmek üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisine göre gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Ka-
nunu, üye tamsay›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤u ile aynen
kabul ederse Cumhurbaflkan› bu Kanunu halkoyuna
sunabilir. 
Meclis taraf›ndan üye tamsay›s›n›n beflte üçü ile veya
üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa de¤iflikli¤i
hakk›ndaki Kanun, Cumhurbaflkan› taraf›ndan Meclise
iade edilmedi¤i takdirde halkoyuna sunulmak üzere
Resmî Gazete’de yay›mlan›r. 
Do¤rudan veya Cumhurbaflkan›n›n iadesi üzerine, Mec-
lis üye tamsay›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤u ile kabul edilen
Anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin kanun veya gerekli görü-
len maddeleri Cumhurbaflkan› taraf›ndan halkoyuna su-
nulabilir. Halkoylamas›na sunulmayan Anayasa de¤i-
flikli¤ine iliflkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Gaze-
tede yay›mlan›r. 
Halkoyuna sunulan Anayasa de¤iflikliklerine iliflkin ka-
nunlar›n yürürlü¤e girmesi için, halkoylamas›nda kulla-
n›lan geçerli oylar›n yar›s›ndan ço¤unun kabul oyu ol-
mas› gerekir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa de¤iflikliklerine
iliflkin kanunlar›n kabulü s›ras›nda, bu Kanunun hal-
koylamas›na sunulmas› halinde, Anayasan›n de¤ifltiri-
len hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin
ayr› ayr› oylanaca¤›n› da karara ba¤lar. 
Halkoylamas›na, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve
mahallî genel seçimlere ifltiraki temin için, kanunla para
cezas› dahil gerekli her türlü tedbir al›n›r(Madde 175)

Kaynak: http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/sss.pdf

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tali Kurucu ‹ktidar” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tali Kurucu ‹ktidar” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tali Kurucu ‹ktidar” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Maddi S›n›r” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Maddi S›n›r” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Süre S›n›r›” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Teklif” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Maddi S›n›r” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Biçimsel S›n›r” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Onay” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Anayasaya maddi s›n›r koyman›n amac›, anayasa koyu-
cunun önem verdi¤i ve de¤iflmesini istemedi¤i baz› il-
kelerin devaml›l›¤›n› güvence alt›na almak ve anayasa-
ya özel bir koruma sa¤lamakt›r.

S›ra Sizde 2

Anayasa de¤ifliklikleri için öngörülen “iki kere görüfl-
me” koflulunun amac›, anayasa de¤iflikliklerini aceleye
getirmemek, hem milletvekillerine hem de kamuoyu-
na konu hakk›ndaki görüfllerini olgunlaflt›rma olana¤›
tan›makt›r. 

S›ra Sizde 3

Cumhurbaflkan›, TBMM’de en az üçte iki ço¤unlukla
kabul edilmifl bir anayasa de¤iflikli¤i yasas›n›n uygun
buldu¤u maddelerini onaylay›p uygun bulmad›klar›n›
halkoyuna sunabilir. 3/5 ile 2/3 aras›nda bir ço¤unluk-
la kabul edilmifl anayasa de¤iflikli¤ini ise halkoylamas›-
na sunmak zorundad›r. Cumhurbaflkan›n›n yasay› hal-
koylamas›na sunma yetkisi, t›pk› geri gönderme yetkisi
gibi yürütme organ›n›n bafl› olarak de¤il, devlet baflka-
n› s›fat›yla baflbakan ve ilgili bakanlar›n imzas›na gerek
olmadan tek bafl›na kulland›¤› bir yetkidir.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Anayasa Mahkemesi’nin anayasa de¤iflikliklerinin ana-
yasaya uygunluk denetiminin kapsam›n› tart›fl›n›z. 
1982 Anayasas›’n›n 148. maddesine göre “Anayasa Mah-
kemesi anayasa de¤iflikliklerini ... sadece flekil bak›-
m›ndan inceler ve denetler”. Anayasa Mahkemesi’nin
yapaca¤› flekil denetimi teklif ve oylama ço¤unlu¤u ile
iki kere görüflme flart›na uyulup uyulmad›¤› konular› ile
s›n›rl›d›r. Anayasa’ya göre Anayasa Mahkemesi anayasa
de¤iflikliklerini esas bak›m›ndan denetleme yetkisine
sahip de¤ildir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Atatürk milliyetçili¤i ilkesini aç›klayabilecek,
‹nsan haklar›na sayg›l› devlet ilkesini anlatabilecek,
Hukuk devleti ilkesini ve özelliklerini aç›klayabilecek,
Demokratik devlet ilkesini aç›klayabilecek,
Sosyal devlet ilkesinin temel özelliklerini anlatabilecek,
Laik devlet ilkesinin temel özelliklerini belirleyebileceksiniz. 
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1982 Anayasas›’na
Göre Devletin
Temel Nitelikleri

            



G‹R‹fi
1982 Anayasas›’n›n 2. maddesi Cumhuriyetin temel niteliklerini belirtmektedir. Bu-
na göre “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayan›flma ve adalet anla-
y›fl› içinde, insan haklar›na sayg›l›, Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›, bafllang›çta belir-
tilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”. Afla-
¤›da, bu nitelikler ele al›nacakt›r.

BAfiLANGIÇ ‹LKELER‹ ‹LE TOPLUMUN HUZURU, 
M‹LLÎ DAYANIfiMA VE ADALET ANLAYIfiI
Cumhuriyetin, Anayasa’n›n 2. maddesinde gönderme yap›lan niteliklerinden biri,
“Bafllang›çta belirtilen temel ilkeler”dir. Çok say›da ça¤dafl anayasada yer alan bafl-
lang›ç k›sm›, bir hukuk normu koymaktan çok anayasay› yapanlar›n felsefi görüfl
ve anlay›fllar›n› ortaya koyan ve genellikle edebî bir üslupla kaleme al›nan metin-
lerdir. 1982 Anayasas›’n›n Bafllang›ç K›sm› da bu özellikleri yans›tmaktad›r ve Ana-
yasa’n›n 176. maddesine göre Anayasa metnine dâhildir. 

1982 Anayasas›’n›n Bafllang›ç K›sm›, 1995 ve 2001’de yap›lan anayasa de¤iflik-
likleriyle sadelefltirildikten sonra bile 298 sözcükten kurulu tek bir cümleden olufl-
maktad›r. Bafllang›çtan “kuvvetler ayr›l›¤›n›n kuvvetler hiyerarflisi anlam›na gelme-
di¤i”, “ulusal egemenlik”, “anayasan›n üstünlü¤ü ve ba¤lay›c›l›¤›”, “devletin ve ül-
kenin bölünmez bütünlü¤ü”, “laikli¤in dini duygular›n devlet ifllerine ve siyasete
kar›flt›r›lamayaca¤› anlam›na geldi¤i” gibi ilkeler ç›karmak mümkündür. 

Anayasa’n›n 2. maddesi, Cumhuriyetin “toplumun huzuru, millî dayan›flma ve
adalet anlay›fl› içinde” bir devlet oldu¤unu belirtmektedir. Bu ilkelerin bir bölümü
Anayasa’n›n çeflitli maddelerinde somutlaflt›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla Anayasa Mahke-
mesi, Bafllang›ç’ta yer alan ilkeleri anayasan›n yorumlanmas›nda göz önünde bu-
lundurmal›d›r. Ancak bu ilkeler Anayasa Mahkemesi’nin kararlar›n›n asli dayana¤›
yap›lmamal›, baflka deyiflle esas ölçü norm yap›lmamal› ve bunlardan yard›mc› ya-
ni destek ölçü norm olarak yararlan›lmal›d›r. Ancak Mahkeme’nin, baz› kararlar›n-
da Bafllang›ç’taki ilkeleri esas ölçü norm olarak kulland›¤› görülmektedir. Bu ka-
rarlar elefltiriye aç›kt›r (Özbudun, 2011, 75-76; Erdo¤an, 2011: 197; Sabuncu, 2006:
21; Gözler, 2010: 90).

Anayasa Mahkemesi, Bafllang›ç’ta yer alan ilkeleri anayasan›n yorumlanmas›nda göz önün-
de bulundururken, bu ilkelerden destek ölçü norm olarak yararlanmal›d›r.

1982 Anayasas›’na Göre
Devletin Temel Nitelikleri
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ATATÜRK M‹LL‹YETÇ‹L‹⁄‹NE BA⁄LILIK

Atatürk milliyetçili¤i ilkesini aç›klayabilmek.

Millet, birbirlerine baz› unsurlarla ba¤l› insanlardan oluflmufl toplulu¤a verilen ad-
d›r. Bu ba¤lar›n niteli¤ine göre, objektif (nesnel) ve sübjektif (öznel) olmak üzere
iki farkl› millet anlay›fl› vard›r. Objektif millet anlay›fl›, ulusu oluflturan insanlar ara-
s›ndaki ba¤lar›n ›rk, din, dil gibi nesnel olarak görülebilen nitelikte olmas›na daya-
n›r. Sübjektif millet anlay›fl› ise ulusu oluflturan insanlar›n aras›ndaki ba¤›n ortak
geçmifl, amaç ve ülkü birli¤i, bir arada yaflama iste¤i gibi manevi nitelik tafl›mas›-
d›r (Gözler, 2010: 56-57). 

Atatürk, ulusun tan›m›n› “Bir harstan (kültürden) olan insanlardan mürekkep
cemiyet” biçiminde yaparak sübjektif millet anlay›fl›n› benimsemifltir. Atatürk milli-
yetçili¤i, milliyetçili¤i reddeden ak›mlara, ›rkç›l›¤a, flovenizme ve sald›rganl›¤a kar-
fl›d›r (Özbudun, 2011: 78).

1982 Anayasas›’n›n Bafllang›ç K›sm›, birinci paragraf›nda Anayasa’n›n “Ata-
türk’ün belirledi¤i milliyetçilik anlay›fl› do¤rultusunda” oldu¤unu belirttikten son-
ra, ikinci ve yedinci paragraflar›nda Atatürk’ün sübjektif millet anlay›fl›n› yans›tan
ifadelere yer vermifltir. Buna göre Türk ulusu “Dünya milletleri ailesinin eflit hak-
lara sahip flerefli bir üyesi”dir. “Topluca Türk vatandafllar›n›n millî gurur ve iftihar-
larda, millî sevinç ve kederlerde, millî varl›¤a karfl› hak ve ödevlerde, nimet ve kül-
fetlerde ve millet hayat›n›n her türlü tecellisinde ortak”t›r. Bu tan›m, sübjektif mil-
let anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. Ayr›ca Anayasa, “Türk Devleti’ne vatandafll›k ba¤› ile
ba¤l› olan herkes Türk’tür.” (md.66/1) demek suretiyle Türk olmay› etnik bir kö-
kene de¤il, hukuki bir ba¤ olan vatandafll›¤a dayand›rm›flt›r.

Atatürk milliyetçili¤i, 1982 Anayasas›’n›n 3/1. maddesinde yer alan “Türkiye
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” ifadesiyle de iliflkilidir. 1961
Anayasas›’nda da bulunan bu hüküm, Anayasa’n›n baflka maddelerinde de yer al-
maktad›r. Devletin ülkesiyle bölünmez bütünlü¤ü, ülke topraklar›n›n bir bölümün-
den ya da tümünden vazgeçilememesi, ülke topraklar› üzerinde baflka bir devletin
kurulamamas›d›r. Devletin milletiyle bölünmez bütünlü¤ü ise Türkiye’de “Türk
Milleti”nden baflka bir millet ya da milletler olmad›¤›, ülkedeki etnik ve kültürel
farkl›l›klar›n Türk kimli¤inin rakibi de¤il ona ba¤l› unsurlar oldu¤u anlam›na gelir
(Erdo¤an, 2011: 234).

Anayasa Mahkemesi de Anayasa’n›n ulus anlay›fl›yla devletin ülkesi ve milletiy-
le bölünmez bütünlü¤ü ilkesi aras›nda iliflki kurmaktad›r. Mahkeme’ye göre, “Ana-
yasam›z, Türk Devleti’ne vatandafll›k ba¤› ile ba¤l› olan herkesi Türk sayan birlefl-
tirici ve bütünlefltirici bir milliyetçilik anlay›fl›na sahiptir. Devletin ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bütünlü¤ü, bu ça¤dafl milliyetçilik anlay›fl›n›n belirgin niteliklerin-
den birini oluflturmaktad›r. Bu ba¤lamda Anayasa’ya göre, Türk Devleti’ne vatan-
dafll›k ba¤› ile ba¤l› olan herkesin hangi etnik gruptan olursa olsun Türk say›lma-
s›, onun etnik kimli¤ini inkar anlam›nda de¤il, devletine “Türk Devleti”, ulusuna
“Türk Ulusu” ve ülkesine “Türk Vatan›” denen ve toplum yap›s›nda çeflitli etnik
gruplar bulunan ülkede bütün vatandafllar aras›nda eflitli¤in sa¤lanmas› ve ço¤un-
luk içinde bulunan etnik gruplar›n az›nl›¤a düflmesini önleme amac›na yöneliktir.
Bu nedenle Anayasam›za göre siyasal aç›dan önemli olan soy de¤il, ulusal toplu-
luktan olmakt›r. Ulusal birlik, devleti kuran, ulusu oluflturan topluluklar›n ya da bi-
reylerin etnik kökeni ne olursa olsun, yurttafll›k kurumu içinde ayr›ms›z birliktelik-
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Objektif millet anlay›fl›,
ulusu oluflturan insanlar
aras›ndaki ba¤lar›n ›rk, din,
dil gibi nesnel olarak
görülebilen nitelikte
olmas›na dayan›r. Sübjektif
millet anlay›fl› ise ulusu
oluflturan insanlar›n
aras›ndaki ba¤›n ortak
geçmifl, amaç ve ülkü
birli¤i, bir arada yaflama
iste¤i gibi manevi nitelik
tafl›mas›d›r.



leriyle gerçekleflir (Sosyalist Birlik Partisi (Siyasî Parti Kapatma), E. K. 1995/1, Kt.
19.7.1995 R.G.22.10.1997, 2314; HADEP (Siyasî Parti Kapatma), E. 1999/1, K.
2003/1, Kt. 13.3.2003, R.G. 19.07.2003, DTP (Siyasî Parti Kapatma), E. 2007/1,
K.2009/4, Kt.11.12.2009, R.G. 14.12.2009, 27432). 

Anayasa Mahkemesi’ne göre, Devlet’in ülkesi ve milletiyle bölünmezli¤i ilkesi
az›nl›k yarat›lmamas›n›, bölgecilik ve ›rkç›l›k yap›lmamas›n› ve eflitlik ilkesinin ko-
runmas›n› da içerir (HEP (Siyasi Parti Kapatma) E. 1992/1, K. 1993/1 Kt. 4.7.1993,
R.G. 18.08.1993, 21672; HADEP (Siyasi Parti Kapatma), E. 1999/1, K. 2003/1, KT.
13.3.2003, R.G. 19.07.2003, 25173). Anayasa Mahkemesi milletin bölünmezli¤i ilke-
siyle devletin üniter yap›s› aras›ndaki iliflkiyi, üniter olmayan devletlerde birden
çok egemenlik oldu¤u yolundaki bir kabulden yola ç›karak kurmaktad›r (Sabun-
cu, 2006: 30). 

Söz konusu kabul, federal devlet için do¤ruyken durum bölgeli devlette fark-
l›d›r. Örne¤in; ‹spanyol Anayasas› ülkeyi özerk topluluk ad› verilen bölgelere
ay›rm›fl olmas›na ve bu bölgelere yasama ve yürütme alanlar›nda genifl özerklik
tan›m›fl olmas›na karfl›n Anayasa “‹spanyol Ulusunun ayr›lmaz birli¤i ve vatan›n
bölünmezli¤ine” dayand›¤›n› belirtmifltir. Asl›nda “devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlü¤ü ilkesinden çok “‹dare, kurulufl ve görevleriyle bir bütün-
dür” diyen Anayasan›n 123. maddesinin, yerinden yönetim kurulufllar›na siyasal
nitelikte yetkiler verilemeyece¤inin anayasal dayana¤›n› oluflturdu¤u söylenebi-
lir. Anayasa Mahkemesi de bu yaklafl›m› benimsemekte “idarenin bütünlü¤ü” il-
kesini, “egemenli¤in tekli¤i ve üniter devlet yap›s›n›n bir gere¤i, tekil devlet mo-
delinin yönetim alan›ndaki temel ilkesi olarak görmektedir ( E. 2008/87, K.
2011/95 Kt. 9.6.2011 R.G. 28.12.2011, 28156; E. 2005/32, K. 2007/3, Kt. 18.1.2007,
RG. 29.12.2007, 26741).

‹NSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET

‹nsan haklar›na sayg›l› devlet ilkesini anlatabilmek.

‹nsan haklar›, insan›n sadece insan olmas›ndan dolay› sahip oldu¤u hak ve özgür-
lüklere; temel hak ve özgürlükler ise anayasa taraf›ndan tan›nan ve güvenceye al›-
nan haklara verilen add›r. Ünlü Avusturyal› Hukukçu Georg Jellinek’in yapt›¤› üç-
lü s›n›flamaya göre; devletin kar›flmamas› durumunda kullan›labilen haklar olum-
suz (negatif), ancak devletin birey yarar›na bir edimde bulunmas› durumunda kul-
lan›labilen haklara olumlu (pozitif) ve vatandafllar›n yönetime kat›lmas›n› sa¤layan
haklara da aktif (kat›lma) haklar denir. 

Koruyucu haklar olarak da adland›r›lan olumsuz haklar mülkiyet hakk›, ifade,
din ve vicdan özgürlü¤ü gibi kifli haklar›d›r. ‹steme haklar› da denen olumlu hak-
lar içine ise sa¤l›k, konut, sosyal güvenlik gibi haklar girer. Siyasal haklar olarak
da adland›r›lan aktif haklar ise seçme ve seçilme, kamu hizmetine girme gibi hak-
lardan oluflur. 

Hak ve özgürlükler ortaya ç›k›fl zaman›na göre ise birinci kuflak, ikinci kuflak
ve üçüncü kuflak haklar olarak s›n›fland›r›l›r. Birinci kuflak haklar, XVII. yüzy›lda
ortaya ç›kan do¤al hukuk ö¤retisinin sonucu olarak aristokrasi ile burjuvazi aras›n-
daki çat›flman›n sonucunda do¤an haklard›r. Olumsuz haklar ve siyasal haklar bi-
rinci kuflak haklar içinde yer al›r. ‹kinci kuflak haklar, XIX. Yüzy›lda iflçi s›n›f›n›n
talepleri sonucu ortaya ç›km›flt›r. Olumlu haklar bu kuflak içinde bulunur. Üçüncü
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‹nsan haklar›, insan›n
sadece insan olmas›ndan
dolay› sahip oldu¤u hak ve
özgürlüklere; temel hak ve
özgürlükler ise anayasa
taraf›ndan tan›nan ve
güvenceye al›nan haklara
verilen add›r.



kuflak haklar ise XX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren özellikle üçüncü dünya
devletlerinin talepleriyle ortaya ç›kan yeni haklard›r. Dayan›flma haklar› olarak da
adland›r›lan bu haklara çevre, geliflme, bar›fl ve insanl›¤›n ortak miras›na sayg›
haklar› örnek verilebilir.

1982 Anayasas›’n›n 12/1. maddesine göre; “Herkes kiflili¤ine ba¤l› dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahiptir.” Söz konusu düzenleme,
anayasa koyucunun do¤al hukuk anlay›fl›ndan etkilendi¤ini göstermektedir. Kifli-
nin hak ve özgürlüklere sahip olmas›, topluma karfl› ödev ve sorumluluklar›n›n ol-
mad›¤› anlam›na gelmez. Söz konusu maddenin ikinci f›kras› da hak ve özgürlük-
lerin, kiflinin topluma, ailesine ve di¤er kiflilere karfl› ödev ve sorumluluklar›n› da
içerdi¤ini belirterek bunu vurgulamaktad›r.

Anayasa’n›n ‹kinci K›sm› “Temel Haklar ve Ödevler” bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Bu
K›s›m “Genel Hükümler”, “Kiflinin haklar› ve Ödevleri”, “Sosyal ve Ekonomik Hak-
lar ve Ödevler” ve “Siyasi Haklar ve Ödevler” bölümlerinden oluflur. Çok say›da
olumsuz, olumlu ve aktif hak Anayasa’n›n bu k›sm›nda düzenlenmifltir.

‹nsan haklar›, insan›n sadece insan oldu¤u için sahip oldu¤u hak ve özgürlüklerdir. 

Temel Haklar›n S›n›rlanmas›
Hiçbir hak ve özgürlük s›n›rs›z de¤ildir ve her hak ve özgürlük belli s›n›rlar içinde
kullan›labilir. Her hak ve özgürlü¤ün, kendi niteli¤inden kaynaklanan do¤al s›n›r›
vard›r. Örne¤in, düflünceyi ifade özgürlü¤ü fliddet içeremez ya da fliddeti teflvik
edemez. Ayn› biçimde, toplant› ve gösteri yürüyüflü hakk› silahs›z ve sald›r›s›z kul-
lan›lmal›d›r. Bu do¤al s›n›rlar›n anayasada ve yasada düzenlenmemifl olsa bile var
oldu¤unu kabul etmek gerekir (Sabuncu, 2006: 55). 

Bir hak ya da özgürlü¤ün s›n›rlanmas›, o hakk›n kullan›m alan›n›n ve olana¤›-
n›n d›flar›dan yap›lacak bir müdahaleyle daralt›lmas› anlam›na gelir. S›n›rlama do¤-
rudan anayasayla yap›labilir ya da anayasa bunu yasama organ›na b›rakm›fl olabi-
lir. Örne¤in, bilim ve sanat› yayma hakk›n›n Anayasa’n›n ilk üç maddesinin de¤ifl-
tirilmesini sa¤lamak amac›yla kullan›lamayaca¤› (md. 27/2), grev hakk› ve lokav-
t›n iyi niyet kurallar›na ayk›r› tarzda, toplum zarar›na ve millî serveti tahrip edecek
flekilde kullan›lamayaca¤› (md. 54/2) birinci tür s›n›rlamaya örnek verilebilir. Bu-
na karfl›l›k seyahat özgürlü¤ünün suç soruflturma ve kovuflturmas› sebebiyle ve
suç ifllenmesini önlemek amaçlar›yla kanunla s›n›rlanabilece¤ine (md.23/3) iliflkin
düzenleme ise ikinci tür s›n›rlamaya örnek verilebilir.

1982 Anayasas›, 2001’de yeniden yaz›lan 13. maddesinde hak ve özgürlüklerin
s›n›rlanmas›na iliflkin ilke ve koflullar› düzenlemifltir. Buna göre, “Temel hak ve
hürriyetler, özlerine dokunulmaks›z›n yaln›zca Anayasa’n›n ilgili maddelerinde be-
lirtilen sebeplere ba¤l› olarak ve ancak kanunla s›n›rlanabilir. Bu s›n›rlamalar, Ana-
yasa’n›n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyet’in
gereklerine ve ölçülülük ilkesine ayk›r› olamaz.” 

Yasayla S›n›rlama: Temel hak ve özgürlüklere iliflkin s›n›rlamalar, yasama or-
gan› taraf›ndan yasa yoluyla yap›lmal›d›r. Tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici ifl-
lemlerle temel hak ve özgürlüklere s›n›rlama getirilemez.

Nedene Ba¤l› S›n›rlama: Temel hak ve özgürlükler, her hak ve özgürlük için
ancak Anayasa’n›n ilgili maddesinde say›lan nedenlerden birine dayan›larak s›n›r-
lanabilir. Örne¤in, dernek kurma özgürlü¤ü ancak, millî güvenlik, kamu düzeni,
suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlak ile baflkalar›n›n hürriyet-
lerinin korunmas› sebepleriyle (md.33/3); mülkiyet ve miras hakk› kamu yarar›
amac›yla (md. 35/2) s›n›rlanabilir. 
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Dolay›s›yla örne¤in, Anayasa’n›n suç soruflturma ve kovuflturmas› sebebiyle ve
suç ifllenmesini önlemek amac›yla s›n›rlanabilece¤ini öngördü¤ü seyahat özgürlü-
¤ünün (md.23/3) kamu güvenli¤i ve kamu sa¤l›¤› gibi baflka bir nedene dayan›la-
rak s›n›rlanmas› mümkün de¤ildir. Anayasa Mahkemesi de yerleflme özgürlü¤ünün
s›n›rlanmas›na iliflkin olarak verdi¤i bir karar›nda ayn› sonuca varm›flt›r. Mahke-
me’ye göre Anayasa’da s›n›rlama nedenlerinin ilgili maddede say›larak belirtilmifl
olmas›, yasa koyucunun bunlar d›fl›nda kalan bir nedenle özgürlü¤ün s›n›rlanma-
s› sonucunu do¤uracak düzenlemeler yapamayaca¤›n› göstermektedir (E. 2006/142,
K. 2008/148, Kt. 24.9.2008, RG.25.12.2008)

Anayasan›n Sözüne ve Ruhuna Uygun S›n›rlama: S›n›rlaman›n anayasan›n
sözüne uygun olmas›, Anayasa’da öngörülmüfl emir ve yasaklara uygun s›n›rlama
yap›lmas› anlam›na gelir. S›n›rlaman›n Anayasa’n›n ruhuna uygun olmas› ise ana-
yasa metninin tümünü göz önünde bulundurarak bir temel hak ve özgürlü¤ün bu-
na ayk›r›l›k oluflturmayacak biçimde s›n›rlanmas›d›r.

S›n›rlaman›n S›n›r›
Anayasan›n 13. maddesi, temel hak ve özgürlükleri s›n›rlan›rken yasama organ›na
uymas› gereken ve afla¤›da s›ralanan baz› ölçütler de getirmifltir. 

Demokratik Toplum Düzeninin ve Laik Cumhuriyetin Gerekleri: Yasa
koyucunun temel hak ve özgürlüklere iliflkin yapaca¤› s›n›rlama demokratik top-
lum düzeninin gereklerine uygun olmal›d›r. Bu ilke, 1982 Anayasas›’na Avrupa ‹n-
san Haklar› Sözleflmesi’nden (A‹HS) aktar›lm›flt›r. Dünyadaki farkl› demokrasi an-
lay›fllar› içinde yasa koyucunun göz önünde bulundurmas› gereken, bat›l› ülkeler-
deki ça¤dafl demokrasi; ülkemizin de taraf oldu¤u A‹HS ve bu Sözleflme’yi somut-
laflt›ran Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM) kararlar›n›n ortaya koydu¤u de-
mokratik toplum düzenidir.

Anayasa Mahkemesi de baz› kararlar›nda demokratik toplum düzeni kavram›-
n›n içeri¤ini aç›klam›flt›r. Mahkeme’ye göre “Demokratik hukuk devletinin amac›
kiflilerin hak ve özgürlüklerden en genifl biçimde yararlanmalar›n› sa¤lamak oldu-
¤undan yasal düzenlemelerde insan› öne ç›karan bir yaklafl›m›n esas al›nmas› ge-
rekir. Bu nedenle getirilen s›n›rlamalar›n yaln›z ölçüsü de¤il, koflullar›, nedeni,
yöntemi, k›s›tlamaya karfl› öngörülen kanun yollar› hep demokratik toplum düze-
ni kavram› içinde de¤erlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak ayr›k durumlarda ve de-
mokratik toplum düzeninin süreklili¤i için zorunlu oldu¤u ölçüde s›n›rland›r›labil-
melidir.” (E.1999/33, K. 1999/51, Kt. 29.12.1999, R.G. 29.06.2000, 24094).

Temel hak ve özgürlüklerin s›n›rlanmas› ayn› zamanda laik cumhuriyetin ge-
reklerine de ayk›r› olmamal›d›r. 2001 Anayasa de¤iflikli¤iyle eklenen bu ölçüt, ana-
yasa koyucunun laik cumhuriyete verdi¤i önemi yans›tmaktad›r.

Öze Dokunma Yasa¤›: Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamayaca-
¤›na iliflkin bu yasak, 1961 Anayasas›’nda da yer almaktad›r. Ancak 1982 Anayasa-
s›, ilk biçiminde bu ölçüte yer vermemifl; öze dokunma yasa¤›, 2001’de yap›lan
anayasa de¤iflikli¤iyle 13. maddeye eklenmifltir. Anayasa Mahkemesi hem 1961
Anayasas› hem de 1982 Anayasas› dönemlerinde öze dokunma yasa¤›n› kararlar›n-
da kullanm›flt›r. Mahkeme’nin kararlar›nda yapt›¤› tan›ma göre bir temel hak ve öz-
gürlü¤ü büyük ölçüde k›s›tlayan veya özgürlü¤ün kullan›lmas›n› ortadan kald›ran
ya da onu kullan›lamaz duruma getiren s›n›rlamalar o hakk›n özüne dokunur (bkz.
E.2001/303, K. 2001/333, Kt. 19.7.2001, RG. 15.09.2001,24524, E.1997/59,
K.1998/71, Kt.18.11.1998, R.G. 16.01.2000,23935; 26.11.1986, E. 1985/8, K: 1986/27,
AMKD. 22/365-366). 
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Anayasa Mahkemesi’nin öze dokunma yasa¤›yla demokratik toplum düzeninin
gereklerine ayk›r› düflmeme ilkelerini ço¤u kez iç içe kulland›¤› da görülmektedir.
Mahkeme’ye göre, “Demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en genifl ölçüde sa¤-
lan›p güvence alt›na al›nd›¤› rejimlerdir. Temel hak ve özgürlüklerin özüne doku-
nup tümüyle kullan›lamaz hâle getiren s›n›rlamalar, demokratik toplum düzeni ge-
rekleriyle uyum içinde say›lamaz.” (E. 2006/142, K. 2008/148, Kt. 24.9.2008, R.G.
25.12.2008, 27091; E. 2000/42, K. 2001/361, Kt. 10.12.2001, R.G. 28.03.2002-24709;
E. 1997/79 , K. 1998/3, Kt. 21.1.1998, R.G.15.12.1998, 23554; E.1999/33, K. 1999/51,
Kt. 29.12.1999, R.G. 29.06.2000, 24094).

Ölçülülük ‹lkesi: Bir temel hakk› s›n›rlama amac›na hiçbir katk›s› olmad›¤›
hâlde temel hak ve özgürlü¤ü s›n›rlayan, daha yumuflak yöntemlerle s›n›rlama
amac›na ulaflmak mümkün oldu¤u hâlde hak ve özgürlü¤ü daha çok s›n›rlayan
düzenlemelerin önlenmesini amaçlayan ilkeye ölçülülük ilkesi denir (Uygun, 1992:
167). Ölçülülük ilkesinin elverifllilik, gereklilik ve orant›l›l›k olmak üzere üç alt il-
kesi ya da unsuru bulunur. Elverifllilik, yasak oyucunun öngördü¤ü amaca ulafl-
mak için kullan›lan arac›n uygun olmas›n› ifade eder. Gereklilik, istenen amaca
ulaflmak için kullan›labilecek araçlar aras›ndan ilgili hak ya da özgürlü¤ü en az s›-
n›rlayan›n tercih edilmesidir. Orant›l›l›k ise elde edilmek istenen amaçla bunun
için kullan›lan araç aras›nda bir dengenin, yani orant›n›n aranmas›d›r.

Ölçülülük ilkesinin elverifllilik, gereklilik ve orant›l›l›k olmak üzere üç alt ilkesi bulun-
maktad›r.

Temel Haklar›n Kullan›m›n›n Durdurulmas›
Bir temel hak ya da özgürlü¤ün durdurulmas›, onun kullan›m›n›n geçici bir süre
için ask›ya al›nmas›d›r. Anayasa’n›n 15. maddesi, hangi durumlarda temel hak ve
özgürlüklerin durdurulabilece¤ini düzenlemifltir. Buna göre, usulüne göre ilan
edilmifl savafl, seferberlik, s›k›yönetim ya da ola¤anüstü hâlin bulunmas› durumun-
da temel hak ve özgürlüklerin kullan›m› k›smen ya da tamamen durdurulabilir ya
da bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere ayk›r› önlemler al›nabilir. 

Ancak, bu durumda bile Anayasa, yasak oyucunun uymas› gereken baz› ölçüt-
ler getirmifltir. Bunlardan birincisi, temel hak ve özgürlü¤ün kullan›m›n›n durdu-
rulmas›n›n milletleraras› hukuktan do¤an yükümlülükleri ihlal etmemesidir. Bu
durumda, yasa koyucu baflta BM‹HEB, A‹HS gibi insan haklar› sözleflmeleri olmak
üzere, Türkiye’nin taraf oldu¤u sözleflmelere ayk›r› önlemler alamaz. ‹kincisi, Ana-
yasa’n›n 15. maddesine göre al›nacak önlemler ölçülülük ilkesine uygun olmal›d›r.
Üçüncüsü, 15/2. maddede say›lan ve sert çekirdekli haklar olarak da adland›r›lan
hak ve özgürlüklere ola¤anüstü dönemlerde bile dokunulamaz. 

Buna göre, savafl hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler d›fl›n-
da kiflinin yaflama hakk› ile maddi ve manevi varl›¤›n›n bütünlü¤üne dokunula-
maz. Kimse din, vicdan, düflünce ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz ve bun-
lardan dolay› suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmifle yürütülemez. Suçlulu¤u mahke-
me karar› ile saptan›ncaya kadar kimse suçlu say›lamaz. Ne var ki, ola¤anüstü hâl-
lerde, s›k›yönetim ve savafl hâllerinde ç›kar›lan kanun hükmünde kararnamelerin
Anayasa’n›n 148. maddesiyle anayasaya uygunluk denetiminin d›fl›nda tutulmas›
sert çekirdekli haklar›n güvencesini zay›flatmaktad›r.
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Temel Haklar›n Kötüye Kullan›lmas›
Hiçbir demokratik rejim hak ve özgürlüklerin kötüye kullan›lmas›na olanak tan›-
maz. 1982 Anayasas› da 14. maddesinde bunu yasaklamaktad›r. Buna göre, Ana-
yasa’da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlü¤ünü bozmay› ve insan haklar›na dayanan demokratik ve laik Cum-
huriyeti ortadan kald›rmay› amaçlayan faaliyetler için kullan›lamaz.

Ayn› maddenin ikinci f›kras›, “Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya ki-
flilere, Anayasayla tan›nan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anaya-
sada belirtilenden daha genifl flekilde s›n›rland›r›lmas›n› amaçlayan bir faaliyette
bulunmay› mümkün k›lacak flekilde yorumlanamaz.” diyerek, yaln›zca kiflilerden
de¤il, ayn› zamanda devletten de kaynaklanabilecek temel haklar›n kötüye kulla-
n›m›n› yasaklamaktad›r.

Temel Haklara Yönelik Güvenceler
Hem ulusal, hem de uluslararas› düzeyde temel hak ve özgürlüklerin özellikle
devlet organlar› taraf›ndan ihlal edilmesini önlemeye yönelik güvenceler bulun-
maktad›r.

Ulusal Düzey
Temel hak ve özgürlüklere yönelik, özellikle devletten kaynaklanan ihlallerin ön-
lenebilmesinin en önemli arac› hukuk devleti ilkesidir. Hukuk devletinde, yasama
ve yürütme organlar›n›n ifllemlerini ba¤›ms›z yarg› denetimine ba¤l› tutmak ve va-
tandafllara hak arama özgürlü¤ünü sa¤lanmak yoluyla temel hak ve özgürlükler
güvence alt›na al›n›r. 1982 Anayasas› hak arama özgürlü¤ünü tan›m›flt›r. Buna gö-
re, Anayasa ile tan›nm›fl hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, yetkili makama
geciktirilmeden baflvuru olana¤›n›n sa¤lanmas›n› isteme hakk›na sahiptir. Ayr›ca
devlet, yapt›¤› ifllemlerde ilgili kiflilerin hangi kanun yollar› ve mercilere baflvura-
ca¤›n› ve sürelerini de belirtmek zorundad›r (md. 40).

Hak ve özgürlük ihlalleri nedeniyle yap›lacak baflvurular, idari makamlara ya
da yarg› mercilerine olabilir. Anayasa’n›n 74. maddesi, vatandafllar›n ve karfl›l›kl›-
l›k ilkesini gözetmek kayd›yla Türkiye’de ikamet eden yabanc›lar›n kendileriyle ve
kamuyla ilgili dilek ve flikayetleri hakk›nda yetkili makamlara ve TBMM’ye baflvu-
ru, yani dilekçe hakk›n› tan›m›flt›r. Söz konusu düzenleme, idari makamlara yap›-
lacak baflvurunun anayasal çerçevesini oluflturmaktad›r. Bu yöndeki dilekçeler
TBMM’de ‹nsan Haklar› Komisyonuna verilmektedir. 2010’da yap›lan Anayasa de-
¤iflikli¤iyle idarenin iflleyifline iliflkin flikayetleri incelemek üzere oluflturulan kamu
denetçili¤i kurumu da hak ve özgürlüklerin yarg›sal olmayan bir merci taraf›ndan
denetimini sa¤layacak bir baflka yoldur. Bu kurum, parlamento komiserli¤i, om-
budsmanl›k, halk›n avukat› gibi farkl› adlar alt›nda çok say›da ülkede bulunmakta-
d›r. Kurum kayna¤› ne olursa olsun, hak ve özgürlü¤ü ihlal edilen bireyin baflvu-
rusuyla ya da kendili¤inden harekete geçer ve sorumlu makamlar hakk›nda arafl-
t›rma ve inceleme yapma ve gerekti¤inde yarg› organ›n› harekete geçirme yetkile-
rine sahiptir (Kabo¤lu, 2011: 260). 

Anayasa’n›n 74. maddesinde düzenlenen ve TBMM Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak
kurulan Kamu Denetçili¤i Kurumu idarenin iflleyifliyle ilgili flikayetleri incelemekle
görevlidir. Kamu Bafldenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan gizli oyla
dört y›l için seçilir. ‹lk iki oylamada üye tam say›s›n›n üçte iki ve üçüncü oylama-
da üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u aran›r. Üçüncü oylamada salt ço¤unluk sa¤la-
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namazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yap›l›r; dör-
düncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmifl olur.

Do¤rudan insan haklar›n› korumay› amaçlayan kamu denetçili¤i kurumu, de-
mokratik devletlerde parlamento, hükümet ve mahkemeler d›fl›nda her biriyle ilifl-
kili fakat onlardan ba¤›ms›z, özerk ve uzman bir birim olarak düzenlenmifltir. Oy-
sa Anayasa’da düzenlenifl biçimiyle bu kurum ba¤›ms›z olmaktan uzakt›r. Kamu
bafldenetçisinin seçiminde TBMM’deki siyasal partiler aras›nda uzlaflma sa¤layacak
biçimde nitelikli ço¤unluk aranmamas›, onu Meclis ço¤unlu¤unun, dolay›s›yla da
yürütme organ›n›n etki ve bask›s›na aç›k b›rakmaktad›r. Ayr›ca, kurumun yasama
ve yürütme organlar›ndan ba¤›ms›z ve özerk çal›flmas›n› sa¤layacak yönetsel ve
mali nitelikte anayasal güvenceler getirilmemifl olmas› da bu kurumdan beklenen
yarar›n sa¤lanamamas›na yol açacak niteliktedir.

Hak ve özgürlük ihlalleri idari makamlar›n yan› s›ra yarg› mercilerine de yap›-
labilir. Anayasan›n 36. maddesi bunu düzenlemektedir. Buna göre, herkes yarg›
mercileri önünde meflru vas›ta ve yollar› kullanmak kayd›yla davac› ve daval› ola-
bilir. Söz konusu madde, ayn› zamanda “adil yarg›lanma” hakk›n› da tan›maktad›r. 

Adil yarg›lanma hakk› A‹HS’den al›narak 2001 y›l›nda 1982 Anayasas›’na eklen-
mifltir. Bu hak, san›¤›n anlad›¤› dilde suçlaman›n niteli¤i ve sebebinden en k›sa za-
manda haberdar edilmesi, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir mahkemede yarg›lanmas›, yar-
g›laman›n aç›kl›¤›n›n sa¤lanmas›, yarg›lamada her iki taraf›n da dinlenmesi, yarg›-
laman›n makul sürede bitirilmesi, mahkeme kararlar›n›n gerekçeli olmas› gibi yar-
g›lama öncesi, aflamas› ve sonras›na iliflkin çok say›da ilkeyi bünyesinde bar›nd›r›r
(Ak›ll›o¤lu, 2010: 346-348). 

2010 Anayasa de¤iflikli¤iyle anayasa hukukumuza kazand›r›lan bireysel baflvu-
ru yolu da temel hak ve özgürlüklere iliflkin ihlallerin yarg› organ› taraf›ndan çö-
zülmesine iliflkin yarg›sal koruma mekanizmalar›ndan biridir. Anayasan›n 148/3.
maddesine göre, herkes Anayasa’da güvence alt›na al›nm›fl temel hak ve özgürlük-
lerinden, A‹HS kapsam›ndaki herhangi birinin kamu gücü taraf›ndan ihlal edildi¤i
iddias›yla Anayasa Mahkemesi’ne baflvurabilir. Baflvuruda bulunabilmek için ola-
¤an kanun yollar›n›n tüketilmifl olmas› flartt›r.

Uluslararas› Düzey
‹nsan haklar› özellikle II. Dünya Savafl›’ndan sonra devletlerin iç meselesi olmak-
tan ç›km›flt›r. Hem BM, hem de bölgesel ölçekte çok say›da uluslararas› insan hak-
lar› bildirge ya da sözleflmesi yap›lm›flt›r. 1945 BM fiart›, 1948 ‹nsan Haklar› Evren-
sel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar ile ‹ktisadi, Sosyal ve Kültürel Haklara ilifl-
kin 1966 tarihli BM ‹kiz Sözleflmeleri, 1989 BM Çocuk Haklar› Bildirgesi ilkine ör-
nek verilebilir. Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T) taraf›ndan haz›rlanan
1975 tarihli Helsinki Sonuç Belgesi ve 1990 tarihli Paris fiart› gibi belgeler, Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesi, Amerika ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ise bölgesel ölçekte
yap›lan insan haklar› belgelerine verilebilecek örnekler aras›ndad›r.

Bu belgelerin baz›lar› güvence alt›na ald›klar› hak ve özgürlüklerin ihlal edil-
memesi amac›yla koruma mekanizmalar› oluflturmufltur. Bunlar›n en bilinen ve iyi
iflleyenlerinden birisi, Türkiye’nin de taraf oldu¤u Avrupa Konseyi bünyesinde ha-
z›rlanan A‹HS çerçevesinde 1959’da oluflturulan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
(A‹HM)dir. Sözleflme, iflleyifl mekanizmas› ve iç hukuklara etkisi aç›s›ndan adeta
“‹nsan Haklar› Avrupa Anayasas›”n› oluflturmaktad›r (Kabo¤lu, 2011: 271). 

A‹HM, kifli, hükümet d›fl› kurulufllar ve kifli topluluklar›n›n yapt›¤› bireysel bafl-
vurular ve devlet baflvurular› üzerine A‹HS’nin yorumlanmas› ve uygulanmas›na
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iliflkin konularda yarg›lama yetkisine sahiptir. A‹HM’ye baflvuru, Sözleflme’ye taraf
olan bir devlete karfl› Sözleflme’de tan›nan haklar›n ihlal edildi¤i gerekçesiyle ya-
p›labilir. A‹HM’ye baflvurabilmek için kural olarak iç hukuk yollar›n›n tüketilmesi
ve bu yollar›n tüketilmesinden itibaren alt› ayl›k sürenin geçmemifl olmas› gerekir.
Dolay›s›yla Sözleflme ile sa¤lanan denetim ikincil niteliktedir. Sözleflme’de düzen-
lenen haklar›n korunmas› ve uygulanmas› öncelikle iç hukuk makamlar›na düfl-
mektedir (Ak›ll›o¤lu, 2010: 441-442).

A‹HM’ye baflvurabilmek için kural olarak iç hukuk yollar›n›n tüketilmesi ve bu yollar›n tü-
ketilmesinden itibaren alt› ayl›k sürenin geçmemifl olmas› gerekir.

HUKUK DEVLET‹

Hukuk devleti ilkesini ve özelliklerini aç›klayabilmek.

Hukuk devleti, vatandafllar›n hukuki güvenli¤e sahip oldu¤u ve devlet organlar›-
n›n eylem ve ifllemlerinin anayasa ve hukuka uygunlu¤unun yarg› denetimine ba¤-
land›¤› devlet anlam›na gelir. Hukuk devleti kanun devleti demek de¤ildir. Devlet
iktidar›n› kullanan organlar yasalara uygun hareket edebilir. Ancak bu, o devleti
hukuka ba¤l› k›lmak için yeterli olmayabilir. Çünkü hukuk devletinde yasalar›n da
ba¤l› oldu¤u üstün ilkeler bulunur. Hukuk devletinden söz edebilmek için afla¤›-
da ele al›nan asgari unsurlar›n bulunmas› gerekir.

Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmas›
Temel hak ve özgürlüklerin tan›nmas› ve bunlar›n özellikle devlet organlar›na kar-
fl› güvenceye al›nmas› hukuk devletinde bulunmas› gereken özelliklerden biridir.
Hak ve özgürlüklerin güvenceye al›nmas›nda kullan›lan en önemli araçlardan biri,
iktidar›n tek bir kiflinin ya da organ›n elinde birleflmesini önleyecek önlemlerdir.
Güçler ayr›l›¤› ilkesi bu amaca hizmet eder. 1982 Anayasas›’n›n Bafllang›ç K›sm›,
güçler ayr›l›¤›n›n devlet organlar› aras›nda üstünlük s›ralamas› anlam›na gelmedi-
¤ini, belli devlet yetkilerinin kullan›lmas›na iliflkin medeni bir ifl bölümü ve ifl bir-
li¤i oldu¤unu ifade eder. ‹dare içinde baz› kurum ve kurulufllara özerklik tan›nma-
s› da iktidar›n tek elde birleflmesini engellemeyi amaçlar. Bu çerçevede yap›lan dü-
zenlemeler devlet iktidar›n› s›n›rlamaya yönelik olup temel hak ve özgürlüklerin
korunmas›n› amaçlar.

Devlet Organlar›n›n ‹fllemlerine Karfl› Yarg› Denetimi
Hukuk devletinde, yürütme ve yasama organlar›n›n ifllemlerinin yarg› organ›n›n
denetiminde olmas› gerekir. Yürütme organ›n›n ifllemleri iki farkl› yolla yarg› de-
netimine sokulabilir. Bunlardan birincisi, bu nitelikteki davalara genel mahkeme-
lerin bakt›¤› sistemdir. Anglo- Sakson modeli de denen bu yöntemi Birleflik Kral-
l›k ABD, Arjantin gibi ülkeler benimsemifltir. ‹kincisi, idari davalar›n yaln›zca bu ifle
özgülenmifl mahkemelerde görülmesidir. K›ta Avrupas› modeli olarak adland›r›lan
bu sistem, Türkiye’nin yan› s›ra Fransa, ‹talya, ‹spanya gibi çok say›da ülkede uy-
gulanmaktad›r. Türkiye’de idarenin ifllemlerinden kaynaklanan uyuflmazl›klara
idare mahkemeleri bakar. ‹dari yarg›n›n en üstünde Dan›fltay yer al›r.

1982 Anayasas›, idarenin hukuka ba¤l›l›¤›n› sa¤lamak için çeflitli düzenlemeler
getirmifltir. 8. maddeye göre, yürütme yetkisi ve görevi anayasaya ve yasalara uy-
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gun olarak kullan›l›r ve yerine getirilir. Anayasa’n›n 11. maddesi, anayasa hüküm-
lerinin yasama ve yarg› ile birlikte yürütme organ›n› ve idare makamlar›n› da ba¤-
lad›¤›n› belirtmektedir. Anayasa’n›n 125/1. maddesi ise “‹darenin her türlü eylem
ve ifllemlerine karfl› yarg› yolu aç›kt›r” demek suretiyle yönetimin hukuka ba¤l›
kalmas›n› sa¤lamak için yarg› organ› taraf›ndan denetlenmesinin anayasal dayana-
¤›n› oluflturmaktad›r. 

Ne var ki, Anayasa kendisi bu kurala baz› istisnalar getirmifltir ve söz konusu
istisnalar hukuk devleti ilkesine ayk›r›d›r. Bu istisnalardan birisi, cumhurbaflkan›-
n›n tek bafl›na yapt›¤› ifllemlerdir. Di¤eri ise Yüksek Askerî fiûra (YAfi) ile Hâkim-
ler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun (HSYK) kararlar›d›r. 2010’da Anayasa’da yap›lan
de¤ifliklikle YAfi ile HSYK’n›n kararlar› k›smen yarg› denetimine aç›lm›flt›r. Buna
göre YAfi’›n terfi ifllemleri ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ay›rmaya iliflkin ka-
rarlar› ile HSYK’n›n meslekten ç›karma cezas›na iliflkin kararlar›na karfl› yarg› yo-
luna baflvurulabilir (md. 125/2 ve 159/10). 

Anayasa’n›n 125/6. maddesi, idari mahkemelerin yürütmenin durdurulmas› ka-
rar› verme yetkisinin ola¤anüstü hâl, s›k›yönetim, seferberlik ve savafl hâllerinde
ve ayr›ca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sa¤l›k nedenleriyle yasayla s›n›rlana-
bilmesini öngörmüfltür. Ayr›ca idare, kendi eylem ve ifllemlerinden do¤an zarar›
ödemekle yükümlüdür (125/son).

Hukuk devleti ilkesi, yürütme organ›n›n yarg› denetimi yoluyla hukuka ba¤l›l›-
¤›n› sa¤laman›n yan› s›ra, yasalar›n anayasaya uygunlu¤u denetimi yoluyla yasama
organ›n›n baz› ifllemlerinin de yarg› denetimi içinde olmas›n› gerektirir. Yasalar›n
anayasaya uygunlu¤u siyasal ve yarg›sal olmak üzere iki biçimde denetime konu
olabilir. 

Siyasal denetim, parlamento içinde ya da d›fl›nda oluflturulacak bir komisyon
ya da parlamentonun bir kanad› gibi yarg›çlardan oluflmayan siyasal nitelikli bir
kurulun bu ifllevi görmesidir. Siyasal denetim, siyasal saiklerle yap›ld›¤›ndan yasa-
ma organ›n›n anayasaya ba¤l› kalmas›n› sa¤lamak aç›s›ndan yetersizdir. 

Yasalar›n anayasaya uygunlu¤unun yarg›sal denetiminde dünyada iki farkl›
model uygulanmaktad›r. Bunlardan biri, bu denetimi yapma yetkisini bütün mah-
kemelere veren Amerikan modeli; di¤eri ise bu yetkiyi özel bir mahkemeye, Ana-
yasa Mahkemesi’ne veren Avrupa modelidir. Avrupa modelini benimseyen Türki-
ye’de Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasas›’yla kurulmufltur. 

Yarg› Kurulufllar›n›n Güvenilirli¤inin Sa¤lanmas›
Hukuk devleti ilkesinin yaflama geçirilmesi, ayn› zamanda yarg› organ›n›n ba¤›m-
s›zl›¤›n›n ve tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas›na ba¤l›d›r. Liberal demokratik rejimlerde ba-
¤›ms›z ve tarafs›z mahkemeler temel hak ve özgürlüklerin en önemli güvencesidir.

Do¤al Yarg›ç ‹lkesi
Do¤al yarg›ç ilkesi, bir davaya bakacak olan mahkemenin uyuflmazl›¤›n do¤ma-
s›ndan önce yasayla belirlenmifl olmas›d›r. “Kanuni Hakim Güvencesi” bafll›¤›n› ta-
fl›yan Anayasa’n›n 37. maddesi bu ilkeyi düzenlemektedir. Buna göre, “Hiç kimse
kanunen tabi oldu¤u mahkemeden baflka bir merci önüne ç›kar›lamaz. Bir kimse-
yi kanunen tabi oldu¤u mahkemeden baflka bir merci önüne ç›karma sonucunu
do¤uran yarg› yetkisine sahip ola¤anüstü merciler kurulamaz.”
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Mahkemelerin Ba¤›ms›zl›¤›
Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›, yarg›c›n çevresel etkilere karfl› korunmas› anlam›na
gelir. Yarg›c›n hukuka ve vicdan›na uygun karar verebilmesi için bütün d›fl etkiler-
den soyutlanmas› gerekir. Mahkemelerin tarafs›zl›¤› ise yarg›c›n her türlü önyarg›-
dan kurtulup karar›n› yasalara, anayasaya ve hukuka dayanarak oluflturmas›d›r.
1982 Anayasas›, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ilkesini benimsemifltir. Anayasa’n›n 9.
maddesine göre; “Yarg› yetkisi Türk Milleti ad›na ba¤›ms›z mahkemelerce kullan›-
l›r”. Anayasa’n›n 138. maddesi de yarg›c›n görevinde ba¤›ms›z oldu¤unu belirttik-
ten sonra yarg›c›n karar›n› verirken d›fl etkilere maruz kalmamas›n› sa¤layacak dü-
zenlemeler getirmifltir. 

‹kinci f›krada öngörülen, hiçbir organ, makam, merci veya kiflinin, yarg› yetki-
sinin kullan›lmas›nda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyece¤i;
genelge gönderemeyece¤i; tavsiye ve telkinde bulunamayaca¤›na iliflkin düzenle-
me mahkemeleri her türlü d›fl etkiden korumay› amaçlamaktad›r. Üçüncü f›kra ise
özel olarak yasama organ›n›n mahkemeleri etkilememesini sa¤lamay› amaçlamak-
tad›r. Buna göre, görülmekte olan bir dava hakk›nda yasama meclisinde yarg› yet-
kisinin kullan›lmas› ile ilgili soru sorulamaz, görüflme yap›lamaz veya herhangi bir
beyanda bulunulamaz. Dördüncü f›kraya göre ise yasama ve yürütme organlar› ile
idare, mahkeme kararlar›na uymak zorundad›r; bu organlar ve idare, mahkeme ka-
rarlar›n› hiçbir suretle de¤ifltiremez ve bunlar›n yerine getirilmesini geciktiremez.

Yarg›çl›k ve Savc›l›k Güvencesi 
Yarg›ç ba¤›ms›zl›¤›n›, yani yarg›c›n her türlü etki ve bask›dan ar›narak Anayasa’ya,
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatine göre hüküm vermesini sa¤la-
mak için ona birtak›m bireysel güvenceler de vermek gerekir. 1982 Anayasas› bu-
na iliflkin baz› düzenlemeler getirmifltir. Buna göre, hâkimler ve savc›lar azloluna-
maz. Kendileri istemedikçe 65 yafl›ndan önce emekliye ayr›lamaz. Bir mahkeme-
nin veya kadronun kald›r›lmas› sebebiyle de olsa ayl›k, ödenek ve di¤er özlük
haklar›ndan yoksun k›l›namaz (md. 139/1, 140/4).

Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› için yarg›ç adaylar›n›n nitelikleri, yarg›çlar›n
atanmas› ve yükseltilmesi, tayin ve nakilleri, disiplin iflleri, görevden uzaklaflt›r›l-
malar›, görev süresi ve özlük haklar› gibi konular›n da yarg›ç ba¤›ms›zl›¤› ve yar-
g›ç güvencesi ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Çünkü bu konular si-
yasal iktidar›n yarg›çlar üzerinde bask› kurmas›na olanak tan›r. 1982 Anayasas›’na
göre yarg›ç ve savc›lar›n göreve atanma, ilerleme, görev yerlerinin de¤ifltirilmesi,
disiplin cezas› verilmesi gibi tüm özlük ifllerine Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kuru-
lu (HSYK) bakar. HSYK’n›n kuruluflu, iflleyifli, görev ve yetkileri ayr›nt›l› biçimde
Yarg› bölümünde ele al›nacakt›r.

Yasa Önünde Eflitlik
Yasa önünde eflitlik, hukuk kurallar›n›n herkese eflit ve tarafs›z olarak uygulanma-
s›n›; herkesin içeri¤i ne olursa olsun ortak bir hukuk sistemine eflit ba¤l›l›¤›n› ifa-
de eder. Türk Anayasalar›nda yasa önünde eflitli¤in, hukuk düzeninin tekli¤ini ve
temel birli¤ini ifade eden bir yönü bulunmaktad›r. Yasa önünde eflitlik, herkesin
hak sahibi olabilmede eflit olmas› anlam›na gelir. Herkes yasalar taraf›ndan eflit bi-
çimde korunur.
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Eflit koruma ilkesi, yaln›zca yasalar›n uygulanmas›nda de¤il, içerikleri aç›s›ndan
da ayr›mc›l›k yap›lmamas›, herkes için eflit ve ayn› olmas›d›r. Yani yasa yap›l›rken
de eflitlik ilkesi gözetilmelidir. 1982 Anayasas›’n›n “Herkes, dil, ›rk, renk, cinsiyet,
siyasî düflünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmek-
sizin kanun önünde eflittir.” diyen 10/1. maddesi bunu ifade etmektedir. Anayasa,
“ve benzeri sebeplerle” diyerek ayr›mc›l›k yasa¤›n› tüketici biçimde saymam›flt›r. 

Yasa önünde eflitlik ilkesinin bir baflka anlam› ise herkesin eflit olarak ba¤l› bu-
lundu¤u ortak hukuk sisteminde yasalar›n yürütme ve yarg› organlar› ile idare ma-
kamlar› taraf›ndan herkese eflit uygulanmas›d›r (Öden, 2003: 136-138). Anaya-
sa’n›n 10. maddesinin son f›kras› da “Devlet organlar› ve idare makamlar› bütün ifl-
lemlerinde kanun önünde eflitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad›r”
diyerek eflitli¤in bu yönünü düzenlemifltir.

Yasa önünde eflitlik ayn› zamanda kimsenin yasalar›n ve hukukun üzerinde ol-
mad›¤›n› ifade eder. Bu anlamda eflitlik, hukuk devleti ilkesi ile her türlü ayr›cal›¤›
yasaklayan cumhuriyetçilik anlay›fl›n›n bir sonucudur. 1982 Anayasas›’n›n 10/4.
maddesindeki “Hiçbir kifliye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›namaz” dü-
zenlemesi kanun önünde eflitlik kavram›n›n bu yönünü aç›kça ortaya koymaktad›r. 

Ancak farkl› konumda bulunan kiflilere farkl›l›klar› ölçüsünde farkl› kurallar›n
uygulanmas›, bu uygulaman›n hakl› bir nedene dayanmas› ve ayr›cal›k olufltur-
mamas› kofluluyla eflitlik ilkesine ayk›r›l›k oluflturmaz (Sabuncu, 2006: 92). Olum-
lu ayr›mc›l›k (pozitif ayr›mc›l›k) uygulamalar›, ilk bak›flta eflitlik ilkesinden bir
sapma gibi görünmektedir. Tarihsel süreç içinde eflitsiz ve güçsüz konuma düfl-
müfl olan cinsiyet, topluluk ya da gruplar için bu eflitsizlikleri giderecek önlem-
ler al›nmas› olumlu ayr›mc›l›k ilkesi olarak adland›r›lmaktad›r. Bu tür önlemler,
ABD’de görüldü¤ü gibi belli bir ›rka ya da çok say›da ülkede kad›nlara yönelik
olarak uygulanmaktad›r. 

1982 Anayasas›’n›n 10. maddesine 2004’te eklenen “Kad›nlar ve erkekler eflit
haklara sahiptir. Devlet, bu eflitli¤in yaflama geçmesini sa¤lamakla yükümlüdür.”
hükmüyle kad›nlar yönünden olumlu ayr›mc›l›k uygulamas›n›n anayasal dayana¤›
sa¤lanm›flt›r. 2010’da bu amaçla al›nacak önlemlerin eflitlik ilkesine ayk›r› olarak
yorumlanamayaca¤› da eklenmifltir. “Çocuklar, yafll›lar, özürlüler, harp ve vazife
flehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için al›nacak tedbirler eflitlik ilke-
sine ayk›r› say›lmaz.” düzenlemesi de 2010 y›l›nda 10. maddeye eklenmifltir. Yeni
düzenleme, yaln›zca anayasa koyucunun bu konuya duyarl›¤›n› vurgulamas› aç›-
s›ndan önemlidir. Yoksa özel olarak korunmas› gereken toplum kesimlerine karfl›
al›nacak farkl› önlemler, bu düzenleme olmasayd› bile Anayasa’n›n 5. maddesinde
devlete yüklenen sosyal eflitli¤in sa¤lanmas› ödevi ile sosyal devlet anlay›fl›n›n bir
gere¤i olarak eflitlik ilkesine ayk›r›l›k olarak yorumlanamazd›.

Ceza Hukuku Güvenceleri
Suç ve cezalara iliflkin esaslar Anayasan›n 38. maddesinde düzenlenmifltir. Söz ko-
nusu maddenin tan›d›¤› güvenceler afla¤›da s›ralanm›flt›r:

• Kimse, ifllendi¤i zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymad›¤› bir fiil-
den dolay› cezaland›r›lamaz ve kimseye suçu iflledi¤i zaman kanunda o suç
için konulmufl olan cezadan daha a¤›r bir ceza verilemez.

• Suç ve ceza zamanafl›m› ile ceza mahkûmiyetinin sonuçlar› konusunda da
yukar›daki f›kra uygulan›r.

• Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
• Suçlulu¤u hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu say›lamaz.
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• Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yak›nlar›n› suçlayan bir beyanda
bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

• Kanuna ayk›r› olarak elde edilmifl bulgular, delil olarak kabul edilemez.
• Ceza sorumlulu¤u flahsidir.
• Hiç kimse, yaln›zca sözleflmeden do¤an bir yükümlülü¤ü yerine getireme-

mesinden dolay› özgürlü¤ünden al›konulamaz.
• Ölüm cezas› ve genel müsadere cezas› verilemez.

Do¤al yarg›ç ilkesini aç›klay›n›z.

DEMOKRAT‹K DEVLET

Demokratik devlet ilkesini aç›klayabilmek.

Demokrasi, ABD devlet baflkan› Abraham Lincoln’ün 1863’te yapt›¤› tan›mla “Hal-
k›n halk için halk taraf›ndan yönetimi”dir. Günümüzde demokrasi, dünyadaki en
yayg›n ve popüler yönetim biçimidir. Demokrasinin en iyi yönetim biçimi oldu¤u
yönünde yayg›n bir kabul olmakla birlikte, demokrasinin ne oldu¤una, hangi öl-
çütleri tafl›mas› gerekti¤ine iliflkin bir görüfl birli¤i yoktur. Demokrasi uygulamas›
tarihsel, kültürel ya da toplumsal özelliklere ba¤l› olarak her ülkede farkl›l›klar
gösterebilir. Ancak yine de bir yönetim biçimini demokratik olarak niteleyebilmek
için onun, serbest ve düzenli seçimler, siyasal ço¤ulculu¤un sa¤lanmas›, ço¤unlu-
¤un yönetim hakk›, temel hak ve özgürlüklerin güvenceye al›nmas› gibi baz› asga-
ri koflullar› tafl›mas› gerekmektedir. Afla¤›da 1982 Anayasas› çerçevesinde demok-
ratik devlet ilkesi ele al›nacakt›r.

Cumhuriyet ‹lkesi
Cumhuriyet ilkesi, dar anlam›yla devlet baflkan›n›n ve devletin di¤er organlar›n›n
do¤rudan ya da dolayl› olarak halk taraf›ndan seçildi¤i yönetim biçimine verilen
add›r. Bu anlam›yla cumhuriyet monarflinin karfl›t› olarak kullan›l›r. Genifl anlam-
da cumhuriyet ise egemenli¤in bir kifliye (monark) ya da zümreye (aristokrasi) de-
¤il, toplumun tümüne ait oldu¤u rejimi ifade eder (Tanör ve Yüzbafl›o¤lu, 2011:
73-74).

Cumhuriyet kavram›, egemenli¤in tüm topluma ait olmas› aç›s›ndan demokra-
siyle ve ulusal egemenlik ilkesiyle de iliflkilidir. Bir devlette en üstün buyurma gü-
cü olarak tan›mlanabilecek egemenlik, demokratik bir devlette belli bir kifliye ya
da zümreye de¤il ulusa aittir. Türk anayasa hukuku, cumhuriyetin hem dar hem
de genifl anlam›n› benimsemifltir. 1982 Anayasas›’n›n 1. maddesindeki “Türkiye
Devleti bir Cumhuriyettir.” hükmü 1923 y›l›ndan beri bütün anayasalar›m›zda yer
almaktad›r.

1924, 1961 ve 1982 Anayasalar› bu maddenin de¤ifltirilmesini yasaklam›flt›r.
1982 Anayasas›’n›n 6. maddesine göre “egemenlik kay›ts›z flarts›z milletindir.” hük-
mü de 1921 Anayasas›’ndan beri bütün anayasalar›m›zda bulunmaktad›r. 1982
Anayasas›’n›n 6. maddesinin son f›kras› “egemenli¤in kullan›lmas› hiçbir surette
hiçbir kifliye, zümreye veya s›n›fa b›rak›lamaz” diyerek genifl anlamda cumhuriyet
anlay›fl›na iflaret etmektedir. Cumhuriyetle demokrasi aras›nda bir iliflki olmakla
birlikte, her cumhuriyet rejiminin demokratik oldu¤u ileri sürülemez. Ad› cumhu-
riyet olmakla birlikte demokratik olmayan ya da ‹spanya, Belçika, ‹sveç, Japonya
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örneklerinde oldu¤u gibi, monarfliyle yönetilmekle birlikte demokrasinin tüm ge-
reklerini yerine getiren ülkeler vard›r. 

Temsil ‹lkesi
Halk›n ülkeyi ilgilendiren kararlar› do¤rudan ald›¤› ve uygulad›¤› demokrasiye
do¤rudan demokrasi denir. Do¤rudan demokrasinin tarihteki ilk örne¤i eski Yu-
nan site devletlerinde görülür. Bu dönemde yurttafllar karar alma sürecine temsil-
cisiz ve do¤rudan kat›l›yordu. Ça¤dafl demokrasi ise temsil esas›na dayan›r. Co¤ra-
fi ve nüfus olarak eski Yunan sitelerinden çok büyük olan günümüz ulus devlet-
lerinde halk›n karar alma sürecine eski Yunan sitelerinde oldu¤u gibi do¤rudan
kat›lmas› mümkün de¤ildir. O nedenle halk, seçti¤i temsilcileri arac›l›¤›yla kendi
kendini yönetir. Buna temsili demokrasi denir. Do¤rudan demokrasi uygulamas›
günümüzde ‹sviçre’deki baz› küçük kantonlarla ABD’deki baz› kasabalar d›fl›nda
yayg›n de¤ildir. 

1982 Anayasas› da temsili demokrasi anlay›fl›n› benimsemifltir. Anayasan›n, 6/2.
maddesinde Türk milletinin egemenli¤ini “Anayasa’n›n koydu¤u esaslara göre yet-
kili organlar› eliyle” kullanaca¤›n› belirtmesi ve 7. maddesinde yasama yetkisinin
“Türk milleti ad›na TBMM taraf›ndan” kullan›laca¤›n› öngörmesi de ulusun ege-
menli¤ini do¤rudan kullanamayaca¤›n› göstermektedir. Ulusun temsilcileri bu ege-
menli¤i s›n›rs›z biçimde de¤il, Anayasa’n›n çizdi¤i s›n›rlar içinde kullanabilir. Ayr›-
ca, Meclis üyelerinin seçildikleri bölgeyi ya da kendilerini seçenleri de¤il bütün
ulusu temsil edece¤ini hükme ba¤layan Anayasan›n 80. maddesi de temsili de-
mokrasinin bilinen bir ilkesini yinelemektedir.

Buna karfl›l›k, halk›n karar alma sürecine do¤rudan kat›l›m›n› sa¤layan araçlar
günümüzde gittikçe yayg›nlaflmaktad›r. Yar› do¤rudan demokrasi yöntemleri ola-
rak adland›r›lan bu araçlar halkoylamas›, halk giriflimi, halk vetosu ve geri ça¤›r-
mad›r. Halkoylamas›, belirli bir konuda halk›n görüfl belirtmesini ya da karar ver-
mesini sa¤layan oylamaya verilen add›r. Halkoylamas›, günümüzde dünyada en
çok kullan›lan yar› do¤rudan demokrasi arac›d›r. Halkoylamas›n› plebisitle kar›fl-
t›rmamak gerekir. Plebisit, gerçek bir tart›flma ortam› yaratmadan yap›lan otoriter
yönetimlere özgü güdümlü oylamalara verilen add›r. 

Halk giriflimi, yürürlükteki bir yasay› de¤ifltiren ya da tümüyle yeni bir düzen-
leme getiren yasa metninin yurttafllar taraf›ndan haz›rlanarak halkoyuna sunulma-
s›d›r. Halk vetosu, parlamentoda kabul edilmifl ancak henüz yürürlü¤e girmemifl
bir yasay› yurttafllar›n belirli bir süre içinde halk›n onay›na sunmas›d›r. Geri ça¤›r-
ma, seçimle ifl bafl›na gelmifl bir kamu görevlisinin görev süresi dolmadan belli sa-
y›da yurttafl›n talebi üzerine yap›lacak halkoylamas›yla görevden al›nmas›d›r.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasalar› yar› do¤rudan demokrasi araçlar›n› benimse-
memifltir. Bunun tek istisnas›, 1982 Anayasas›n›n belli koflullarda anayasa de¤iflik-
li¤ine iliflkin yasalar›n halkoyuna sunulmas›n› öngören 175. maddesidir.

Halkoylamas›n› plebisitle kar›flt›rmamak gerekir. Plebisit, gerçek bir tart›flma ortam› ya-
ratmadan yap›lan otoriter yönetimlere özgü güdümlü oylamalara verilen add›r.

Serbest Seçimler
Demokratik devletin en önemli unsurlar›ndan biri, egemenli¤i kullanacak organla-
r›n serbest ve düzenli aral›klarla yap›lacak seçimlerle oluflturulmas›d›r. Demokra-
tik bir devlette yasama organ› mutlaka do¤rudan halk taraf›ndan seçilirken yürüt-
me organ› için bu her zaman geçerli de¤ildir. Devlet baflkan›, baflkanl›k ve yar›
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baflkanl›k sistemlerinde do¤rudan halk taraf›ndan seçilir. Ancak parlamenter sis-
temde devlet baflkan› yasama organ› ya da yasama organ›n›n da içinde bulundu¤u
bir kurul taraf›ndan dolayl› olarak seçilir. Parlamenter monarflilerde ise devlet bafl-
kan› soy esas›na dayal› olarak belirlenir.

Seçimlerin serbest olarak nitelenebilmesi için seçme hakk›n›n ça¤dafl demokra-
tik ölçütler içinde tan›nm›fl olmas› seçimle iflbafl›na gelinecek makamlara herkesin
aday olabilmesi, seçmenin birden fazla tercih aras›ndan seçim yapabilmesi, seçme-
ne sunulan tercihlerin farkl› siyasal görüfl ve düflünceleri savunan adaylar aras›n-
dan olabilmesi ve adaylar›n hukuken eflit koflullarda yar›flabilmesi gerekir.

1982 Anayasas›’n›n 67. maddesine göre vatandafllar, kanunda gösterilen flartla-
ra uygun olarak seçme, seçilme ve ba¤›ms›z olarak veya bir siyasi parti içinde si-
yasi faaliyette bulunma ve halkoylamas›na kat›lma hakk›na sahiptir. Seçimler ve
halkoylamas› serbest, eflit, gizli, tek dereceli, genel oy, aç›k say›m ve döküm esas-
lar›na göre, yarg› yönetim ve denetimi alt›nda yap›l›r. 

Serbest Oy
Seçmenin sand›k bafl›nda oyunu herhangi bir bask› ya da etki alt›nda kalmadan ta-
mamen özgür iradesine göre verebilmesidir. 1982 Anayasas›’n›n 114. maddesine
göre genel seçimlerden önce adalet, iç iflleri ve ulaflt›rma bakanlar› çekilir. Bunla-
r›n yerine parlamento içinden ve d›fl›ndan ba¤›ms›zlar›n atanmas›yla geçici bakan-
lar kurulu oluflturulur. 1961 Anayasas›’nda da yer alan bu düzenleme, iktidar›n seç-
menlere bask› yapmas›n› önlemeyi amaçlamaktad›r.

Serbest oy ilkesi ayn› zamanda, seçmenin sand›k bafl›na gidip gitmeme konu-
sunda da özgürce tercih yapabilmesini gerektirir. Ne var ki 1982 Anayasas›, “Hal-
koylamas›na, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahallî genel seçimlere iflti-
raki temin için kanunla para cezas› dâhil her türlü tedbir al›n›r” diyerek zorunlu oy
ilkesinin anayasal zeminini yaratm›flt›r. ‹lgili yasalar da bu Anayasa hükmüne da-
yanarak seçmen kütü¤ü ve sand›k listesinde ad› bulunmas›na karfl›n geçerli maze-
reti olmaks›z›n seçime kat›lmayanlara para cezas› öngörmektedir. Söz konusu dü-
zenlemeler serbest oy ilkesine ayk›r›d›r.

Tek Dereceli Seçim
Tek dereceli seçim, seçmenlerin temsilcilerini do¤rudan seçmesidir. ‹ki dereceli
seçim ise seçmenlerin temsilcileri seçecek olan ve “ikinci seçmen” ad› verilen de-
lege grubunu; ikinci seçmenlerin de temsilcileri seçmesi yöntemine verilen add›r.
‹ki dereceli seçim yönteminin uyguland›¤› en bilinen örneklerden biri ABD’de bafl-
kanl›k seçimleridir. 

Tek dereceli/iki dereceli seçimi, tek turlu/iki turlu seçimle kar›flt›rmamak gere-
kir. Tek turlu seçim, seçmenin yapaca¤› tek oylamayla temsilcileri belirlemesidir.
‹ki turlu seçim ise birinci oylamada hiçbir aday›n yeterli oyu alamamas› durumun-
da seçmenin bir ya da iki hafta gibi k›sa bir süre sonra yap›lacak ikinci oylamada
verece¤i oylar sonucunda temsilcileri belirlemesidir. Örne¤in, Fransa’da cumhur-
baflkanl›¤› seçimi iki turlu yap›lmaktad›r. 

1982 Anayasas›’n›n 67. maddesi, seçimlerle halkoylamas›n›n iki dereceli olarak
yap›lmas›n› yasaklam›fl ancak seçim sisteminin tek ya da iki turlu yap›lmas› konu-
sunu yasa koyucunun takdirine b›rakm›flt›r. 1983 tarihli Milletvekili Seçim Kanunu,
TBMM seçimlerinin tek turlu yap›lmas›n› öngörmektedir.
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‹ki dereceli seçim yönteminin uyguland›¤› en bilinen örneklerden biri ABD’de baflkanl›k
seçimleridir.

Genel Oy
Servet, cinsiyet, e¤itim, vergi, ›rk gibi farklar göz önünde bulundurulmadan bütün
vatandafllar›n oy hakk›na sahip olmas›d›r. Ancak ça¤dafl demokrasilerde seçme
hakk›na vatandafll›k, yafl, seçmen kütü¤üne kay›tl› olma, k›s›tl› olmama gibi baz›
makul s›n›rlamalar getirilmektedir. Seçmen olabilmek için öngörülen bu gibi yeter-
lik koflullar› toplum yarar›na oldu¤undan demokratik devlet ilkesine ayk›r›l›k olufl-
turmaz (Teziç, 2011: 258). Dolay›s›yla seçme hakk›, herkese de¤il, anayasa ve ya-
salarda öngörülen niteliklere sahip olanlara verilir. 1982 Anayasas›n›n 67. madde-
si, pek çok demokratik ülkede oldu¤u gibi seçme hakk›n› herkese de¤il, yaln›zca
Türk vatandafllar›na tan›m›flt›r. Anayasan›n 67/3. maddesinde 1995’te yap›lan de¤i-
fliklikten bu yana seçme yafl› ülkemizde on sekizdir. 

Anayasa’n›n 67/5. maddesi oy hakk›na iliflkin baflka baz› s›n›rlamalar da getirmek-
tedir. Buna göre silahalt›nda bulunan er ve erbafllar ile askerî ö¤renciler, taksirli suç-
lardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlar›nda bulunan hükümlüler oy kulla-
namazlar. Söz konusu s›n›rlamalar›n seçme hakk›n› afl›r› ölçüde s›n›rlad›¤› söylenebi-
lir. Anayasada yer almamakla birlikte 298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kütükleri Hakk›nda Kanun, k›s›tl› olanlar›n, kamu hizmetinden yasakl› olanla-
r›n ve seçmen kütü¤üne kay›tl› olmayanlar›n da oy kullanmas›n› yasaklamaktad›r.

Anayasa’n›n 67/2. maddesinde 1995’te yap›lan de¤ifliklikle, yurt d›fl›nda bulu-
nan Türk vatandafllar›n›n oy hakk›n› kullanabilmesi anayasal güvenceye kavufltu-
rulmufltur. Zaten 1987’den beri, seçmen kütü¤üne yaz›lmayan ve yurt d›fl›nda alt›
aydan fazla ikamet eden seçmenlerin milletvekili genel seçimleri ile halkoylamala-
r›nda gümrük kap›lar›nda kurulacak seçim sand›klar›nda oy kullanabilmekteydi.
Ancak 1995 Anayasa de¤iflikli¤i, yurt d›fl›nda bulunan Türk vatandafllar›n›n oy hak-
k›n› anayasal bir hak hâline getirmifl; üstelik bu hakk› yaln›zca TBMM seçimleri ile
de s›n›rlamam›flt›r. 

Yurt d›fl›ndaki Türk vatandafllar›n›n ilgili Anayasa hükmü çerçevesinde seçme
hakk›n› kullanabilmesini sa¤lamak amac›yla 298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümle-
ri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun’da 2008’de de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Yap›lan
bu de¤ifliklikle Anayasa’ya uygun olarak yurt d›fl› seçmenlerin yaln›zca milletveki-
li genel seçimleri ile halkoylamalar›nda de¤il, ayn› zamanda Cumhurbaflkan› seçi-
minde de oy vermesi olanakl› hâle getirilmifltir. 

Yasa koyucu oy verme biçimlerini de çeflitlendirmifltir. Buna göre, yurt d›fl› seç-
menler sand›k, mektup, gümrük kap›lar›nda oy kullanma veya elektronik oylama
yöntemlerinden birine göre oy kullanabilecektir. Ne var ki Anayasa Mahkemesi,
yasan›n öngördü¤ü oy verme yöntemlerinden mektupla oy kullanma yöntemini
seçmenin oyunu kullan›rken aile üyelerinden ve sosyal çevresinden gelebilecek
her türlü etkiye aç›k olmas› nedeniyle seçmenin iradesini korumaya elveriflli bul-
mam›fl; bu yöntemi serbest ve gizli oy ilkesine, dolay›s›yla Anayasan›n 67. madde-
sine ayk›r› bularak ilgili düzenlemeyi iptal etmifltir (E. 2008/33, K. 2008/113, Kt.
29.5.2008, RG. 5.7.2008, 26927).

Eflit Oy
Servet, cinsiyet, e¤itim gibi unsurlara bak›lmaks›z›n herkesin tek bir oy hakk›na sa-
hip olmas›d›r.
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Gizli Oy
Seçmenin oyunu kimsenin görmeyece¤i biçimde kullanmas›d›r. 298 Say›l› Yasa,
Anayasa’n›n bu emrine uygun bir düzenleme getirmifltir. Buna göre oy verme yeri
oy serbestli¤ini ve gizlili¤ini sa¤layacak, içerisi d›flar›dan gözetlenemeyecek ve oy
pusulas›n› seçmenin inceleyip zarflayabilece¤i flekil ve nitelikte kapal› olmal›d›r.

Oylar›n Aç›k Say›m› ve Dökümü
Oy verme ifllemi tamamland›ktan sonra oylar›n say›m› ve dökümünün kamuya aç›k
olarak yap›lmas› gerekir. Bu ilkenin amac›, seçimlerin dürüstlü¤ünü sa¤lamak, se-
çim sonuçlar›n›n seçmen iradesini tam olarak yans›tmas›n› güvenceye almakt›r.

Seçimlerin Yarg› Organ›n›n Yönetim ve Denetiminde 
Yap›lmas›
Seçim sürecine ve seçim sonuçlar›na iliflkin bütün itirazlar›n ba¤›ms›z ve tarafs›z
yarg› mercileri taraf›ndan çözülmesi seçimlerin dürüstlü¤ünün en önemli gerekle-
rinden biridir. Ülkemizde bu görev Yüksek Seçim Kuruluna verilmifltir. Anaya-
sa’n›n 79. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu yedi as›l ve dört yedek üyeden
oluflur. Üyelerin alt›s› Yarg›tay, befli Dan›fltay Genel Kurullar›nca kendi üyeleri ara-
s›ndan üye tamsay›lar›n›n salt ço¤unlu¤unun gizli oyu ile seçilir. 

Seçimlerin bafllamas›ndan bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve
dürüstlü¤ü ile ilgili bütün ifllemleri yapma ve yapt›rma, seçim süresince ve seçim-
den sonra seçim konular›yla ilgili bütün yolsuzluklar›, flikâyet ve itirazlar› inceleme
ve kesin karara ba¤lama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanak-
lar›n› ve Cumhurbaflkanl›¤› seçim tutanaklar›n› kabul etme görevi Yüksek Seçim
Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararlar› kesindir. Bunlar aleyhine baflka
bir merciye baflvurulamaz.

Ço¤unlu¤un Yönetim ve Az›nl›¤›n Varolma Hakk›
Demokratik devlet ilkesi, serbest ve dürüst seçimler sonucunda seçmenlerin ço-
¤unlu¤unun onay›n› alm›fl siyasal parti ya da partilerin belli bir süre için ülkeyi yö-
netme hakk›na dayan›r. Ancak bu, muhalefetin yaflama ve kendini serbestçe seç-
menlere ifade etme hakk›n› ortadan kald›ramaz. Demokratik devlet ilkesi, az›nl›k-
ta kalan siyasal parti ya da düflüncelerin seçmenin ço¤unlu¤unu ikna etmek yoluy-
la bir gün iktidara gelme olana¤›n› sa¤layacak araç ve mekanizmalar› sa¤lamal›d›r.
Dolay›s›yla demokratik devlet, tek bir görüfl ya da düflüncenin egemenli¤ine de¤il,
ço¤ulculu¤a, yani farkl› görüfl ve düflüncelerin bir arada ve yanyana yaflamas› esa-
s›na dayan›r. 

Demokrasi, ancak ço¤ulcu bir düflünsel ve siyasal iklimde söz konusu olabilir.
Bu da temel hak ve özgürlüklerin tan›nmas› ve güvence alt›na al›nmas› ile müm-
kündür. Siyasal iktidar›n el de¤ifltirmesi, hükümeti elefltirebilme özgürlü¤ü ile mu-
halefet etme hakk›na sayg› ölçüsünde gerçekleflebilir. Ço¤ulculuk ilkesi, berabe-
rinde kurumsal bir düzenlemeyi de gerektirir. Ço¤ulcu siyasal ve toplumsal yap›y›
güvenceye alman›n en önemli araçlar›ndan biri, güçler ayr›l›¤› gibi yollarla iktida-
r› elinde bulunduranlar› dengelemektir (Kabo¤lu, 2011: 215).

Siyasal iktidar›n el de¤ifltirmesi, hükümeti elefltirebilme özgürlü¤ü ile muhalefet etme
hakk›na sayg› ölçüsünde gerçekleflebilir.
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Siyasal Faaliyet ve Siyasal Partiler
Ça¤dafl demokrasi, farkl› siyasal görüfl ve programlar çerçevesinde kurulmufl siya-
sal partilere dayan›r. Siyasal parti, halk›n deste¤ini sa¤lamak yoluyla devlet meka-
nizmas›n›n denetimini ele geçirmeye ya da sürdürmeye çal›flan, sürekli ve istikrar-
l› bir örgüte sahip siyasal topluluk olarak tan›mlanabilir (Özbudun, 1977: 4). Siya-
sal partiler toplumdaki da¤›n›k görüfl ve e¤ilimlere aç›kl›k getirme, seçimlerde
aday gösterme yoluyla siyasal yönetim makamlar›n›n doldurulmas›n› sa¤lama, ço-
¤unluk olmalar› durumunda iktidar›n kullan›lmas›na kat›lma, ulusal ve uluslarara-
s› sorunlar konusunda halk› ayd›nlatma, e¤itme ve kendi doktrinleri do¤rultusun-
da bilinçlendirme gibi ifllevler görür (Teziç, 2011: 346-347). 

Türkiye’de siyasal partiler ilk kez 1961 Anayasas›’nda düzenlenmifltir. 1961
Anayasas›’n›n izinden giden 1982 Anayasas› da siyasal partileri anayasal güvence-
ye alm›flt›r. 1982 Anayasas›’na göre siyasal partiler demokratik siyasal yaflam›n vaz-
geçilmez unsurudur (md. 68/2). Bunun sonucu, hem vatandafllar›n siyasal faaliyet-
te bulunma özgürlü¤üne sahip olmas› hem de siyasal partilerin serbestçe kurulma-
s› ve çal›flmas›d›r. 

Anayasa’n›n 67/1. ve 68/1. maddeleri bu do¤rultuda düzenlemeler içerir. Buna
göre vatandafllar, kanunda gösterilen koflullar çerçevesinde ba¤›ms›z olarak veya
bir siyasal parti içinde siyasal faaliyette bulunma, siyasal parti kurma ve usulüne
göre partilere girme ve partilerden ayr›lma hakk›na sahiptir. Anayasaya göre siya-
sal partiye girme yafl› en az on sekizdir. 

Hâkimler ve savc›lar, Say›fltay dâhil yüksek yarg› organlar› mensuplar›, kamu
kurum ve kurulufllar›n›n memur statüsündeki görevlileri, yapt›klar› hizmet bak›-
m›ndan iflçi niteli¤i tafl›mayan di¤er kamu görevlileri, Silahl› Kuvvetler mensuplar›
ile yüksekö¤retim öncesi ö¤rencileri siyasal partilere üye olamaz. Yüksekö¤retim
elemanlar› ise ancak siyasal partilerin merkez organlar›nda görev alabilir. Anaya-
san›n 68/3. maddesi uyar›nca siyasal partiler önceden izin almadan kurulur. Dola-
y›s›yla siyasal partiler yasada belirtilen belgeleri ‹ç iflleri Bakanl›¤›na vermekle tü-
zelkiflilik kazan›r.

Siyasal Partilere Devlet Yard›m› ve Mali Denetim
Siyasal partilerin, demokratik yaflam›n vazgeçilmez unsuru olarak üstlendikleri ifl-
levleri yerine getirebilmesi, ayn› zamanda da seçmene kendi programlar›n› tan›ta-
bilmesi için belirli bir mali kayna¤a gereksinimi vard›r. Siyasal partilerin mali kay-
na¤a sahip olmas›, onlar›n baflka toplumsal ve ekonomik güçlerin etkisi alt›na gir-
mesini önlemek aç›s›ndan da önem tafl›r. Siyasal partiler üye aidatlar› ve ba¤›fl gi-
bi yollarla gelir elde eder. Ancak bu, özellikle üye say›s› az olan siyasal partiler aç›-
s›ndan genellikle yeterli olmaz. O nedenle siyasal partilere, hem onlar›n hiçbir
ekonomik gücün etkisinde kalmadan serbestçe varl›¤›n› sürdürmesi hem de ken-
disinden beklenen ifllevleri hakk›yla yerine getirmesini sa¤lamak amac›yla günü-
müzde çok say›da demokratik ülkede devlet mali yard›m yapmaktad›r. 

Siyasal partilere devlet yard›m› ilk kez 1982 Anayasas›’n›n 68. maddesine yap›lan
ekle anayasal güvenceye kavuflturulmufltur. Buna göre siyasal partilere devlet “yeter-
li düzeyde ve hakça” mali yard›m yapar. 2820 say›l› Siyasi Partiler Kanununa göre mil-
letvekili genel seçimlerinde yüzde on baraj›n› aflm›fl siyasal partilerle genel seçimler-
de yüzde yediden fazla oy alan, ancak TBMM’de temsil edilmeyen partilere devlet her
y›l mali yard›m yapar. Seçim harcamalar›n› karfl›lamak amac›yla bu yard›mlar, yerel
seçimlerin oldu¤u y›l iki kat›na, genel seçimlerin oldu¤u y›l ise üç kat›na ç›kar›l›r.
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Genel seçimlerde yüzde yediden fazla oy alamam›fl partilerin bu olanaktan ya-
rarland›r›lmamas›n›n anayasaya uygunlu¤u tart›flmal›d›r. Çünkü Anayasa, siyasal
partilere yap›lacak devlet yard›m› konusunda herhangi bir baflar› ölçütü getirme-
den bu yard›m›n “yeterli düzeyde” ve “hakça” yap›lmas›n› öngörmüfltür. Ayr›ca söz
konusu düzenlemenin, genel seçimlerde yüzde yediden az oy alm›fl siyasal parti-
lerle yüzde yediden çok oy alm›fl ve mali yard›mdan yararlanan siyasal partiler ara-
s›nda adil yar›flma ilkesini devletten mali yard›m alan partiler lehine bozdu¤u için
demokratik devlet ilkesine ayk›r› oldu¤u ileri sürülebilir. 

Ne var ki Anayasa Mahkemesi bu görüflte de¤ildir. Mahkeme’ye göre, “Hakça
ifadesi, belirli örgütlenme yayg›nl›¤›na ulaflm›fl ve belirli toplumsal onaya mazhar
olmufl partilerin, seçimlerde elde etti¤i baflar› düzeylerine göre Devlet yard›m›ndan
yararlanaca¤› biçiminde anlafl›lmal›d›r. ... Siyasi partilerin temel amac› seçimlere
kat›larak millî iradenin ortaya ç›kmas›na arac›l›k etmek ve yeterli seçmen deste¤i-
ni elde ederek yönetime kat›lmakt›r. Bu nedenle, seçimlere kat›labilme koflullar›n›
sa¤layamayan ve seçimlere kat›ld›¤› hâlde ald›¤› oyla yeterli oranda seçmen kitle-
sinin güvenini kazanamad›¤› anlafl›lan bir siyasi partinin millî iradenin oluflumuna,
daha büyük seçmen kitlesinin güvenini kazanan güçlü partiler gibi katk›da bulu-
naca¤› düflünülemez. Dava konusu düzenlemeyle partilerin büyüklük ve güçleri-
ne göre demokratik siyasi hayata katk›lar› ölçüt olarak dikkate al›nmak suretiyle
devlet yard›m›ndan yararlanmalar› öngörülmüfltür. Bu ölçütün objektif ve makul
olmad›¤› söylenemeyece¤i gibi itiraz konusu kurallarda yer alan oranlar›n da ölçü-
süz oldu¤u sonucuna ulafl›lamaz.” (E. 2008/42, K. 2008/167, Kt.20.11.2008, R.G.
18.3.2009, 27173).

Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin amaçlar›na uygun olmas› gerekir (md.
69/3). Bunun denetimini ise Say›fltay’dan yard›m alarak Anayasa Mahkemesi ya-
par. Bir siyasal partinin, Anayasa Mahkemesi’nin yasaya uygun olmad›¤›n› saptad›-
¤› gelir ve giderleri hazineye gelir kaydedilir.

Genel seçimlerde yüzde yediden fazla oy alamam›fl partilerin bu olanaktan yararland›r›l-
mamas›n›n anayasaya uygunlu¤u tart›flmal›d›r. 

Siyasal Partilere Getirilen S›n›rlamalar
1982 Anayasas›, 1961 Anayasas›’nda oldu¤u gibi siyasal partileri demokratik yafla-
m›n vazgeçilmez bir unsuru olarak görmekle birlikte siyasal partilere s›n›rs›z bir
özgürlük alan› da tan›mam›flt›r. Anayasan›n 68 ve 69. maddelerinde siyasal partile-
rin faaliyetlerine, örgütlenme ve çal›flmalar›na yönelik çok say›da s›n›rlama vard›r.
Bu s›n›rlamalar flöyle s›ralanabilir: 

• Siyasi partilerin tüzük ve programlar› ile eylemleri, Devlet’in ba¤›ms›zl›¤›na,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, insan haklar›na, eflitlik ve hu-
kuk devleti ilkelerine, millet egemenli¤ine, demokratik ve laik Cumhuriyet
ilkelerine ayk›r› olamaz; s›n›f veya zümre diktatörlü¤ünü veya herhangi bir
tür diktatörlü¤ü savunmay› ve yerlefltirmeyi amaçlayamaz; suç ifllenmesini
teflvik edemez. 

• Hâkimler ve savc›lar, Say›fltay dâhil yüksek yarg› organlar› mensuplar›, ka-
mu kurum ve kurulufllar›n›n memur statüsündeki görevlileri, yapt›klar› hiz-
met bak›m›ndan iflçi niteli¤i tafl›mayan di¤er kamu görevlileri, Silahl› Kuv-
vetler mensuplar› ile yüksekö¤retim öncesi ö¤rencileri siyasi partilere üye
olamaz.
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• Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çal›flmalar› demokrasi
ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanmas› kanunla düzenlenir. 

• Temelli kapat›lan bir siyasal parti bir baflka ad alt›nda kurulamaz.
• Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamaz.
• Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlar›na uygun olmas› gerekir.
• Yabanc› devletlerden, uluslararas› kurulufllardan ve Türk uyruklu¤unda ol-

mayan gerçek ve tüzel kiflilerden maddi yard›m alamaz.
Yukar›da say›lanlar›n d›fl›nda, Siyasal Partiler Kanunu’nda da siyasal partilere

yönelik baz› ek s›n›rlamalar ve yasaklar bulunmaktad›r.

Siyasal Partilerin Kapat›lmas›
1982 Anayasas›’n›n 69. maddesine göre siyasal partiler üç durumda Anayasa Mah-
kemesi karar›yla temelli kapat›labilir. Birincisi, siyasal partinin tüzü¤ü ve program›-
n›n Anayasan›n 68/4. maddesine ayk›r› olmas›d›r. 68/4. madde, siyasal partilerin
tüzük ve programlar›n›n devletin ba¤›ms›zl›¤›na, ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlü¤üne, insan haklar›na, eflitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli¤i-
ne, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine ayk›r› olamayaca¤›n›; s›n›f veya züm-
re diktatörlü¤ünü veya herhangi bir tür diktatörlü¤ü savunmay› ve yerlefltirmeyi
amaçlayaca¤›n›; suç ifllenmesini teflvik edemeyece¤ini öngörmektedir. 

‹kincisi, bir siyasal partinin 68/4. maddedeki yasaklara ayk›r› fiillerin ifllendi¤i
bir odak hâline gelmesi durumunda o parti kapat›l›r. Anayasa, hangi durumlarda
“odak hâline gelme” koflulunun gerçekleflece¤ini de belirtmifltir. Buna göre, 68/4.
maddeye ayk›r› fiiller o partinin üyelerince yo¤un bir flekilde ifllendi¤i ve bu du-
rum o partinin büyük kongre veya genel baflkan veya merkez karar veya yönetim
organlar› veya TBMM’deki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca z›m-
nen veya aç›kça benimsendi¤i yahut bu fiiller do¤rudan do¤ruya an›lan parti or-
ganlar›nca kararl›l›k içinde ifllendi¤i takdirde, söz konusu fiillerin oda¤› hâline gel-
mifl say›l›r. 

Üçüncüsü, siyasal partinin yabanc› devletlerden, uluslararas› kurulufllardan ve
Türk uyruklu¤unda olmayan gerçek ve tüzel kiflilerden maddi yard›m almas›d›r.

Bir siyasal partinin, yukar›da belirtilen üç durum d›fl›nda kapat›lmas› mümkün
de¤ildir. Anayasa’da ve yasada yer alan di¤er s›n›rlama ve yasaklar için ancak ka-
patma yapt›r›m› d›fl›nda öngörülecek baflka yapt›r›mlar uygulanabilir.

Bir siyasal partinin tüzük ve program› ya da eylemlerini 68/4. maddeye ayk›r›
bulmas› durumunda Anayasa Mahkemesi, o partiyi temelli kapatmak yerine, dava
konusu fiillerin a¤›rl›¤›na göre ilgili siyasal partinin devlet yard›m›ndan k›smen veya
tamamen yoksun b›rak›lmas›na karar verebilir. Buna karfl›l›k, yabanc› devletlerden,
uluslararas› kurulufllardan ve Türk uyruklu¤unda olmayan gerçek ve tüzel kiflilerden
maddi yard›m ald›¤› Anayasa Mahkemesi taraf›ndan saptanan bir siyasal parti için te-
melli kapatma d›fl›nda baflka bir yapt›r›m öngörülmemifltir. Siyasal partinin devlet
yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas› yapt›r›m›, aç›kt›r ki yaln›zca
bu yard›m› alan siyasal parti aç›s›ndan bir anlam ifade edecektir. Bu da bu yard›m›
alan ve almayan siyasal partiler aras›nda eflitsiz bir durum yaratmaktad›r.

Siyasal partiler Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n açaca¤› dava üzerine Anayasa Mah-
kemesi taraf›ndan kapat›l›r. Anayasa Mahkemesi kapatma karar›n›, kat›lan üyelerin
üçte iki ço¤unlu¤uyla verir. Temelli kapat›lan bir parti bir baflka ad alt›nda kurula-
maz. Bir siyasal partinin kapat›lmas›n›n di¤er bir sonucu da, siyasal partinin temel-
li kapat›lmas›na beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucular› dâhil üyelerinin,
Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatmaya iliflkin kesin karar›n›n Resmî Gazete’de

76 Türk Anayasa Hukuku



gerekçeli olarak yay›mlanmas›ndan bafllayarak befl y›l süreyle bir baflka partinin
kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamamas›d›r. Bu durumdaki milletvekili-
nin Meclis üyeli¤inin düflmesine hükmeden Anayasa’n›n 84/5. maddesi ise 2010
Anayasa de¤ifliklikleriyle kald›r›lm›flt›r.

Anayasa Mahkemesi 1982 Anayasas› döneminde çok say›da siyasal partiyi ka-
patm›flt›r. Anayasa Mahkemesinin kapatma kararlar›n›n büyük ço¤unlu¤u devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü ile laik devlet ilkesine ayk›r›l›¤a dayan-
m›flt›r. Mahkemenin, kapatma kararlar›nda genellikle Anayasada ve Siyasal Partiler
Yasas›ndaki yasaklar› kat› yorumlad›¤› gözlemlenmektedir. Anayasa Mahkeme-
sinin bu yaklafl›m› Türkiye aç›s›ndan ba¤lay›c›l›¤› olan A‹HM içtihatlar›yla ba¤dafl-
mamaktad›r. A‹HM’ye göre kapatma yapt›r›m› ancak istisnai durumlarda uygulan-
mal›d›r. Partinin fliddet kullanmaktan kaç›nmas› ya da fliddet kullanmay› teflvik et-
memesi gerekir. Siyasal partinin önerdi¤i siyasal projenin kendisi de içerik bak›-
m›ndan demokrasinin temel ilkeleriyle ba¤daflmal›d›r. Bu iki koflula uydu¤u süre-
ce, bir partinin mevcut anayasal düzende radikal de¤ifliklikleri savunmas› kapatma
nedeni say›lmamal›d›r. A‹HM, Refah Partisi d›fl›nda Türkiye’ye karfl› aç›lan bütün
parti kapatma davalar›nda iflte bu gerekçeyle Türkiye aleyhine karar vermifltir (Öz-
budun, 2006: 100-102).

Siyasi partilerin faaliyetlerine iliflkin s›n›rlamalar› s›ralay›n›z.

SOSYAL DEVLET

Sosyal devlet ilkesinin temel özelliklerini anlatabilmek. 

Sosyal devlet, vatandafllar›na insan onuruna yarafl›r asgari bir yaflam düzeyi sa¤la-
mak amac›yla genifl ve kapsay›c› sorumluluk alan devlete verilen add›r. Sosyal
devlet, toplumun sosyo-ekonomik aç›dan dezavantajl› kesimlerinin lehine müda-
halede bulunur. Toplumdaki sosyo-ekonomik farkl›l›klardan kaynaklanan eflitsiz-
likleri giderici önlemler al›r. Sosyal devlet, sosyalist devlet anlam›na gelmez. Sos-
yalist devlette üretim araçlar› devlete aittir. Sosyalist devlet, toplumda mutlak bir
ekonomik eflitlik yaratmay› amaçlar. Sosyal devlet ise özel mülkiyet ve pazar eko-
nomisi gibi kapitalizmin ilke ve kurallar›n› benimser. Ancak, kapitalist sistemden
kaynaklanan, toplumsal yaflam› dengesiz hâle sokan ve bireyin yaflam›n› da daya-
n›lmaz k›lan olumsuz koflullar› törpülemek ve toplumun belli kesimlerinin ezilme-
sini önlemek amac›yla devletin müdahalesine olanak verir. 

Sosyal devlet, toplumun güçsüz kesimlerine f›rsat eflitli¤i sa¤lay›c› önlemler al›r.
F›rsat eflitli¤i, içine do¤du¤u sosyo-ekonomik eflitsizlikleri azalt›p maddi ve mane-
vi varl›¤›n› gelifltirmesine elverecek flans ve olanak eflitli¤inin bireye sa¤lanmas›d›r.
Sosyal devlet herkese eflit de¤il, herkese gereksinimi ölçüsünde yard›m sunar. Bu
nedenle yard›ma gereksinimi olmayanlar›n yard›mdan yararland›r›lmas› sosyal
devlet ilkesine ayk›r›d›r (Gören, 2006: 131). 

Sosyal devlet ilkesi sosyal adalet kavram›yla da yak›ndan iliflkilidir. Sosyal ada-
let paylaflt›rma ilkesidir. Anayasa’n›n Bafllang›ç Bölümü’nün 6. f›kras› “Her Türk va-
tandafl›n›n bu Anayasa’daki temel hak ve hürriyetlerden eflitlik ve sosyal adalet ge-
reklerince yararlanarak ... onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varl›¤›n›
bu yönde gelifltirme hak ve yetkisine do¤ufltan sahip oldu¤u”nu belirtmektedir.
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Devlet’in temel amaç ve görevlerini belirten 5. madde de sosyal adalet yerine ada-
let kavram› kullan›lm›flt›r. Ancak bunu sosyal adalet olarak anlamak daha do¤rudur.

Bat› demokrasilerinde “refah devleti” olarak da adland›r›lan sosyal devlet, vatan-
dafllar›n› do¤umdan ölüme kadar korur. 1917 Meksika, 1919 Weimar ve 1931 ‹span-
ya Anayasalar› sosyal devlete iliflkin haklar› tan›yan ilk anayasalard›r. Sosyal devlete
yönelik düzenlemeler, özellikle II. Dünya Savafl›’ndan sonra yap›lan pek çok de-
mokratik anayasaya girerek yayg›nl›k kazanm›flt›r. Hem 1961 hem de 1982 Anayasa-
lar› sosyal devlet ilkesini tan›m›flt›r. 1982 Anayasas›’nda, 2. madde d›fl›nda pek çok
baflka maddede sosyal devlet ilkesini somutlaflt›ran düzenlemeler bulunmaktad›r.

F›rsat eflitli¤i, içine do¤du¤u sosyo-ekonomik eflitsizlikleri azalt›p maddi ve manevi varl›-
¤›n› gelifltirmesine elverecek flans ve olanak eflitli¤inin bireye sa¤lanmas›d›r.

Sosyal Devleti Gerçeklefltirmeye Yönelik Önlemler
1982 Anayasas›’n›n 5. maddesi, devletin temel amaç ve görevleri aras›nda “kiflinin
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle ba¤daflmaya-
cak surette s›n›rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kald›rmaya, insan›n
maddi ve manevi varl›¤›n›n geliflmesi için gerekli flartlar› haz›rlamaya çal›flmak” ol-
du¤unu saym›flt›r. Anayasa, devletin bu görevini Anayasada tan›nm›fl sosyal haklar
ve toplumdaki gelir ve servet uçurumunu azaltacak önlemler yoluyla yapmas›n›
öngörmektedir.

Belli Toplumsal Kesimlerin Korunmas›
Anayasa, belli toplumsal kesimlerin özel olarak korunmas› konusunda devlete
ödev yüklemifltir. Bu kesimler, aile, anne ve istismara ve fliddete karfl› çocuk-
lar(md. 41); maddi olana¤› olmayan baflar›l› ö¤renciler (md. 42); tar›m ve hayvan-
c›l›k dallar›nda çal›flanlar (md. 45); gençlik (md. 59); baflar›l› sporcular (md. 62);
yabanc› ülkelerde çal›flan Türk vatandafllar› (md. 62); sanatç›lar (md. 64); orman
köylüsü (md. 170); Tüketiciler (md. 172); esnaf ve sanatkârlar (md. 173) olarak sa-
y›labilir.

E¤itim ve Ö¤retim, Sa¤l›k, Çevre ve Konut Haklar›
Anayasa’n›n 42. maddesine göre kimse e¤itim ve ö¤retim hakk›ndan yoksun b›ra-
k›lamaz. ‹lkö¤retim, k›z ve erkek bütün vatandafllar için zorunludur ve Devlet
okullar›nda paras›zd›r. Ayr›ca, herkesin sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaflama hak-
k› vard›r. Çevrenin korunmas› devletin ve vatandafllar›n ödevidir. Bireylerin sa¤l›k-
l› bir yaflam sürmesi için gerekli hizmeti görme görevi de devlete aittir. Herkesin
insan onuruna yarafl›r bir konutta yaflamas›n› sa¤layacak önlemleri alma da devle-
tin görevidir (md. 56).

Çal›flma Yaflam›na ‹liflkin Düzenlemeler
Anayasa, bireylerin insanca yaflamas›n› ve çal›flmas›n› sa¤lamak amac›yla baz› dü-
zenlemeler getirmifltir. Bu do¤rultuda, 49. madde çal›flmay› hem hak hem de ödev
olarak düzenlemifltir. Çal›flman›n hak olmas›, kimsenin çal›flmaktan al›konamama-
s›d›r. Çal›flma hakk›, devlete herkese ifl bulma yükümlülü¤ü yüklemez. Ancak dev-
let iflsizli¤i önleyemeye elveriflli ekonomik ortam› yarat›c› önlemleri almal›d›r. Ça-
l›flman›n ödev olmas› ise çal›flma ile elde edilecek de¤erin ayn› zamanda topluma
yararl› bir de¤er olmas›ndan ileri gelir. 
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Zorla çal›flt›rma ve angarya (md. 18) ile bireylerin yafl›na, cinsiyetine ve gücüne
uygun olmayan ifllerde çal›flt›r›lmas›n›n yasaklanmas› (md. 50), çal›flanlara izin ve
tatil hakk›n›n tan›nmas› (md. 50); çal›flanlar›n gördü¤ü ifle uygun adaletli bir ücret
almas› ile asgari ücret (md. 55); yafll›l›k, sakatl›k, hastal›k ya da iflsizlik gibi neden-
lerle çal›flamayan, getiri sürekli ya da geçici olarak kesilen kiflilerin yaflamlar›n› sür-
dürebilmeleri için gerekli deste¤in sa¤lanmas› (Sabuncu, 2006: 160) olarak tan›mla-
nabilecek sosyal güvenlik hakk› (md. 60, 61), 1982 Anayasas›’nda düzenlenmifltir.

1982 Anayasas›, çal›flma yaflam›na iliflkin olarak çal›flanlar›n toplu olarak kulla-
nabildikleri sendika kurma, toplu ifl sözleflmesi ve grev haklar›n› da güvenceye al-
m›flt›r. Çal›flan-iflveren iliflkilerinde ekonomik aç›dan güçsüz taraf çal›flanlard›r. Ko-
lektif sosyal haklar olarak da adland›r›lan bu haklar, çal›flanlar›n bir araya gelerek
iflverene karfl› ekonomik, sosyal ve bazen de siyasal ç›karlar›n› korumay› sa¤lar. 

Anayasa’n›n 51. maddesi, sendika kurma hakk›n› çal›flanlar ve iflverenler bak›-
m›ndan tan›m›flt›r. Herkes önceden izin almadan sendika ve üst kurulufllar kurma,
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ç›kma hakk›na sahiptir. Hiç kimse sendi-
kaya üye olmaya ya da üyelikten ç›kmaya zorlanamaz. Anayasa’n›n 53. maddesi ifl-
çilerle iflverenler aras›nda “toplu ifl sözleflmesi”, memurlar ve di¤er kamu görevli-
leriyle devlet aras›nda da “toplu sözleflme” hakk›n› güvenceye alm›flt›r. 

Toplu ifl sözleflmesi ya da toplu sözleflme, çal›flanlarla iflverenlerin karfl›l›kl› ola-
rak ekonomik ve sosyal durumlar› ile çal›flma koflullar›n› düzenleyen sözleflmedir.
1982 Anayasas›, grev hakk› ile lokavt› 54. maddede düzenlemifltir. Grev hakk›, ça-
l›flanlar›n çal›flma ve ücret koflullar›n› kendi lehlerine çevirmek amac›yla topluca ifli
b›rakmas›; lokavt ise iflverenin iflçileri topluca iflten uzaklaflt›rmas›d›r. Anayasa,
grev hakk›n› “toplu ifl sözleflmesinin yap›lmas› s›ras›”yla s›n›rlad›¤›ndan, memurla-
ra ve di¤er kamu çal›flanlar›na bu hak tan›nmam›flt›r. Ayr›ca, yaln›zca toplu ifl söz-
leflmesinin yap›lmas› aflamas›nda uyuflmazl›k ç›kmas› durumunda grev hakk› gü-
venceye al›nm›flt›r. 2010 Anayasa de¤iflikli¤iyle siyasal amaçl› grevi, dayan›flma
grevini, genel grevi, ifl yeri iflgalini, ifli yavafllatma, verim düflürme ve baflka türlü
direniflleri yasaklayan f›kra anayasa metninden ç›kar›lm›flt›r. 

Gelir ve Servet Farkl›l›klar›n›n Azalt›lmas›
Gelir ve servet farkl›l›klar›n›n azalt›lmas›na yönelik araçlardan biri vergi politikas›-
d›r. Anayasa’ya göre, herkes kamu giderlerinin karfl›lanmas› amac›yla mali gücüne
göre vergi ödeme yükümlülü¤ündedir. Ancak vergi yükünün bireyler aras›ndaki
da¤›l›m›nda “adalet” ve “denge” esaslar›n›n göz önünde bulundurulmas› gerekir.
Anayasa, bunu maliye politikas›n›n sosyal amac› olarak saptam›flt›r (md. 73/1 ve
2). Söz konusu anayasal düzenleme, geliri çok olan›n kamu giderlerinin karfl›lan-
mas›na da yüksek oranda, geliri düflük olan›n ise daha düflük oranda kat›lmas› ya
da hiç kat›lmamas›n› sa¤layarak toplumdaki gelir eflitsizliklerini törpülemeyi amaç-
lar (Sabuncu, 2006: 161).

Gelir ve servet farkl›l›klar›n› azaltmaya yönelik olarak Anayasa’da düzenlenen
bir baflka araç ise özel mülkiyet hakk›na iliflkin s›n›rlamalard›r. Anayasa, mülkiyet
hakk›n› tan›makla birlikte bunun kullan›m›n›n toplum yarar›na ayk›r› olamayaca-
¤›n› da belirtmifltir (md. 36). Kamulaflt›rma ve devletlefltirme özel mülkiyete yöne-
lik getirilmifl anayasal s›n›rlamalard›r (md. 46, 47).

Planlama
1961 Anayasas›’nda oldu¤u gibi 1982 Anayasas› da sosyal, ekonomik ve kültürel
kalk›nmay› ve sanayinin ve tar›m›n yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde h›z-
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la geliflmesini ve toplumun s›n›rl› ekonomik kaynaklar›ndan verimli biçimde yarar-
lan›labilmesi amac›yla planlama yapmay› (md. 166) öngörmüfltür. Ayr›ca, 2010
Anayasa de¤iflikli¤iyle aralar›nda çal›flanlar›n ve iflverenlerin temsilcilerinin de bu-
lundu¤u Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal bir kurulufl hâline getirilmifltir.

Sosyal ve Ekonomik Haklar›n S›n›r›
Anayasa’n›n 2001’de de¤ifltirilmifl 65. maddesi sosyal devletin anayasal yükümlü-
lük ve görevlerinin s›n›r›n› çizmektedir. Buna göre, devletin sosyal ve ekonomik
alanlardaki yükümlülüklerini mali kaynaklar›n›n yeterlili¤i ölçüsünde yerine geti-
recektir. Devlet, Anayasa taraf›ndan kendisine verilen görevleri bu görevlerin
amaçlar›na uygun öncelikleri gözeterek yapar. Bu madde devlete, Anayasa’da ken-
disine verilmifl ödevleri yerine getirip getirmeme konusunda mali kaynaklar›n ye-
terlili¤i çerçevesinde bir takdir yetkisi tan›mamaktad›r. Devlet bu anayasal ödevle-
rin tümünü yerine getirmelidir. Ödevlerin hangi oranda ve nas›l gerçeklefltirilece-
¤inin s›n›r› mali kaynaklar›n yeterlili¤idir (Gören, 2006: 135).

Anayasa’da korunmas› öngörülen toplumsal kesimleri belirtiniz. 

LA‹K DEVLET

Laik devlet ilkesinin temel özelliklerini belirleyebilmek.

Laik devlet, en özlü biçimiyle din ve devlet ifllerinin birbirinden ayr›ld›¤›, tüm din-
sel ve felsefi inançlara eflit mesafede duran, bunlardan hiçbirine öncelik ya da ay-
r›cal›k tan›mayan devlet olarak tan›mlanabilir. Din ve devletin birbirinden ayr›lma-
s›n›n ideal biçiminin, kamusal alan›n ne dine, ne de din düflmanl›¤›na dayanmas›;
devletin dine karfl› kay›ts›z, di¤er bir deyiflle nötr olmas› oldu¤u söylenebilir. (Ro-
senfeld, 2009: 2333-34. Nötralite ilkesi için bkz. Sajó, 2004 ). Bu do¤rultuda, laik
devlet tüm inançlar›n yan yana ve bar›fl içinde yaflamas›n› sa¤layacak zemini haz›r-
lamak ödevindedir. 

Laikli¤in olumlu ve olumsuz olmak üzere iki boyutu vard›r. Devletin resmi ola-
rak bir dine sahip olmamas›, inanc› ne olursa olsun herkese eflit davranmas›, din
ve devlet kurumlar›n›n birbirinden ayr›lmas›, kamu yönetiminin din kurallar›na da-
yanmamas› laiklik ilkesinin olumsuz boyutunu oluflturur. Devletin din ve vicdan
özgürlü¤ünü toplumdan ve kiflilerden gelecek bask› ve müdahalelere karfl› koru-
mas›, bunu sa¤layacak önlemleri almas› ise laiklik ilkesinin olumlu yönüdür (Ka-
bo¤lu, 2011: 300-301). 

Laiklikten ne anlafl›lmas› gerekti¤i her ülkenin tarihsel deneyimlerine ve kültü-
rel özelliklerine göre farkl›l›k gösterebilir. Ancak, bir devleti laik olarak tan›mlaya-
bilmek için din ve vicdan özgürlü¤ünün sa¤lanmas›, toplumsal iliflkileri ve kamu-
sal alan› düzenleyen hukuk kurallar›n›n dine dayanmak zorunda olmamas›, din ve
devlet kurulufllar›n›n birbirinden ayr›lmas› gibi asgari baz› unsurlar›n bulunmas›
gerekir. 1982 Anayasas›’n›n hem Cumhuriyetin niteliklerini s›ralad›¤› 2. maddesin-
de hem de baflka pek çok maddede laiklik ilkesiyle iliflkili düzenlemeler yer al-
maktad›r. Afla¤›da laiklik ilkesinin temel unsurlar› ve bunlar›n 1982 Anayasas›’nda
düzenlenifl biçimi ele al›nacakt›r.
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Din ve devletin birbirinden
ayr›lmas›n›n ideal biçiminin,
kamusal alan›n ne dine, ne
de din düflmanl›¤›na
dayanmas›; devletin dine
karfl› kay›ts›z, di¤er bir
deyiflle nötr olmas› oldu¤u
söylenebilir.



Din ve Vicdan Özgürlü¤ünün Güvenceye Al›nmas›
Din ve vicdan özgürlü¤ünün tan›nmas› ve güvence alt›na al›nmas› laik devletin en
önemli unsurlar›ndan biridir. Din ve inanç özgürlü¤ünün tan›nmas›, yaln›zca bi-
reylere sahip olduklar› din ya da inanc› sürdürmelerinin de¤il; ayn› zamanda birey-
lerin din ve inançlar›n› de¤ifltirmelerinin ya da hiçbir inanca sahip olmamalar›n›n,
dinin gereklerini yerine getirmelerinin veya getirmemelerinin de güvencesini olufl-
turur. 1982 Anayasas› da 24/1. maddesinde bunu düzenlemifltir. Buna göre, “Her-
kes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir”. Bu f›krada yer alan “din”
ve “inanç” terimleri yaln›zca kitabi dinlerle s›n›rl› de¤ildir. Di¤er dinî inan›fllar ve
hiçbir inanç tafl›mayanlar da 24/1. maddenin güvencesi alt›ndad›r.

Din ve inanç özgürlü¤ünün bir baflka boyutunu ibadet özgürlü¤ü oluflturur.
‹badet özgürlü¤ü, bireye tek bafl›na ya da toplulukla birlikte özel ya da kamusal
yaflamda ibadetini gerçeklefltirme ve inanc› do¤rultusunda hareket etme serbestisi
tan›r (Kabo¤lu, 2002: 367). Din ve inançta oldu¤u gibi ibadette de zorlama olma-
mas› gerekir. Kimsenin ibadete, dinî ayin ve törenlere kat›lmaya, dinî inanç ve ka-
naatlerini aç›klamaya zorlanamayaca¤›na iliflkin Anayasa’n›n 24/3. maddesi bunu
güvenceye almaktad›r. Demokratik bir toplum ideolojik ço¤ulculu¤un yan› s›ra
dinsel ço¤ulculu¤a da dayan›r. Demokratik bir toplumda çeflitli din ve inan›fllar bir
arada bulunur. Bunlar›n birbirine engel olmamas› ya da zarar vermemesi devletin
sorumlulu¤u alt›ndad›r. Anayasa’n›n 24/3. maddesindeki düzenleme, ayn› zaman-
da toplumda dinsel ço¤ulculu¤u korumaya da hizmet eder.

Ne var ki, ülkemizde kimsenin dinî inanç ve kanaatlerini aç›klamaya zorlana-
mayaca¤› kural›na ayk›r›l›k oluflturan uygulamalara rastlanmaktad›r. Din hanesinin
kimlik belgelerinde yer almas› konusu buna örnek verilebilir. 2006’ya kadar dine
iliflkin bilginin nüfus cüzdan›nda yer almas› zorunluyken 2006’da ç›kar›lan Nüfus
Hizmetleri Kanunu’yla vatandafllar›n istedi¤i takdirde kimliklerinde yer alan din
hanesini bofl b›rakabilmesi mümkün k›l›nm›flt›r. Nüfus cüzdan›nda diniyle ilgili bil-
giyi de¤ifltirmek ya da din hanesini bofl b›rakmak isteyenlerin yaz›l› bir bildirimde
bulunmas› gerekmektedir. Bu durum ise bireyin din konusundaki tutumunu orta-
ya koyan bir aç›klama niteli¤indedir. Söz konusu yasal düzenleme, “bireyin din ve
inanc›n› aç›klamaya zorlanamayaca¤›”na iliflkin anayasa kural›na aç›kça ayk›r›l›k
oluflturmaktad›r. Din ve vicdan özgürlü¤üne sayg›l› laik bir devletin herhangi bir
nedenle bireylerin inançlar›n› bilme, ö¤renme, araflt›rma yetkisinin olmad›¤›n›n
kabulü gerekir (Esen and Gönenç, 2007-08: 598-601). Nitekim, A‹HM’de Sinan
Ifl›k/ Türkiye karar›nda ayn› sonuca ulaflm›flt›r (2 fiubat 2010, baflvuru no. 21924/05). 

Hukuk Kurallar›n›n Dine Dayanmak Zorunda Olmamas›
Hukuk kurallar›n›n ortaya ç›k›fl›nda do¤rudan ya da dolayl› olarak dinin rolü ola-
bilir. Laiklik ilkesini benimsemifl Bat› ülkelerinde hafta sonu tatilinin cumartesi ve
pazar günleri olarak benimsenmesi, ülkemizde Ramazan Bayram› ve Kurban Bay-
ram›’n›n resmî tatil olmas› dinin hukuk kurallar›n› etkilemesine örnek olarak veri-
lebilir (Gözler, 2011:71). Laik devlet aç›s›ndan önemli olan, hukuk kurallar›n›n di-
ni kurallara dayanmak zorunda olmamas›d›r.

Devletin Resmî Dininin Olmamas›
Kiflilerin kendi dinini ö¤renme, ö¤retme ve yayma hakk› da din özgürlü¤ü kapsa-
m›nda de¤erlendirilir. Anayasan›n 24/4. maddesinde din kültürü ve ahlak ö¤reti-
minin ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda okutulan zorunlu dersler aras›nda yer ala-
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ca¤› belirtilmifltir. Bu düzenleme, hem laiklik ilkesinin temel ö¤elerinden olan her-
kesin din ve vicdan özgürlü¤üne sahip olmas› anlay›fl›na hem de devletin bütün
din ve inançlara eflit uzakl›kta bulunmas› esas›na ayk›r›l›k oluflturur. Gerçekten de
devletin bütün inançlara karfl› tarafs›z olma yükümlülü¤ü, onun belli bir dine yö-
nelik hizmet sa¤lamas›n› ya da din e¤itimi vermesini engellemektedir. 
A‹HM, devletin okullarda din dersi vermesini kategorik olarak Sözleflme’ye ayk›r›
bulmamakta, ancak bu uygulaman›n din ve vicdan özgürlü¤ünü zedelememesi
için baz› koflullar aramaktad›r. Buna göre, din dersleri ya seçmeli olmal›; ya din
dersinin içeri¤i bütün dinler hakk›nda bilgi veren, nesnel, elefltirel bir niteli¤e ve
bak›fl aç›s›na sahip olmal›; ya da isteyen ö¤rencilerin bu dersten muaf olmas›
mümkün k›l›nmal›d›r (Hasan-Eylem Zengin/Türkiye 9 Ekim 2007, baflvuru no.
1448/04). 

Bu çerçevede, 1982 Anayasas›’nda bütün ö¤rencilere zorunlu tutulan “Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi” dersinin içeri¤inin ülkedeki inanç çeflitlili¤ini yans›tmamas›;
nesnel ve elefltirel olmamas›; bu dersi almak istemeyenlerin kendi istekleri d›fl›nda
inançlar›n› aç›¤a vurmak zorunda kalmalar›; uygulamada bu dersten muafiyetin
idarenin takdirine b›rak›lmas›, hem laiklik ilkesine ayk›r›l›k oluflturmaktad›r. Onun
yerine, din e¤itimi ve ö¤retiminin, 1961 Anayasas›’nda oldu¤u gibi (md. 19/3) “Ki-
flilerin kendi iste¤ine, küçüklerin kanuni temsilcilerinin yaz›l› istemine ba¤l›” tutul-
mas› yönünde bir düzenleme, e¤itim ve ö¤retim hakk›n›n düzenlendi¤i maddede
yer almal›d›r. 

Yürürlükteki Anayasa’ya göre din e¤itim ve ö¤retiminin her flekilde devletin
gözetimi ve denetimi alt›ndad›r. “E¤itim ve ö¤retim, Atatürk ilkeleri ve ink›laplar›
do¤rultusunda, ça¤dafl bilim ve e¤itim esaslar›na göre ... yap›l›r. Bu esaslara ayk›-
r› e¤itim ve ö¤retim yerleri aç›lamaz” (md. 42/3).

Devlet Kurulufllar›yla Din Kurulufllar›n›n Birbirinden 
Ayr›lmas›
Laiklik ilkesinin en önemli gereklerinden biri, din kurulufllar›yla devlet kuruluflla-
r›n›n birbirinden ayr›lmas›d›r. Anayasa’n›n 136. maddesine göre, Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› (D‹B) laiklik ilkesi do¤rultusunda milletçe dayan›flma ve bütünleflmeyi
sa¤lamak amac›yla kurulmufl ve genel idare teflkilat› içinde yer alan bir kurulufltur.
Bu çerçevede, Türkiye’de din hizmetleri D‹B’nin tekelinde yürütülmektedir. Laik
bir devlette esas olan bir dinsel inançta bütünleflme yerine çeflitli inanç sahipleri-
nin kendilerine ait özel alanda yan yana yaflamalar›n› sa¤lamakt›r. Dolay›s›yla,
“Milli dayan›flma ve bütünleflme” görevini dini bir kuruluflun yerine getirmesi laik-
lik ilkesiyle kolay ba¤daflmaz (Aliefendio¤lu, 2001: 95). 
Ayr›ca bugün D‹B bir dinin, dahas› bir mezhebin egemen oldu¤u, bütçe ve kadro-
su Kültür ve Turizm, Enerji ve Tabii Kaynaklar, D›fl iflleri, Sanayi ve Ticaret gibi ba-
z› bakanl›klardan bile kabar›k olan, âdeta “devlet içinde ikinci bir devlet” (Kabo¤-
lu, 2002: 369) izlenimi veren bir kurum niteli¤ini tafl›maktad›r. Bafllang›çta bu ku-
rum, dinin devlet taraf›ndan denetlenmesinin bir arac› olarak oluflturulmuflsa da
günümüzde tam tersi bir görüntü sergilemektedir. De¤iflik dinlerin, mezheplerin
ve inançlar›n bulundu¤u ve bunlar aras›nda çat›flmalar›n görüldü¤ü bir toplumda,
bir dine ve mezhebe ait bir kurumdan dini toplumun birlefltirici bir unsuru olarak
kullanmas›n› istemek, dinin devlet eliyle siyasallaflmas›na ve devletin bir dini ve
mezhebi ye¤ledi¤i sonucunun ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r (Aliefendio¤lu,
2001: 96). 
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Laik bir devlette esas olan bir dinsel inançta bütünleflme yerine çeflitli inanç sahiplerinin
kendilerine ait özel alanda yan yana yaflamalar›n› sa¤lamakt›r. Dolay›s›yla, “millî daya-
n›flma ve bütünleflme” görevini dinî bir kuruluflun yerine getirmesi laiklik ilkesiyle kolay
ba¤daflmaz.

Laikli¤in Korunmas›
Anayasa’n›n 24/2. maddesi; ibadet, dinî ayin ve törenler düzenleme ve bunlara ka-
t›lma serbestisini temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullan›lmas›n› yasaklayan “14.
madde hükümlerine ayk›r› olmama” flart›na ba¤lam›flt›r. 24. maddenin son f›kras›-
na göre “Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini k›s-
men de olsa din kurallar›na dayand›rma veya siyasi veya kiflisel ç›kar yahut nüfuz
sa¤lama amac›yla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygular›n› yahut din-
ce kutsal say›lan fleyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” Burada temel hak
ve özgürlüklerin kötüye kullan›lma yasa¤› din ve vicdan özgürlü¤ü aç›s›ndan özel
olarak düzenlenmifltir. Söz konusu düzenleme, dinin siyasal bir araç olarak kulla-
n›lmas›n› yasaklayarak dini toplumsal alanla s›n›rl› tutmay› amaçlamaktad›r (Ka-
bo¤lu, 2010: 295). 
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Atatürk milliyetçili¤i ilkesini aç›klayabilmek.

Sübjektif millet anlay›fl›, ulusu oluflturan insanla-
r›n aras›ndaki ba¤›n ortak geçmifl, amaç ve ülkü
birli¤i, bir arada yaflama iste¤i gibi manevi nite-
lik tafl›mas›d›r. Atatürk, ulusun tan›m›n› “Bir hars-
tan (kültürden) olan insanlardan mürekkep ce-
miyet” biçiminde yaparak sübjektif millet anlay›-
fl›n› benimsemifltir. 1982 Anayasas›’n›n Bafllang›ç
K›sm›, birinci paragraf›nda Anayasa’n›n “Ata-
türk’ün belirledi¤i milliyetçilik anlay›fl› do¤rultu-
sunda” oldu¤unu belirttikten sonra, ikinci ve ye-
dinci paragraflar›nda Atatürk’ün sübjektif millet
anlay›fl›n› yans›tan ifadelere yer vermifltir. Buna
göre Türk ulusu “Dünya milletleri ailesinin eflit
haklara sahip flerefli bir üyesi”dir. “Topluca Türk
vatandafllar›n›n millî gurur ve iftiharlarda, millî
sevinç ve kederlerde, millî varl›¤a karfl› hak ve
ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayat›-
n›n her türlü tecellisinde ortak”t›r. Bu tan›m, süb-
jektif millet anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. Ayr›ca Ana-
yasa, “Türk Devletine vatandafll›k ba¤› ile ba¤l›
olan herkes Türk’tür.” (md.66/1) demek suretiy-
le Türk olmay› etnik bir kökene de¤il, hukuki bir
ba¤ olan vatandafll›¤a dayand›rm›flt›r.

‹nsan haklar›na sayg›l› devlet ilkesini anlata-

bilmek.

1982 Anayasas›’n›n 12/1. maddesine göre “Her-
kes kiflili¤ine ba¤l› dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahiptir.” Söz
konusu düzenleme, anayasa koyucunun do¤al
hukuk anlay›fl›ndan etkilendi¤ini göstermekte-
dir. Anayasa’n›n ‹kinci K›sm› “Temel Haklar ve
Ödevler” bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Bu K›s›m “Genel
Hükümler”, “Kiflinin Haklar› ve Ödevleri”, “Sos-
yal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ve “Siyasi
Haklar ve Ödevler” bölümlerinden oluflur. Çok
say›da olumsuz, olumlu ve aktif hak Anayasa’n›n
bu k›sm›nda düzenlenmifltir. Temel hak ve öz-
gürlükler, ancak yasayla, ilgili maddede yaz›l› se-
beplerle ve anayasan›n sözüne ve ruhuna uygun
olarak s›n›rlanabilir. Temel hak ve özgürlüklerin
s›n›rlanmas› ayn› zamanda laik cumhuriyetin ge-
reklerine de ayk›r› olmamal›d›r. Ayr›ca s›n›rlama
ölçülülük ilkesi gözetilerek yap›lmal› ve ilgili hak-
k›n özüne dokunmamal›d›r.

Hukuk devleti ilkesini ve özelliklerini aç›klaya-

bilmek.

Hukuk devleti, vatandafllar›n hukuki güvenli¤e
sahip oldu¤u ve devlet organlar›n›n eylem ve ifl-
lemlerinin anayasa ve hukuka uygunlu¤unun
yarg› denetimine ba¤land›¤› devlet anlam›na ge-
lir. Hukuk devleti kanun devleti demek de¤ildir.
Devlet iktidar›n› kullanan organlar yasalara uy-
gun hareket edebilir. Ancak bu, o devleti huku-
ka ba¤l› k›lmak için yeterli olmayabilir. Çünkü
hukuk devletinde yasalar›n da ba¤l› oldu¤u üs-
tün ilkeler bulunur. Hukuk devletinden söz ede-
bilmek için afla¤›da ele al›nan asgari unsurlar›n
bulunmas› gerekir:

• Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmas›
• Devlet Organlar›n›n ‹fllemlerine Karfl› Yarg› De-

netimi
• Yarg› Kurulufllar›n›n Güvenilirli¤inin Sa¤lanmas›
• Do¤al Yarg›ç ‹lkesi
• Mahkemelerin Ba¤›ms›zl›¤›
• Yarg›çl›k ve Savc›l›k Güvencesi 
• Yasa Önünde Eflitlik
• Ceza Hukuku Güvenceleri

Özet

1
N
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2
N
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3
N
A M A Ç
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Demokratik devlet ilkesini aç›klayabilmek.

1982 Anayasas› temsilî demokrasi anlay›fl›n› be-
nimsemifltir. Anayasa’n›n, 6/2. maddesinde Türk
milletinin egemenli¤ini “Anayasa’n›n koydu¤u
esaslara göre yetkili organlar› eliyle” kullanaca¤›-
n› belirtmesi ve 7. maddesinde yasama yetkisinin
“Türk milleti ad›na TBMM taraf›ndan” kullan›laca-
¤›n› öngörmesi de ulusun egemenli¤ini do¤rudan
kullanamayaca¤›n› göstermektedir. Ulusun tem-
silcileri bu egemenli¤i s›n›rs›z biçimde de¤il, Ana-
yasa’n›n çizdi¤i s›n›rlar içinde kullanabilir. Ayr›ca,
Meclis üyelerinin seçildikleri bölgeyi ya da kendi-
lerini seçenleri de¤il bütün ulusu temsil edece¤i-
ni hükme ba¤layan Anayasa’n›n 80. maddesi de
temsilî demokrasinin bilinen bir ilkesini yinele-
mektedir. 1982 Anayasas›’n›n 67. maddesine göre
vatandafllar, kanunda gösterilen flartlara uygun
olarak, seçme, seçilme ve ba¤›ms›z olarak veya
bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve
halkoylamas›na kat›lma hakk›na sahiptir. Seçim-
ler ve halkoylamas› serbest, eflit, gizli, tek derece-
li, genel oy, aç›k say›m ve döküm esaslar›na gö-
re, yarg› yönetim ve denetimi alt›nda yap›l›r. 

Sosyal devlet ilkesinin temel özelliklerini anlata-

bilmek. 

Sosyal devlet, vatandafllar›na insan onuruna ya-
rafl›r asgari bir yaflam düzeyi sa¤lamak amac›yla
genifl ve kapsay›c› sorumluluk alan devlete veri-
len add›r. Sosyal devlet, toplumun sosyo-ekono-
mik aç›dan dezavantajl› kesimlerinin lehine mü-
dahalede bulunur. Toplumdaki sosyo-ekonomik
farkl›l›klardan kaynaklanan eflitsizlikleri giderici
önlemler al›r. Sosyal devlet kapitalist sistemden
kaynaklanan, toplumsal yaflam› dengesiz hâle
sokan ve bireyin yaflam›n› da dayan›lmaz k›lan
olumsuz koflullar› törpülemek ve toplumun belli
kesimlerinin ezilmesini önlemek amac›yla devle-
tin müdahalesine olanak verir. Sosyal devlet, top-
lumun güçsüz kesimlerine f›rsat eflitli¤i sa¤lay›c›
önlemler al›r. F›rsat eflitli¤i, içine do¤du¤u sos-
yo-ekonomik eflitsizlikleri azalt›p maddi ve ma-
nevi varl›¤›n› gelifltirmesine elverecek flans ve
olanak eflitli¤inin bireye sa¤lanmas›d›r. Sosyal
devlet ilkesi sosyal adalet kavram›yla da yak›n-
dan iliflkilidir. Sosyal devleti gerçeklefltirmeye yö-
nelik önlemler flunlard›r:

• Belli Toplumsal Kesimlerin Korunmas›
• E¤itim ve Ö¤retim, Sa¤l›k, Çevre ve Konut Haklar›
• Çal›flma Yaflam›na ‹liflkin Düzenlemeler
• Gelir ve Servet Farkl›l›klar›n›n Azalt›lmas›
• Planlama
• Sosyal ve Ekonomik Haklar›n S›n›r›

Laik devlet ilkesinin temel özelliklerini belirleye-

bilmek.

Laik devlet, en özlü biçimiyle din ve devlet iflle-
rinin birbirinden ayr›ld›¤›, tüm dinsel ve felsefi
inançlara eflit mesafede duran, bunlardan hiçbi-
rine öncelik ya da ayr›cal›k tan›mayan devlet ola-
rak tan›mlanabilir. Bir devleti laik olarak tan›mla-
yabilmek için din ve vicdan özgürlü¤ünün sa¤-
lanmas›, toplumsal iliflkileri ve kamusal alan› dü-
zenleyen hukuk kurallar›n›n dine dayanmak zo-
runda olmamas›, din ve devlet kurulufllar›n›n bir-
birinden ayr›lmas› gibi asgari baz› unsurlar›n bu-
lunmas› gerekir. 1982 Anayasas›’n›n hem Cum-
huriyet’in niteliklerini s›ralad›¤› 2. maddesinde
hem de baflka pek çok maddede laiklik ilkesiyle
iliflkili düzenlemeler yer almaktad›r. 
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1. 1982 Anayasas›’n›n Bafllang›ç’ta belirtilen ilkelerine
iliflkin afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?

a. Bafllang›ç k›sm› pek çok ça¤dafl anayasada yer
almaktad›r.

b. 1982 Anayasas›’n›n Bafllang›ç k›sm› daha sonra
sadelefltirilmifltir.

c. Anayasa Mahkemesi Bafllang›ç’ta yer alan ilkele-
ri anayasan›n yorumlanmas›nda kullanabilir.

d. Anayasa Mahkemesi bu ilkelerden esas ölçü
norm olarak kullanmal›d›r.

e. Bafllang›ç’ta yer alan ilkelerden somut hukuk
normu ç›karmak güçtür.

2. Temel hak ve özgürlüklerin s›n›rlanmas›na iliflkin
afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?

a. Hiçbir hak ve özgürlük s›n›rs›z de¤ildir.
b. Hak ve özgürlükler gerekti¤inde herhangi bir

düzenleyici ifllemle s›n›rlanabilir.
c. Temel hak ve özgürlükler ancak Anayasa’n›n il-

gili maddesinde öngörülen sebeplere dayan›la-
rak s›n›rlanabilir.

d. S›n›rlama ilgili hak ve özgürlü¤ün özüne do-
kunamaz.

e. S›n›rlama anayasan›n sözüne ve ruhuna uygun
olmal›d›r.

3. Afla¤›dakilerden hangisi ola¤anüstü hallerde dahi
dokunulamayacak haklar aras›nda yer almaktad›r?

a. Seyahat özgürlü¤ü
b. Sendika kurma hakk›
c. Yaflama hakk›
d. Dernek kurma hakk›
e. Siyasi faaliyette bulunma hakk›

4. Kamu Bafldenetçisinin görev süresi afla¤›dakilerden
hangisidir? 

a. 1 y›l
b. 2 y›l
c. 3 y›l
d. 4 y›l
e. 5 y›l

5. A‹HM’ye iç hukuk yollar›n›n tüketilmesinden itiba-
ren kaç ay içinde bireysel baflvuruda bulunulabilir?

a. 6 ay
b. 7 ay
c. 8 ay
d. 9 ay
e. 12 ay

6. Afla¤›daki ülkelerden hangisinde yürütme organ›n›n
ifllemleri genel mahkemelerce denetlenmektedir?

a. Türkiye
b. Fransa
c. ‹spanya
d. ‹talya
e. Arjantin

7. Afla¤›dakilerden hangisi hukuk devletini sa¤lamaya
yönelik ceza hukuku güvenceleri aras›nda yer alma-
maktad›r?

a. Kimseye ifllendi¤i zaman suç say›lmayan bir fiil-
den dolay› ceza verilememesi

b. Kimseye suçu iflledi¤i zaman kanunda o suç için
öngörülen cezadan daha fazlas›n›n verilememesi

c. Ceza sorumlulu¤unun flahsili¤i
d. Suçlulu¤u mahkemece tespit edilene kadar kim-

senin suçlu say›lamamas›
e. Gerekti¤inde suça ve kifliye özel mahkemelerin

kurulmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi yar›-do¤rudan demokrasi
araçlar› aras›nda say›lamaz?

a. Halk giriflimi
b. Plebisit
c. Halk vetosu
d. Geri ça¤›rma
e. Halkoylmas›

9. 1982 Anayasas›’na göre seçme yafl› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. 18
b. 20
c. 21
d. 25
e. 40

10. 1982 Anayasas›’na göre afla¤›dakilerden hangisi se-
çim sürecine iliflkin yarg›sal denetimle görevlidir?

a. Anayasa Mahkemesi
b. Dan›fltay
c. Yüksek Seçim Kurulu
d. ‹dare Mahkemeleri
e. Yarg›tay

Kendimizi S›nayal›m
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‹flten ç›kar›lan Havva Kaya, yeni kanun nedeniyle

ifle iade davas› açmak gereken T616’yi bulamay›n-

ca dava da açamad›. 

Cenazeye gitmek istedi¤i için iflinden olan ve ifle iade
davas› açmak için gereken T100’yi ancak 2 Ekim’de
toplayabilen Havva Kaya’ya, kanun de¤iflikli¤i nedeniy-
le T616 masraf ç›kar›ld›. Bu paray› bulamayaca¤› için
dava da açamayan Kaya’n›n avukatl›¤›n› üstlenen, Ça¤-
dafl Hukukçular Derne¤i’nden (ÇHD) fierife Ceren Uy-
sal ile Meryem As›l, kanunun iptali için Dan›fltay’a bafl-
vurdu. 
Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, 1 Ekim
2011’de yürürlü¤e giren yeni Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu’nun 120. maddesine göre, “Davac›, yarg›lama
harçlar› ile her y›l Adalet Bakanl›¤›’nca ç›kar›lacak gi-
der avans› tarifesinde belirlenecek olan tutar›, dava açar-
ken mahkeme veznesine yat›rmak zorunda.” ‹zmit Geb-
ze’de bir inflaat firmas›nda, T700 net maaflla sekreter
olarak çal›flan Kaya, bir akrabas›n›n cenazesine gitmek
için izin istedi. Yaz›l› izin verilmeyen Kaya, sözlü izin
alarak cenazeye kat›ld›. Ertesi gün “mesaiye gelmedi¤i”
gerekçesiyle ifl akdi feshedildi. 33 yafl›ndaki Kaya, aile-
deki tek çal›flan ve annesiyle babas›na bakmakla yü-
kümlüydü. 
5 Eylül’de iflten ç›kar›lan Kaya, ifle iade davas› açabil-
mek için önceki kanuna göre gereken T100’yi ancak 2
Ekim’de temin edebildi. Ancak kanun de¤iflmiflti ve da-
va öncesi yat›rmas› gereken tutar T616 olmufltu. Bu
miktar› ödeyemeyen Kaya, 5 Ekim’de ifle aide davas›
açma flans›n› da kaybetti. 

‘HAK ARAMA ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜ KISITLIYOR’

Avukatlar Uysal ile As›l, Dan›fltay’a kanunun yürütme-
sinin durdurulmas› ve iptali istemiyle yapt›klar› baflvu-
ruda, Kaya’n›n dava açma hakk›n›n da iade edilmesi
gerekti¤ini belirtti. Dilekçede, kanun de¤iflikli¤inin, “bi-

reylerin adalete eriflim, hak arama özgürlü¤ü, etkili hu-
kuki yollara baflvurma haklar›n› ortadan kald›rd›¤›na”
dikkat çekildi. “Kanunun 120. maddesi ve bu maddeye
dayand›r›larak ç›kar›lan ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Gider Avans› Tarifesi Tebli¤i’ adalete eriflimi ve yarg›
hizmetlerini ücretsiz yapmak bir yana çok yüksek harç
ve avans ödeme zorunlulu¤u getiriyor. Bu düzenlemey-
le, baflta yoksullar olmak üzere, toplumun adalete erifli-
mi imkans›z hale geliyor.” 
Tebli¤in 3. ve 4. maddelerine göre, dava açarken, “teb-
ligat ve posta ücretleri, keflif giderleri, bilirkifli e tan›k
ücretlerini” içeren gider avans›n›n mahkeme veznesine
yat›r›lmas› gerekiyor. Dilekçedeki hesaplamaya göre,
dört y›ld›r asgari ücretle çal›flan ve iflinden ç›kar›lan bir
iflçinin 6 bin tutar›ndaki k›dem ve ihbar tazminat› ala-
caklar› için T926,40 ödemesi gerekiyor: 
Taraf say›s›n›n befl kat› tutar›nda tebligat gideri: T60 
En az üç tan›k için tebligat gideri: T18 
En az üç tan›k için tan›kl›k ücreti: T90 
Bilirkifli ücreti: T300 
Keflif ücreti: T300 
Di¤er ifllemler: T50 
Peflin nisbi harç: T90 
Baflvuru harc›: T18,40  
Toplam: T926, 40 
Dilekçede, “‹flsiz kalan birinin yasal haklar›n› aramak
için bu kadar yüksek avans ödemek zorunda b›rak›lma-
s›, o kifliyi dava açamaz hale getiriyor, ‘Paran yoksa yar-
g›y› meflgul etme’ deniyor” ifadesi kullan›ld›. (Bianet) 

Kaynak: Radikal http://www.radikal.com.tr/Radi-
k a l . a s p x ? a T y p e = R a d i k a l D e t a y V 3 & A r t i c l e -
ID=1066686&CategoryID=77

Yaflam›n ‹çinden
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“
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VII. Sosyal Devlet ‹lkesi 

1. Tan›m: Sosyal devlet (sozialstaat , welfare state ,

Etat providence) anlay›fl›, Ergun Özbudun taraf›ndan
“devletin sosyal bar›fl› ve sosyal adaleti sa¤lamak ama-
c›yla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini ge-
rekli ve meflru gören bir anlay›fl” olarak tan›mlanmakta-
d›r[168]. Di¤er bir ifadeyle sosyal devlet, herkese insan
onuruna yarafl›r asgarî bir hayat seviyesi [169] sa¤lama-
y› amaçlayan bir devlet anlay›fl› olarak tan›mlanabilir. 
2. Tarihsel Geliflim: Jandarma Devletten Sosyal Devlete
Sosyal devlet anlay›fl› ondokuzuncu yüzy›lda hâkim
olan “jandarma devlet” anlay›fl›n›n tersidir[170]. Liberal
felsefeden esinlenen jandarma devlet anlay›fl›na göre,
devletin görevleri, savunma, güvenlik ve adalet hizmet-
lerinden ibarettir. Bu anlay›fla göre devlet bireylerin gü-
venli¤ini sa¤lamal›, ama onlar›n faaliyetlerine müdaha-
le etmemelidir. Jandarma devlet anlay›fl›na göre, devle-
tin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi sadece ge-
reksiz de¤il, ayn› zamanda ekonominin do¤al kanunla-
r›n›n iflleyiflini bozaca¤›ndan zararl›d›r da[171]. Bat› top-
lumlar›nda jandarma devlet anlay›fl› ortam›nda sanayi-
leflme büyük ölçüde gerçeklefltirilmifl, ama bunun ya-
n›nda önemli sosyal sorunlar ortaya ç›km›fl, gelir ve ser-
vet eflitsizlikleri artm›fl, s›n›f çat›flmalar› yo¤unlaflm›fl-
t›r[172]. Bu durum karfl›s›nda Bat› toplumlar›, klasik jan-
darma devlet anlay›fl›n› terk ederek gerekli sosyal ted-
birleri almaya bafllam›fllard›r[173]. Bu anlamda sosyal
devlet, Ergun Özbudun’un gözlemledi¤i gibi, “devletin
sosyal ve ekonomik hayata müdahalesi yoluyla, s›n›f
çat›flmalar›n› yumuflatan ve millî bütünleflmeyi sa¤lama-
ya çal›flan bir devlet anlay›fl›d›r”[174]. 
3. Sosyal Devlet - Sosyalist Devlet: Ergun Özbu-
dun’un belirtti¤i gibi, “sosyal devlet”, “sosyalist devlet “
demek de¤ildir[175]. Sosyalist devlet üretim araçlar› üze-
rinde özel mülkiyeti tamam›yla ortadan kald›r›r ve eko-
nomik hayat›n düzenini serbest rekabete de¤il, merke-
zî planlamaya dayand›r›r. Oysa, sosyal devlet üretim
araçlar› üzerinde özel mülkiyet hakk›n› ve özel tefleb-
büs hürriyetini tan›r. Ekonomik hayat›n düzeni, esas iti-
bar›yla, serbest rekabete ve piyasa ekonomisi kurallar›-
na dayan›r[176]. 
1982 Anayasas› “sosyalist devlet” de¤il “sosyal devlet”
sistemini kabul etmifltir. Zira, Anayasam›z›n 35’inci mad-
desi, mülkiyet ve miras haklar›n› tart›flmas›z bir flekilde
tan›m›flt›r. Keza Anayasam›z›n 48’inci maddesi de “ça-
l›flma, sözleflme ve özel teflebbüs hürriyetini tan›m›flt›r.
Bununla birlikte Anayasam›z bu haklar› jandarma dev-

let anlay›fl›nda oldu¤u gibi s›n›rs›z bir flekilde tan›ma-
m›flt›r. Örne¤in Anayasam›z›n 35’inci maddesinin ikinci
f›kras›na göre, mülkiyet ve miras haklar› “kamu yarar›
amac›yla kanunla s›n›rlanabilir”. Ayn› maddenin üçün-
cü f›kras›na göre de, “mülkiyet hakk›n›n kullan›lmas›
toplum yarar›na ayk›r› olamaz”. Yine Anayasam›z özel
teflebbüs hürriyetini s›n›rland›rm›flt›r. 48’inci maddenin
ikinci f›kras›na göre “devlet, özel teflebbüslerin millî
ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yü-
rümesini, güvenlik ve kararl›l›k içinde çal›flmas›n› sa¤-
layacak tedbirleri al›r”. Yani devlet bu amaçla özel te-
flebbüs hürriyetini s›n›rland›rabilir. 
4. Sosyal Devlet - Devletçilik: Bilindi¤i gibi Atatürk il-
kelerinden birisi “devletçilik”tir. Devletçilik ilkesini afla-
¤›da Atatürk ilke ve ink›laplar›n› inceleyece¤imiz yerde
görece¤iz. Devletçilik ilkesi, 1924 Teflkilât-› Esasîye Ka-
nununun 2’nci maddesini de¤ifltiren 10 Kanununevvel
1937 tarih ve 3115 say›l› Kanun ile Anayasaya da gir-
mifltir. Ne var ki bu ilke 1961 ve 1982 Anayasalar›nda
yer almamaktad›r. Anayasam›z devletin sosyal ve eko-
nomik hayata müdahalesi konusunda “devletçilik” ilke-
sini de¤il, “sosyal devlet” ilkesini öngörmektedir. Dev-
letçilik kavram›yla sosyal devlet kavram› aras›nda bir
iliflki görülebilirse de, sosyal devlet, devletçilik demek
de¤ildir. Sosyal devlet ilkesi devletçili¤i gerektirmez.
5. Sosyal Devletin Hürriyet Anlay›fl›: “Özgürlefltirme”
Sosyal devletin hürriyet anlay›fl›, klasik liberal devletin
hürriyet anlay›fl›ndan oldukça farkl›d›r. Klasik liberal
devlette sadece kifliyi devlet karfl›s›nda koruyan hürri-
yetler söz konusudur[177]. Sosyal devlette ise, devlete
olumlu bir fleyler yapma ödevini yükleyen haklar da
söz konusudur[178]. Sosyal devlette, devletin “özgürlefl-
tirme (hürlefltirme)” görevi vard›r. “Özgürlefltirme
(émancipation)” kavram›, “özgürlük (liberté)” kavra-
m›ndan farkl›d›r. Özgürlefltirme anlay›fl›na göre, kifli an-
cak önündeki ekonomik ve sosyal engellerin kald›r›l-
mas›yla özgür olabilir. Özgürlefltirme sosyal ve ekono-
mik koflullar›n gelifltirilmesiyle gerçeklefltirilebilecek bir
süreçtir[179]. Anayasam›z da bu anlay›fl› benimsemifltir.
Anayasam›z›n “devletin temel amaç ve görevleri” bafl-
l›kl› 5’inci maddesi flöyle demektedir: 
“Devletin temel amaç ve görevleri,... kiflilerin ve toplu-
mun refah, huzur ve mutlulu¤unu sa¤lamak; kiflinin te-
mel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve ada-
let ilkeleriyle ba¤daflmayacak surette s›n›rlayan siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kald›rmaya, insan›n mad-
dî ve manevî varl›¤›n›n geliflmesi için gerekli flartlar› ha-
z›rlamaya çal›flmakt›r”.

Okuma Parças›
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6. Anayasa Mahkemesinin Sosyal Devlet Anlay›fl›:

Anayasa Mahkemesi de gerek 1961, gerekse 1982 Ana-
yasas› döneminde verdi¤i kararlar›yla sosyal devlet il-
kesini tan›mlamaya çal›flm›flt›r. Örne¤in, 16-27 Eylül
1967 tarih ve K.1967/29 say›l› Karar›nda sosyal devleti
flu flekilde tan›mlam›flt›r:
“(Sosyal devlet) ferdin huzur ve refah›n› gerçeklefltiren
ve teminat alt›na alan, kifli ve toplum aras›nda denge
kuran, emek ve sermaye iliflkilerini dengeli olarak dü-
zenleyen, özel teflebbüsün güvenlik ve kararl›l›k içinde
çal›flmas›n› sa¤layan, çal›flanlar›n insanca yaflamas› ve
çal›flma hayat›n›n kararl›l›k içinde geliflmesi için sosyal,
iktisadî ve malî tedbirler alarak çal›flanlar› koruyan, ifl-
sizli¤i önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde
da¤›lmas›n› sa¤lay›c› tedbirler alan adaletli bir hukuk
düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yü-
kümlü sayan, hukuka ba¤l› kararl›l›k içinde ve gerçek-
çi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir”[180]. 
Anayasa Mahkemesi 26 Ekim 1988 tarih ve K.1988/33

say›l› Karar›nda da sosyal devleti flöyle tan›mlam›flt›r: 
“Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karfl›s›nda
koruyarak gerçek eflitli¤i yani sosyal adaleti ve toplum-
sal dengeyi sa¤lamakla yükümlü devlet demektir. Ça¤-
dafl devlet anlay›fl›, sosyal hukuk devletinin, tüm ku-
rumlar›yla Anayasa’n›n sözüne ve ruhuna uygun biçim-
de kurulmas›n› gerekli k›lar. Hukuk devletinin amaç
edindi¤i kiflinin korunmas›, toplumda sosyal güvenli¤in
ve sosyal adaletin sa¤lanmas› yoluyla gerçeklefltirilebi-
lir... Anayasa’n›n Cumhuriyetin nitelikleri aras›nda yer
verdi¤i sosyal hukuk devletinin dayanaklar›ndan birini
oluflturan sosyal güvenlik kavram›n›n içerdi¤i temel
esas ve ilkeler uyar›nca toplumda yoksul ve muhtaç in-
sanlara Devletçe yard›m edilerek onlara insan onuruna
yarafl›r asgarî yaflam düzeyi sa¤lanmas›, böylece, sosyal
adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleflmesine el-
veriflli ortam›n yarat›lmas› gerekir”[181].
Bu kararlar ›fl›¤›nda, Ergun Özbudun sosyal devleti k›-
saca, “sosyal adalet ve sosyal güvenli¤i sa¤lamak ve
herkes için insan haysiyetine yarafl›r asgarî bir hayat
düzeyini gerçeklefltirmekle yükümlü bir devlet olarak”
tan›mlamaktad›r[182]. 

Kaynak: Kemal Gözler http://www.anayasa.gen.tr/sos-
yaldevlet.htm

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bafllang›ç ‹lkeleri ile Toplu-
mun Huzuru, Milli Dayan›flma ve Adalet Anlay›-
fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temel Haklar›n S›n›rlanma-
s›” konusunu bak›n›z.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temel Haklar›n Kullan›m›-
n›n Durdurulmas›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ulusal Düzey” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Düzey” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Organlar›n›n ‹fllem-
lerine Karfl› Yarg› Denetimi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ceza Hukuku Güvenceleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temsil ‹lkesi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Genel Oy” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Seçimlerin Yarg› Organ›n›n
Yönetim ve Denetiminde Yap›lmas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Do¤al yarg›ç ilkesi, bir davaya bakacak olan mahkeme-
nin uyuflmazl›¤›n do¤mas›ndan önce yasayla belirlen-
mifl olmas›d›r. “Kanuni Hâkim Güvencesi” bafll›¤›n› ta-
fl›yan Anayasa’n›n 37. maddesi bu ilkeyi düzenlemekte-
dir. Buna göre, “Hiç kimse kanunen tabi oldu¤u mah-
kemeden baflka bir merci önüne ç›kar›lamaz. Bir kim-
seyi kanunen tabi oldu¤u mahkemeden baflka bir mer-
ci önüne ç›karma sonucunu do¤uran yarg› yetkisine sa-
hip ola¤anüstü merciler kurulamaz.”

S›ra Sizde 2

1982 Anayasas›, 1961 Anayasas›’nda oldu¤u gibi, siya-
sal partileri demokratik yaflam›n vazgeçilmez bir unsu-
ru olarak görmekle birlikte siyasal partilere s›n›rs›z bir
özgürlük alan› da tan›mam›flt›r. Anayasan›n 68 ve 69.
maddelerinde siyasal partilerin faaliyetlerine, örgütlen-
me ve çal›flmalar›na yönelik çok say›da s›n›rlama var-
d›r. Bu s›n›rlamalar flöyle s›ralanabilir: 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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• Siyasi partilerin tüzük ve programlar› ile eylemleri,
Devlet’in ba¤›ms›zl›¤›na, ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlü¤üne, insan haklar›na, eflitlik ve hukuk
devleti ilkelerine, millet egemenli¤ine, demokratik
ve laik Cumhuriyet ilkelerine ayk›r› olamaz; s›n›f ve-
ya zümre diktatörlü¤ünü veya herhangi bir tür dik-
tatörlü¤ü savunmay› ve yerlefltirmeyi amaçlayamaz;
suç ifllenmesini teflvik edemez. 

• Hâkimler ve savc›lar, Say›fltay dâhil yüksek yarg› or-
ganlar› mensuplar›, kamu kurum ve kurulufllar›n›n
memur statüsündeki görevlileri, yapt›klar› hizmet ba-
k›m›ndan iflçi niteli¤i tafl›mayan di¤er kamu görevli-
leri, Silahl› Kuvvetler mensuplar› ile yüksekö¤retim
öncesi ö¤rencileri siyasî partilere üye olamazlar.

• Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri
ve çal›flmalar› demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu
ilkelerin uygulanmas› kanunla düzenlenir. 

• Temelli kapat›lan bir siyasal parti bir baflka ad alt›n-
da kurulamaz.

• Siyasî partiler ticari faaliyette bulunamaz.
• Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlar›na uy-

gun olmas› gerekir.
• Yabanc› devletlerden, uluslararas› kurulufllardan ve

Türk uyruklu¤unda olmayan gerçek ve tüzel kifliler-
den maddi yard›m alamaz.

S›ra Sizde 3

Anayasa, belli toplumsal kesimlerin özel olarak korun-
mas› konusunda devlete ödev yüklemifltir. Bu kesimler,
aile, anne ve istismara ve fliddete karfl› çocuklar(md.
41); maddi olana¤› olmayan baflar›l› ö¤renciler (md.
42); tar›m ve hayvanc›l›k dallar›nda çal›flanlar (md. 45);
gençlik (md. 59); baflar›l› sporcular (md. 62); yabanc›
ülkelerde çal›flan Türk vatandafllar› (md. 62); sanatç›lar
(md. 64); orman köylüsü (md. 170); Tüketiciler (md.
172); esnaf ve sanatkârlar (md. 173) olarak say›labilir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yasama organ›n›n ifllemlerini aç›klayabilecek,
Yürütme organ›n›n ifllemlerini anlatabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Devletin hukuki sonuçlar do¤uran ifllevleri, aralar›nda ifl birli¤i bulunan de¤iflik or-
ganlar taraf›ndan yerine getirilir ve bu ifllevler, yasama, yürütme ve yarg› faaliyeti
olmak üzere üçe ayr›l›r. Devletin hukuki aç›dan ifllevlerini s›n›flamada, maddi ve
fleklî (organik) olmak üzere iki ölçüt kullan›l›r. Maddi ölçüt, yap›lan ifllemi, bu ifl-
levi yerine getiren kifli ve makamlar› göz önünde bulundurmadan yap›lan hukuki
ifllemin içeri¤ine göre belirleyen ölçüttür. Buna göre, yasama ifllemi genel, soyut,
sürekli, nesnel, kiflisel olmayan ifllemlerdir. Yürütme ifllemi bireysel ve somuttur.
Yarg› ifllemi ise hukuki uyuflmazl›¤› çözen ifllemdir.

fieklî ölçüt, devletin ifllevlerini ve bu ifllevleri yerine getirirken yapt›¤› hukuki
ifllemleri, o ifllemi yapan organa ya da yap›l›fl biçimine göre s›n›flayan ölçüttür. Bu-
na göre, yasama organ› taraf›ndan yasa ad› alt›nda ve yasa biçiminde kabul edilen
bütün ifllemler yasad›r. ‹fllemin genel ve soyut ya da bireysel ve somut nitelik tafl›-
mas› önem tafl›maz. Ayn› biçimde, yürütme ifllemi de yürütme organ› taraf›ndan
yap›lan ifllemlere denir. Dolay›s›yla yürütme organ›n›n bir yasaya dayanmak kay-
d›yla hem bireysel ve somut hem de genel ve soyut nitelikte yapt›¤› düzenleyici ifl-
lemlerin tümü yürütme ifllemidir (Özbudun, 2011: 187-190).

Maddi ölçüt ve fleklî ölçüt kavramlar›n› tan›mlay›n›z.

YASAMA ORGANININ ‹fiLEMLER‹

Yasama organ›n›n ifllemlerini aç›klayabilmek.

Yasama yetkisi, “TBMM’nin yasa yapma ve parlamento karar› alma” yetkisi olarak
tan›mlanabilir (Özbudun, 2011:203). Anayasa’n›n 7. maddesine göre, yasama yet-
kisi Türk Milleti ad›na TBMM’ye aittir. Bu yetki devredilemez. Anayasa’n›n TBMM’ye
verdi¤i yasama yetkisine iliflkin olarak üç ilkeden söz edilebilir. Bunlar yasama yet-
kisinin aslili¤i (ilk-elli¤i), genelli¤i ve devredilmezli¤idir. Yasama yetkisinin aslili¤i,
bu yetkinin ilk-el olmas› ve do¤rudan anayasadan kaynaklanmas› anlam›na gelir.
Yasama yetkisinin ilk-elli¤i, araya baflka bir ifllem girmeksizin parlamentonun bir
alan› do¤rudan yasayla düzenleyebilmesidir. Yani, yasama organ› o yasay› ç›kara-
bilmek için hiçbir metnin ön iznine ba¤l› de¤ildir (Özbudun, 2011: 208; Gözler,
2000: 368).
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S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1

1
A M A Ç
N

Anayasa’n›n TBMM’ye
verdi¤i yasama yetkisine
iliflkin olarak üç ilkeden söz
edilebilir. Bunlar yasama
yetkisinin aslili¤i (ilk-elli¤i),
genelli¤i ve
devredilmezli¤idir.



Yasama yetkisinin genelli¤i, yasama organ›n›n s›n›rs›z bir düzenleme yetkisine
sahip olmas›n› ifade eder. Burada yasama organ› için tek s›n›r anayasad›r. Parla-
mentonun yapt›¤› yasalar›n anayasal düzenlemelere ayk›r› olmamas›, anayasan›n
emir ve yasaklar›na uymas› gerekir. Yasama organ›n›n genelli¤i, ayn› zamanda yü-
rütme organ›na özgülenmifl bir alan›n olmamas› anlam›na da gelir. Bu ilke gere-
¤ince, yasama organ› her konuyu istedi¤i ayr›nt›da düzenleyebilir.

Ancak yasama organ›n›n her konuyu düzenleyebilme yetkisinin baz› istisnalar›
vard›r. Öncelikle, kiflilere yetki verme, memuriyete atama ifllemleri gibi salt yasala-
r›n uygulanmas›na dayanan ifllemler yasayla yap›lamaz. Türkiye’de yürütme orga-
n›n›n mahfuz bir düzenleme yetkisi olmamakla beraber, mahfuz bir yetki alan› var-
d›r. O da yürürlükteki yasalar›n uygulanmas›d›r. Yasama organ› bu alana müdahâl
e edemez. Yasayla bir kifliye yükümlülük yüklenemez ya da bir kifli yükümlülük-
ten kurtar›lamaz. Maddi bak›mdan yarg› ifllemi de yasa biçiminde yap›lamaz. Ana-
yasa’n›n 9. maddesi, yarg› yetkisini ba¤›ms›z mahkemelere vermifltir. Ayr›ca, Ana-
yasa 138. maddesi ile de yarg› organ›na d›flar›dan gelecek müdahâl eleri yasakla-
maktad›r (Gözler, 2010: 237)

Yasama yetkisinin devredilmezli¤i ilkesi, yasama organ›n›n düzenleme alan›na
giren ve yasama ifllevi niteli¤inde olan ifllemlerin baflka bir organ taraf›ndan yap›l-
mas›n› yasaklamaktad›r. Yasama organ›n›n düzenleme alan›na giren ifllemlerin ba-
fl›nda da yasa gelir. Yasan›n tan›m› Anayasa’da aç›k bir biçimde yap›lmam›flt›r. Ya-
sa, genel olarak fleklî ve maddi olmak üzere iki ayr› biçimde tan›mlan›r. fieklî yasa,
yasama organ› taraf›ndan yasa ad› alt›nda yap›lan ifllemdir. fieklî yasa, metnin içeri-
¤ine de¤il, o metni kimin yapt›¤›na ba¤l› olarak tan›mlan›r. Maddi yasa ise genel,
soyut, kiflisel olmayan kurallar içeren metne verilen add›r. Maddi yasa, tüzük ve yö-
netmelik gibi fleklî aç›dan idari düzenleyici ifllemleri de kapsar (Teziç, 2009: 14).

Dolay›s›yla, yasama yetkisinin devredilmezli¤i ilkesi gere¤ince, fleklî yasayla
yap›lmas› gereken bir düzenleme baflka bir organ ya da kuruma b›rak›lamaz. Ana-
yasada yasayla düzenlenmesi öngörülen bir konu, baflka bir hukuki ifllemle yap›-
lamaz. Ancak bu, yasama organ›n›n düzenleme alan› içine giren bir konunun en
ince ayr›nt›s›na kadar yasayla düzenlenmesi anlam›na da gelmez. Bir konuya ilifl-
kin asl-i kurallar yasayla konabilir. ‹kincil nitelikte ve uygulamaya iliflkin kurallar
ise idari düzenleyici ifllemlere b›rak›labilir (Teziç, 2011: 17; Özbudun, 2011: 282).

Nitekim Anayasa Mahkemesi de çok say›daki karar›nda ayn› do¤rultuda görüfl
belirtmifltir. Mahkeme’ye göre, “Anayasa’da yasa ile düzenlenmesi öngörülen ko-
nularda, yürütme organ›na, genel, s›n›rs›z, esaslar› ve çerçevesi belirsiz bir düzen-
leme yetkisi verilemez. Yürütmeye devredilen yetkinin Anayasa’ya uygun olabil-
mesi için yasada temel hükümlerin ya da temel esaslar›n belirlenmesi, ancak uz-
manl›k ve yönetim tekni¤ine iliflkin konular›n düzenlenmesinin yürütme organ›na
b›rak›lmas› gerekir” (E. 2008/79, K. 2011/74, Kt. 12.5.2011, RG. 23.7.2011, 28003;
E. 2008/51, K.2011/46, Kt. 10.3.2011 R.G. 14.05.2011, 27934; E. 2007/2, K. 2011/13,
Kt. 13.1.2011,  RG. 23.7.2011, 28003; E. 2007/50, K. 2010/49, Kt. 24.3.2010, R.G.
30.12.2010, 27801; E.1987/28, K.1988/16, Kt. 3.06.1988, RG.20.08.1988, 19905).

Yasama yetkisinin devredilmezli¤i ilkesi as›l olmakla birlikte, bizzat 1982 Ana-
yasas›, TBMM’nin kabul edece¤i bir yetki yasas›yla Bakanlar Kuruluna Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ç›karma yetkisi verebilece¤ini öngörerek bu ilkeye
istisna getirmifltir.

Yasama ifllemi, yasama organ› taraf›ndan yap›lan bütün hukuki ifllemlerin ortak
ad›d›r (‹ba, 2008: 140)). Yasama organ›n›n da bir tüzel kiflili¤i vard›r. Bu tüzel ki-
flilik TBMM Baflkanl›¤› taraf›ndan temsil edilir. TBMM Baflkanl›¤› da tüzel kiflilik s›-

94 Türk Anayasa Hukuku



fat›yla hak ve borç alt›na girebilir. TBMM Baflkanl›¤›’n›n kendi malvarl›¤› ve perso-
neli ile ilgili yapt›¤› ifllemler yasama ifllemi de¤ildir (Gözler, 2000: 373). Yasama ifl-
lemleri yasalar ve TBMM’nin ald›¤› kararlard›r. Afla¤›da yasa, Anayasa’da baz› aç›-
lardan di¤er yasalardan farkl› olarak düzenlenmifl bütçe ve kesin hesap yasalar›,
uluslararas› anlaflmalar›n onaylanmas›na iliflkin yasa, TBMM karar› ile ‹çtüzük ya-
sama ifllemi türleri olarak ayr› ayr› ele al›nacakt›r.

Yasama yetkisinin genelli¤i, yasama organ›n›n s›n›rs›z bir düzenleme yetkisine sahip ol-
mas›n› ifade eder. Burada yasama organ› için tek s›n›r anayasad›r.

Yasa
TBMM’nin Anayasa ve ‹çtüzük’te belirtilen yöntem ve esaslara göre, yasa ad› alt›n-
da yapt›¤›, kural olarak genel, soyut, nesnel, sürekli nitelikte olan ifllemlere yasa
denir (Neziro¤lu, 2008: 241). Yürütmenin KHK, tüzük, yönetmelik gibi adlarla yap-
t›¤› düzenleyici ifllemler de genel, soyut, nesnel, sürekli niteliktedir. Yürütmenin
düzenleyici ifllemlerini yasadan ay›ran yön, onu yapan organ ve yap›l›fl yöntemi-
dir. Yasa yapma yetkisi yaln›zca TBMM’ye aittir. TBMM bu yetkisini Anayasa ve
TBMM ‹çtüzü¤ü’nde bu konuya iliflkin konmufl düzenlemelere göre kullanmak zo-
rundad›r. Afla¤›da yasalaflma süreci 1982 Anayasas› ile TBMM ‹çtüzü¤ü düzenleme-
leri çerçevesinde ele al›nacakt›r.

Yasalar, ya milletvekilleri taraf›ndan yasa teklifi (önerisi) ile ya da Bakanlar
Kurulu yasa tasar›s› ile yap›l›r. Yasa teklifi, en az bir milletvekili taraf›ndan; yasa ta-
sar›s›, baflbakan da dâhil olmak üzere Bakanlar Kurulunun tümü taraf›ndan imza-
lanarak TBMM Baflkanl›¤›’na sunulur. Yasa teklif ve tasar›lar› yaz›l› ve gerekçeli ol-
mal›d›r. Bir tam y›l geçmedikçe Genel Kurul’da reddedilmifl teklif ya da tasar› ay-
n› yasama dönemi içinde yeniden TBMM’ye sunulamaz. Bir yasama döneminde
sonuçland›r›lamam›fl teklif ve tasar›lar hükümsüz say›l›r. Buna kadük olma denir.

Yasa tasar› ve teklifleri Meclis Baflkanl›¤›’nca do¤rudan ilgili komisyonlara ha-
vale edilir. Komisyonlar, yasa yap›m›nda iflin mutfa¤›d›r. Yasa metni üzerinde par-
tiler aras›nda tavizler ve uzlaflmalar komisyonlarda sa¤lan›r. Komisyon teklif ya da
tasar› hakk›nda bir rapor haz›rlar ve bunu Meclis Baflkanl›¤›’na sunar. Baflkan bu
raporu bast›r›p milletvekillerine da¤›t›r.

Bundan sonra Genel Kurul’da görüflme aflamas›na geçilir. Komisyon raporu,
Genel Kurul aksine karar almad›kça, raporun da¤›t›m› tarihinden itibaren 48 saat
geçmedikçe Genel Kurul’da görüflmeye bafllanamaz. Genel Kurul’da önce yasa ta-
sar›s› ya da teklifinin tümü üzerinde görüflme aç›l›r. Ard›ndan maddelere geçilme-
si oya sunulur. Maddelere geçilmesi kabul edilmezse teklif ya da tasar› reddedil-
mifl say›l›r. ‹kinci aflama, maddelerin ve bu maddeler üzerinde verilen de¤ifliklik
önergelerinin tek tek görüflülmesi ve oylanmas›d›r. Bundan sonra tasar› ya da tek-
lifin tümü üzerinde oylamaya geçilir. Toplant› yeter say›s›, yani TBMM üye tam sa-
y›s›n›n en az üçte biri olan 184 sa¤land›ktan sonra, toplant›ya kat›lanlar›n salt ço-
¤unlu¤uyla yasa kabul edilir. Ancak bu say› hiçbir flekilde üye tam say›s›n›n dört-
te birinin bir fazlas›ndan, yani 139’dan az olamaz.

Kanun tasar› ve teklifleri Genel Kurul’da kabul edildikten sonra yasa niteli¤ini
al›r. Bu durumda bile söz konusu yasan›n uygulanma yetene¤i yoktur. Yasan›n uy-
gulanabilmesi, yani vatandafllar› ba¤lamas› için cumhurbaflkan› taraf›ndan imzalan-
mas› ve Resmî Gazete’de yay›mlanmas› gerekir.

Cumhurbaflkan› TBMM’ce kabul edilen bir yasay› 15 gün içinde Resmî Gaze-
te’de yay›mlar ya da gerekçeli olarak bir daha görüflülmek üzere TBMM’ye geri
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gönderir (An. md. 89). Cumhurbaflkan›n›n gerekçesi anayasaya ayk›r›l›k iddias› gi-
bi hukukilik ya da yasan›n uygun ve yerinde olmad›¤›na iliflkin yerindelik unsur-
lar›ndan birine ya da ikisine birden dayanabilir. TBMM, cumhurbaflkan›n›n geri
gönderdi¤i yasay› üzerinde hiçbir de¤ifliklik yapmadan aynen kabul ederse cum-
hurbaflkan› bunu Resmî Gazete’de yay›mlamak zorundad›r. Meclis yasay› de¤iflti-
rerek kabul ederse cumhurbaflkan› de¤ifltirilmifl yasay› yeniden TBMM’ye geri gön-
derebilir. Resmî Gazete’de yay›mlanan yasa yürürlü¤e girer. Yasa, yasa metninde
yürürlük tarihine iliflkin bir hüküm varsa o tarihte; yoksa, Resmî Gazete’de yay›m-
land›¤› günü izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlü¤e girer.

1982 Anayasas›’na göre yasa yap›m sürecini anlat›n›z.

Bütçe ve Kesin Hesap Yasalar›
Ça¤dafl demokrasilerde vergi koyma yetkisi, ulusun temsilcisi olan parlamentoya
aittir. Parlamento bu yetkisini yasa yoluyla kullan›r. Vergi ancak yasayla konabil-
di¤ine göre, devletin harcama yapmas› da yine temsil ilkesine ve yasaya dayanma-
l›d›r. Y›ll›k olarak yap›lan bütçe yasas›, devlete ve kamu tüzel kiflilerine kamu ge-
lirlerini toplama ve harcama yapma yetkisi verir. 1982 Anayasas›, bütçe yasas›na
iliflkin ayr›nt›l› düzenlemeler getirmifltir (md.161-164).

Buna göre, bütçe tasar›s› yürütme organ› taraf›ndan haz›rlan›r. Bakanlar Kurulu,
genel ve katma bütçe yasa tasar›lar› ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu
mali y›lbafl›ndan, yani 1 Ocak’tan en az yetmifl befl gün önce TBMM’ye sunar. Büt-
çe tasar›lar› ve rapor Bütçe Komisyonu’nda görüflülür. K›rk üyeli komisyonun en
az yirmi befl üyesi iktidar grubu ya da gruplar›na verilir. Bu komisyonda sadece si-
yasal parti gruplar› de¤il ba¤›ms›zlar da temsil edilir. ‹ktidar partisi ya da partileri-
nin TBMM içindeki üye oran› daha fazlaysa komisyonda yirmi beflten daha büyük
bir say›yla temsil edilir. Buna karfl›l›k, bir az›nl›k hükümeti söz konusuysa en az
yirmi befl üyenin iktidar partisinden olmas› gerekir.

Bu düzenleme, ayn› zamanda “‹çtüzük hükümleri siyasi parti gruplar›n›n Mec-
lisin bütün faaliyetlerine üye say›s› oran›nda kat›lmalar›n› sa¤layacak yolda düzen-
lenir” (An. md. 95/2) yolundaki genel kural›n istisnas›n› oluflturur. Buradaki amaç,
komisyon aflamas›nda hükümetin bütçesinin iç tutarl›l›¤›n› ve bütünlü¤ünü koru-
makt›r (Özbudun, 2011: 221). Bütçe Komisyonu, bütçe tasar›s›n› elli befl gün için-
de görüflür. Geriye kalan yirmi günde, tasar›, TBMM Genel Kurulu’nda görüflülür
ve mali y›l bafl›na kadar karara ba¤lan›r.

Genel Kurul’da yap›lan görüflmeler s›ras›nda milletvekilleri gider art›r›c› ve ge-
lir azalt›c› önerilerde bulunamaz. Bunun amac› hem bütçe görüflmelerini h›zland›r-
mak, hem de milletvekillerinin bütçe yasas› arac›l›¤›yla seçmenlerine yönelik ç›kar
sa¤lamas›n› önlemektir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgisi olmayan hüküm kona-
maz. Bu düzenleme, bütçe kanunuyla aç›k ya da örtülü olarak di¤er yasalarda de-
¤ifliklik yap›lmas›n› ya da mevcut yasa hükümlerinin kald›r›lmas›n› yasaklamakta-
d›r. Ancak Anayasa Mahkemesi’ne göre, bir yasa kural›n›n bütçeden gider yapma-
y› ya da bütçeye gelir sa¤lamay› gerektirir nitelikte bulunmas›, mutlak biçimde
“bütçe ile ilgili hükümlerden” say›lmas›na yetmez. 

“Her yasada gidere neden olabilecek de¤iflik türde kurallar bulunabilir. Böyle
kurallar›n bulunmas›yla örne¤in, yarg›, savunma, e¤itim, sa¤l›k, tar›m, ulafl›m ve
benzeri kamu hizmeti alanlar›na iliflkin yasalar›n bütçeyle ilgili hükümler içerdi¤i
kabul edilirse bu konulardaki yasalar›n de¤ifltirilip kald›r›lmas› için de bütçe yasa-
lar›na hükümler koymak yoluna gidilebilir. Oysa, bu tür yasa düzenlemeleri, mad-
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dedeki “Bütçe ile ilgili hüküm” ibaresine dayan›larak, gider ya da gelirle ilgili bir
konuyu ola¤an bir yasa yerine bütçe yasas› ile düzenlemek, Anayasa’n›n 88. ve 89.
maddelerini bu tür yasalar bak›m›ndan uygulanamaz duruma düflürür.” (E. 1998/56,
K. 1998/89, Kt. 28.12.1998, RG. 19.3.1999, 23644).

Anayasa’ya göre, merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek
miktar›n s›n›r›n› gösterir. Bütçeye harcanabilecek miktar s›n›r›n›n Bakanlar Kurulu
karar›yla afl›labilece¤ine dair bütçeye hüküm konamaz. Bakanlar Kuruluna KHK
ile bütçede de¤ifliklik yapmak yetkisi verilemez. Cari y›l bütçesindeki ödenek art›-
fl›n› öngören de¤ifliklik tasar›lar›nda ve cari ve ileriki y›l bütçelerine mali yük geti-
recek nitelikteki kanun tasar› ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karfl›layabilecek
mali kaynak gösterilmesi zorunludur. Di¤er yasalardan farkl› olarak cumhurbaflka-
n› bütçe yasas›n› geri gönderemez (md. 89). Bütçe yasas›, di¤er yasalar gibi Ana-
yasa Mahkemesi’nin anayasaya uygunluk denetimine ba¤l›d›r.

Gelirlerin toplanmas› ve harcamalar›n bütçeye uygun olarak yap›l›p yap›lmad›-
¤›n›n denetlenmesi yetkisi de TBMM’ye aittir. Bu denetimi Anayasa’ya göre TBMM
ad›na Say›fltay yapar (md. 160). TBMM, bütçenin uygulan›fl›n› kesin hesap yasa ta-
sar›s›n› kabul ya da red yoluyla denetler. Bu tasar›lar Say›fltay taraf›ndan haz›rlanan
genel uygunluk bildirimine dayan›r. Anayasan›n 164. maddesine göre, kesin hesap
kanunu tasar›lar›, kanunda daha k›sa bir süre kabul edilmemifl ise ilgili olduklar›
mali y›l›n sonundan bafllayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca TBMM’ye
sunulur. Bütçe Komisyonu, bütçe yasa tasar›s›yla kesin hesap yasa tasar›s›n› Genel
Kurul’a birlikte sunar. Genel Kurul, kesin hesap yasa tasar›s›n›, yeni y›l bütçe yasa
tasar›s›yla birlikte görüflerek karara ba¤lar. TBMM bu tasar›y› kabul ederek hükü-
meti ibra etmifl olur.

Di¤er yasalardan farkl› olarak cumhurbaflkan› bütçe yasas›n› geri gönderemez (md. 89).
Bütçe yasas›, di¤er yasalar gibi Anayasa Mahkemesinin anayasaya uygunluk denetimine
ba¤l›d›r.

Milletleraras› Anlaflmalar›n Uygun Bulunmas›
1982 Anayasas›’na göre, milletleraras› anlaflmalar TBMM taraf›ndan bir yasayla uy-
gun bulunur ve cumhurbaflkan› taraf›ndan onaylan›r (md. 90/1). Ancak 90. mad-
denin ikinci ve üçüncü f›kralar› baz› durumlarda yürütme organ›na uygun bulma
yasas›na gerek olmadan anlaflmalar› yürürlü¤e koyma yetkisi tan›yarak Genel Ku-
rala istisna getirmifltir. ‹kinci ve üçüncü f›kralarda yer alan anlaflmalar da cumhur-
baflkan› taraf›ndan onaylan›r. Ancak cumhurbaflkan›n bu yetkisini kullanmas› için
uygun bulma kanununun varl›¤› aranmaz.

90/2. maddeye göre, “Ekonomik, ticari veya teknik iliflkileri düzenleyen ve sü-
resi bir y›l› aflmayan antlaflmalar, Devlet Maliyesi bak›m›ndan bir yüklenme getir-
memek, kifli hâllerine ve Türklerin yabanc› memleketlerdeki mülkiyet haklar›na
dokunmamak flart›yla, yay›mlanma ile yürürlü¤e konabilir. Bu takdirde bu antlafl-
malar, yay›mlar›ndan bafllayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bil-
gisine sunulur.”

90/3. maddeye göre, “Milletleraras› bir antlaflmaya dayanan uygulama andlafl-
malar› ile kanunun verdi¤i yetkiye dayan›larak yap›lan ekonomik, ticari, teknik ve-
ya idari andlaflmalar›n Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunmas› zorunlu-
¤u yoktur; ancak, bu f›kraya göre yap›lan ekonomik, ticari veya özel kiflilerin hak-
lar›n› ilgilendiren andlaflmalar, yay›mlanmadan yürürlü¤e konulamaz.” Anayasa’-
n›n 90/3. maddesi içine giren, uygun bulma yasas›na dayanmas›na ve yay›mlanma-
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s›na gerek olmayan anlaflmalar daha çok uluslararas› savunma anlaflmalar›na daya-
nan uygulama anlaflmalar› niteli¤indedir. Askerî alanda gizli kalmas› gereken ay-
r›nt›lar bu biçimde düzenlenmektedir (Soysal, 1986: 303).

90/3’teki istisnalar›n TBMM’nin ön iznine dayand›¤› söylenebilir. Uygulama an-
laflmalar›n›n dayand›¤› ana anlaflma, TBMM’nin uygun bulmas›yla cumhurbaflkan›
taraf›ndan onaylanm›flt›r. Kanunun verdi¤i yetkiye dayan›larak yap›lan anlaflmalar-
da ise yasama organ› bir ya da birkaç kategori anlaflma hakk›nda yürütme organ›-
na peflin olarak yetki vermektedir (Özbudun, 2011: 225). Ayr›ca bu tür anlaflmala-
r›n Türk yasalar›nda de¤ifliklik yapmamas› gerekir. Yasalarda de¤ifliklik getiren her
türlü anlaflma Meclis taraf›ndan bir yasayla uygun bulunmal›d›r (90/4).

Anayasa’n›n 90/5. maddesine göre, usulüne göre yürürlü¤e konmufl uluslarara-
s› anlaflmalar yasa hükmündedir, yani yasalarla efl de¤erdedir. Bunlar hakk›nda
anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesi’ne baflvurulamaz. Yürürlü¤e
konmufl uluslararas› anlaflmalar›n anayasa yarg›s› denetimi d›fl›nda tutulmas›n›n
nedeninin, bunlar›n Anayasa Mahkemesi taraf›ndan anayasaya ayk›r› bulunmas›
durumunda uluslararas› alanda devletin sorumlulu¤una meydan vermemek; ayr›ca
devletler üstü niteli¤i itibariyle Anayasayla çeliflebilecek olan uluslararas› kurulufl-
lara devletin kat›lmas›n› sa¤lamak oldu¤u söylenebilir (Özbudun, 2011: 228).

2004 Anayasa de¤iflikli¤iyle beflinci f›kraya, “Usulüne göre yürürlü¤e konmufl te-
mel hak ve özgürlüklere iliflkin milletleraras› anlaflmalarla kanunlar›n ayn› konuda
farkl› hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuflmazl›klarda milletleraras› anlafl-
ma hükümleri esas al›n›r.” cümlesi eklenmifltir. Dolay›s›yla bu nitelikteki uluslarara-
s› anlaflmalar anayasayla efl de¤erde ya da anayasan›n üzerinde de¤ildir, ancak ya-
salar›n üzerindedir. “Temel hak ve özgürlüklere iliflkin” uluslararas› anlaflma hük-
müyle bir yasal düzenlemenin çat›flmas› durumunda yarg› organ› bu çat›flmay› tes-
pit etmeli ve uluslararas› anlaflma hükmünü uygulamal›d›r. Ancak bu, mahkemenin
her durumda uluslararas› anlaflmaya öncelik vermesi gerekti¤i biçiminde anlafl›lma-
mal›d›r. Yasa ile uluslararas› anlaflma hükmü çat›flt›¤›nda, yarg› organ›n›n temel hak
ve özgürlü¤ü en genifl ölçüde güvenceye alan hükmü uygulamas› gerekir.

Parlamento Kararlar›
Parlamento karar›, Yasama Meclisinin yasa d›fl›nda yapt›¤› bütün ifllemlere verilen
add›r (Teziç, 1972: 139). Bu kararlar, TBMM’nin özerk yetkisine dayanarak olufltur-
du¤u ve Meclis Baflkan› arac›l›¤›yla Resmî Gazete’de yay›mlan›p yürürlü¤e giren ifl-
lemlerdir. Meclis kararlar› çok çeflitlidir. Meclisin iç yap›s› ve çal›flmalar›na iliflkin
kararlara, Anayasa’n›n 95. maddesi uyar›nca içtüzük denir. Meclis baflkan› ve bafl-
kanl›k divan›n›n seçilmesi (md. 94), komisyonlar›n seçimi, meclisin tatile girmesi
(md. 93/2), aç›k ve gizli oylama karar› (md.83,84), Meclis seçimlerinin yenilenme-
sine karar verme Meclis’in iç iflleyifli ve çal›flmalar›na iliflkin kararlar›na verilebile-
cek örneklerdir. 

TBMM, bir milletvekilinin yasama dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas› ile Meclis
üyeli¤inin düflmesini de karar biçiminde sonuca ba¤lar (md. 83, 84). Cumhurbafl-
kan›n› vatana ihanetle suçlama (md. 105), güven ya da güvensizlik oyu verme, ge-
nel görüflme, Meclis araflt›rmas› ya da soruflturmas› aç›lmas›na karar verme, yüce
divana sevk (md. 98, 99, 100, 110, 111) gibi yürütme organ›yla iliflkili konular da
karar olarak al›n›r. Savafl hâli ilan› (92), ola¤anüstü hâl ve s›k›yönetim ilan› ile kal-
k›nma planlar›n› onaylama kararlar› ile kamu bafldenetçisi, Radyo Televizyon Üst
Kurulu, Say›fltay ve Anayasa Mahkemesi gibi Anayasa’da ve yasalarda TBMM’ye ta-
n›nan üye seçme yetkisini de Meclis karar biçiminde kullanmaktad›r.
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Kural olarak, parlamento kararlar›na karfl› anayasaya ayk›r›l›k sav›yla Anayasa
Mahkemesi’ne baflvurulamaz. Bunun nedeni, Meclis kararlar›n›n üçüncü kifliler
üzerinde etki ve sonuç do¤urucu nitelikte olmamas›d›r. Bu kurala Anayasa’n›n ge-
tirdi¤i istisnalar, yasama dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas› ile milletvekilli¤inin düfl-
mesine iliflkin kararlarla içtüzük düzenlemeleridir. Bu kararlara karfl› Anayasa Mah-
kemesi’ne baflvurulabilir.

Yasayla düzenlenmesi gereken bir konu kararla düzenlenemez. Yasa, üçüncü
kiflilere etki ve sonuç do¤urur. Karar ise, yukar›da da belirtildi¤i gibi, vatandaflla-
r›n hukukuyla do¤rudan ilgisi olmayan ço¤unlukla bireysel ve öznel nitelikte ifl-
lemlerdir. Yasayla düzenlenmesi gereken bir konunun kararla düzenlenmesi, Ana-
yasa’n›n aç›kça imza yetkisi verdi¤i cumhurbaflkan›n›n devre d›fl› b›rak›lmas› sonu-
cunu do¤urur. Kural olarak kararlar Anayasa yarg›s› denetiminin d›fl›nda oldu¤un-
dan, böyle bir durum ayn› zamanda usul sapt›rmas› yoluyla o konuyu Anayasa
Mahkemesi denetiminin d›fl›nda tutma sonucunu do¤urur.

Anayasa Mahkemesinin içtihad› da bu do¤rultudad›r (E. 1977/6, K. 1977/14, Kt.
22.2.1977, RG. 28.3.1977, 25892). Buna karfl›l›k, Anayasa Mahkemesi, kararla dü-
zenlenmesi gereken bir konunun yasayla düzenlenebilece¤i görüflündedir (E.
1987/23, K. 1987/27, Kt. 9.10.1987, RG. 14.10.1987, 19604). Oysa ki, TBMM’nin ka-
rar biçiminde kullanmas› gereken bir yetkiyi yasayla kullanmas›, Meclisin kendi
yetkisini baflka bir makamla paylaflmas› ya da baflka bir organa devretmesi sonu-
cunu do¤urur. Çünkü cumhurbaflkan›n›n yasalar› geri gönderme yetkisi vard›r. Ka-
rarla düzenlenmesi gereken bir konunun yasayla düzenlenmesi Meclisin özerk ka-
rar alma yetkisine cumhurbaflkan›n›n dahil edilmesi demektir. Bu da hem yasama
yetkisinin devredilmezli¤i ilkesine ayk›r›d›r hem de bir usul sapt›rmas›d›r (Teziç,
2009: 63-64 Tanör ve Yüzbafl›o¤lu, 2011: 305). 

‹çtüzük
Yasama meclislerinin kendi iç çal›flmalar›n› düzenlemek için koyduklar› kurallara
içtüzük denir. Meclisin kendi içtüzü¤ünü kendisinin yapmas›, onun millî iradenin
temsilcisi olma ifllevinin ve di¤er devlet organlar›ndan ba¤›ms›zl›¤›n›n bir gere¤idir.
Ayr›ca ‹çtüzük iktidar-muhâl efet iliflkilerinin dengeli biçimde yürütülmesi ifllevini
de gördü¤ünden siyasal aç›dan da büyük öneme sahiptir. ‹çtüzüklere “sessiz ana-
yasa” denmesinin nedeni de budur (Teziç, 2009: 62). 1982 Anayasas›’n›n 95. mad-
desine göre TBMM, çal›flmalar›n› kendi yapt›¤› içtüzük hükümlerine göre yürütür.

fieklî ölçüte göre içtüzük bir parlamento karar›d›r. Bu nedenle, di¤er Meclis ka-
rarlar› gibi, ‹çtüzükler de TBMM taraf›ndan kabul edilir. ‹çtüzükleri yasa ve di¤er
meclis kararlar›ndan ay›ran yön ise maddi ölçüttür. ‹çtüzük, yaln›zca meclis çal›fl-
malar›n› düzenler. Bu ise onu genellikle bireysel ve öznel nitelikteki di¤er meclis
kararlar›ndan ay›r›r. Yasa, vatandafllar için hak ve yükümlülük yaratabilirken ve
toplumsal iliflkilerde uyulmas› gereken kurallar› gösterebilirken, ‹çtüzük kural ola-
rak sadece parlamento üyelerini ba¤lar ve Meclis d›fl›nda uygulanamaz.

Bu nedenle Anayasa’n›n ‹çtüzük’le düzenlenmesini öngördü¤ü bir konu yasay-
la düzenlenemez. Anayasa Mahkemesi de yerleflik içtihad›nda, “Bir konunun
içtüzükle düzenlenebilmesi için onun Meclisin çal›flma alan› içinde olmas› gerekir.
Meclislerin anayasa gere¤i olarak görev ve yetkileri içinde olmayan konulara ilifl-
kin çal›flmalar›n içtüzük hükümleriyle düzenlenmesi ve o yoldan meclislerin görev
alan› içine sokulmas› olanaks›zd›r.” diyerek bu görüflü savunmufltur. ‹çtüzük’le dü-
zenlenmesi gereken bir konunun yasayla düzenlenmesi, di¤er Meclis kararlar›nda
oldu¤u gibi, düzenlemenin yap›lmas› sürecine cumhurbaflkan› yoluyla yürütme or-
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gan›n›n da kat›lmas› nedeniyle hem Meclis’in ba¤›ms›zl›¤› hem de güçler ayr›l›¤› il-
kesine ayk›r›l›k oluflturur.

Parlamentonun kendi içtüzü¤ünü kendisinin yapmas›n›n sonucu, bunu diledi-
¤i zaman de¤ifltirebilmesidir. 1982 Anayasas› ‹çtüzük’ün nas›l yap›laca¤›na ve de-
¤ifltirilece¤ine iliflkin bir düzenleme getirmemifltir. Ancak Anayasa’n›n 95/2. mad-
desi, “‹çtüzük hükümleri siyasi parti gruplar›n›n Meclis’in bütün faaliyetlerine üye
say›s› oran›nda kat›lmalar›n› sa¤layacak yolda düzenlenir.”, biçiminde bir kural
koymufltur.

Dolay›s›yla, Meclis çal›flmalar›na iliflkin içtüzük düzenlemeleri Meclis’teki say›-
sal ço¤unluklara karfl› muhâl efeti koruyucu niteli¤i göz önünde bulunduracak bi-
çimde yap›lmal›d›r. ‹çtüzük’ün 181. maddesine göre, ‹çtüzük de¤ifliklik teklifini
milletvekilleri yapabilir. Bunlar hakk›nda yasa tekliflerine iliflkin hükümler uygula-
n›r. Teklif önce Anayasa Komisyonunda, ard›ndan Genel Kurul’da görüflülür. De-
¤ifliklik TBMM karar› olarak Resmî Gazete’de yay›mlan›r ve yürürlü¤e girer. Karar-
da ileriye ait bir yürürlük tarihi de gösterilebilir.

Asl›nda Anayasa, içtüzük de¤iflikliklerinin Resmî Gazete’de yay›mlanmas›n›
aç›kça öngörmemifltir. Ancak Anayasa’n›n 151. maddesine göre, Anayasa Mahke-
mesi’ne iptal davas› açma süresi içtüzükler de dâhil olmak üzere davaya konu ola-
bilecek bütün normlar için Resmî Gazete’de yay›m tarihinden itibaren bafllad›¤›n-
dan, buradan ‹çtüzük’ün de yay›mlanmas› gerekti¤i sonucu ç›kmaktad›r. Cumhur-
baflkan›n›n ‹çtüzük de¤iflikliklerini bir kez daha görüflmek üzere TBMM’ye geri
gönderme yetkisi yoktur. Ancak bunlara karfl› Anayasa Mahkemesi’ne iptal davas›
açabilir.

‹çtüzük, Anayasa Mahkemesi’nin anayasaya uygunluk denetimine ba¤l›d›r. ‹ç-
tüzükle karfl› yaln›zca iptal davas› (soyut norm denetimi) yoluyla Mahkeme’ye bafl-
vurulabilir. Anayasa Mahkemesi’nin yerleflik içtihad› uyar›nca, Mahkeme’nin dene-
timi yaln›zca içtüzük ve içtüzük de¤iflikli¤i ad›n› tafl›yan kararlar› de¤il, ayn› za-
manda içtüzük düzenlemesi niteli¤inde olan, ama TBMM’nin baflka bir adla kabul
etti¤i ifllemleri de kapsar. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’da aç›kça belirtilenler d›-
fl›nda kalan yasama organ› ifllem ve kararlar›n Anayasa Mahkemesi denetimine
ba¤l› olup olmad›¤›n›n saptarken, ifllem ve karar›n yap›m yöntemiyle birlikte, o ka-
rar›n konusu, al›nmas›ndaki amaç, çözdü¤ü iflin niteli¤i ile etki ve de¤eri gibi öl-
çütleri de göz önünde tutmaktad›r. Mahkeme’ye göre, bir ifllem ya da karar, Ana-
yasaya uygunluk denetimine ba¤l› tutulan ifllemlerle ayn› de¤er ve etkide ise o ifl-
lemin ya da karar›n denetiminin yap›lmas› hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir so-
nucudur. Anayasa Mahkemesi, ‹çtüzük’ün bir kural›n›n de¤ifltirilmesi ya da
‹çtüzük’e yeni bir kural konulmas› niteli¤inde olan TBMM ifllem ve kararlar›n› ye-
ni bir ‹çtüzük kural› saymaktad›r (E.1999/12, K.1999/5, Kt.25.3.1999, RG.7.10.1999,
23839; E. 2007/62, K. 2007/66, Kt.5.7.2007, RG. 4.1.2008, 26746; E. 2007/45,
K.2007/54, Kt.1.5.2007;E. 1967/6, K. 1968/9, Kt. 27.2.1968, RG.18.9.1968, 13004; E.
1970/26, K. 1970/32, Kt. 18.6.1970, RG.17.12.1970, 13697). Dolay›s›yla, bir parla-
mento karar›, ‹çtüzükte hiç düzenlenmemifl bir konuyu düzenlemesi ve o konu-
nun “yaln›zca içtüzükte düzenlenmesi gereken” bir konu olmas› durumunda Ana-
yasa Mahkemesi’nin denetimine konu olacakt›r.

fieklî ölçüte göre içtüzük bir parlamento karar›d›r. Bu nedenle, di¤er Meclis kararlar› gi-
bi, ‹çtüzükler de TBMM taraf›ndan kabul edilir. 
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YÜRÜTME ORGANININ ‹fiLEMLER‹

Yürütme organ›n›n ifllemlerini anlatabilmek.

fieklî ölçüte göre yürütme ifllemi, yürütme organ› taraf›ndan yap›lan belli bir sonuç
do¤urmaya yönelik irade aç›klamas›d›r (Gözler, 2010: 308). Anayasa’n›n 8. madde-
sine göre, “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaflkan› ve Bakanlar Kurulu taraf›n-
dan, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullan›l›r ve yerine getirilir”. Bu düzen-
lemede yürütmenin bir “görev” olarak nitelendirilmesinin nedeni, yürütme yetkisi-
nin ikincil nitelikte olmas›ndan kaynaklan›r. Bunun anlam›, yürütme organ›n›n ifl-
lemlerinin yasaya dayanmak zorunda olmas›d›r.

Parlamento daha önce düzenlenmemifl bir alan› yasayla düzenleyebilirken yü-
rütme organ› ancak bir yasa çerçevesinde ifllem yapabilir. Yürütmenin yapaca¤› ifl-
lemlerin yasaya dayanmas›, ayn› zamanda bu ifllemlerin yasaya ayk›r› olmamas›n›
da gerektirir. Yani, normlar kademelenmesinde yürütme organ›n›n yapaca¤› ifllem-
ler yasalar›n alt›nda yer al›r. Anayasa’n›n 8. maddesinde yürütmenin bir “yetki” ola-
rak nitelendirilmesi ise Anayasa taraf›ndan yürütme yetkisinin ikincil niteli¤ine ge-
tirilmifl istisnalardan kaynaklan›r.

Bu istisnalar s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl dönemlerinde ç›kar›lan KHK’ler
(md. 91, 121, 122) ile cumhurbaflkanl›¤› kararnamesidir (md. 107) (Özbudun, 2011:
1999, Günday, 2011: 227, Gözler, 2010: 307). Bunlar, bir yasaya dayanmadan ya da
yasa taraf›ndan yetki verilmeden yap›labilen ve kayna¤›n› do¤rudan Anayasa’dan
alan yürütme ifllemleridir. Anayasa’n›n 8. maddesinin, yürütme yetkisi ve görevi-
nin, yasalar›n yan› s›ra Anayasa’ya da uygun olarak kullan›lmas›ndan söz etmesi-
nin nedeni de bu istisnalard›r. 1982 Anayasas›’n›n yürütme organ›na tan›d›¤› ve
afla¤›da ele al›nan düzenleyici ifllemler KHK, cumhurbaflkanl›¤› kararnamesi, tüzük
ve yönetmeliktir.

Kanun Hükmünde Kararname
Kanun hükmünde kararname, ilk kez 1961 Anayasas›’nda 1971’de yap›lan de¤iflik-
lerle Türk Anayasa Hukukuna girmifltir. KHK’ler, yasalara eflit nitelikte, yani yasa
gücünde olan düzenlemelerdir. Dolay›s›yla, bunlarla yürürlükteki yasalar de¤ifltiri-
lebilir ve kald›r›labilir. KHK ç›karma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Bakanlar
Kurulunun KHK ç›karabilmesi için TBMM’nin bir yetki yasas›yla ona daha önce-
den yetki vermifl olmas› gerekir. Dolay›s›yla Bakanlar Kurulunun KHK ç›karma
yetkisi Anayasa’dan de¤il, TBMM’nin kabul edece¤i yetki yasas›ndan kaynaklan›r. 

Yetki yasas›, ç›kar›lacak KHK’nin amac›n›, kapsam›n›, ilkelerini, kullanma süre-
sini ve süresi içinde birden fazla kararname ç›kar›l›p ç›kar›lmayaca¤›n› gösterir
(An. md. 91/2). Yetki yasas›nda bulunmas› gereken amaç unsuru, Bakanlar Kurulu-
na KHK ç›karma yetkisinin neden verildi¤ini ve verilen yetkiyle nelerin yap›lmas›
gerekti¤ini belirtir. Kapsam unsuru, yetki yasas›nda öngörülen amaç do¤rultusun-
da bu amaca ulaflmak için hangi araçlar›n kullan›labilece¤ini ve KHK ile yap›lacak
düzenlemelerin çerçevesini gösterir. ‹lkeler, yetki yasas›nda belirlenen amaca ulafl-
mak için KHK ile yap›lacak düzenlemelerde uyulacak ya da uygulanacak olan te-
mel esaslar› ve ölçütleri ifade eder.

TBMM, Bakanlar Kuruluna belli bir alanda KHK ç›karma yetkisini s›n›rl› sürey-
le verir. Yoksa KHK rejimi istisna olmaktan ç›kar, genel bir hâle dönüflür. ‹flte yet-
ki yasas›nda yer almas› gereken süre unsuru, TBMM’nin ne kadar süreyle ilgili ala-

1015.  Ünite  -  Yasama ve Yürütme ‹fl lemler i

2
A M A Ç
N

fieklî ölçüte göre yürütme
ifllemi, yürütme organ›
taraf›ndan yap›lan belli bir
sonuç do¤urmaya yönelik
irade aç›klamas›d›r.



n› yürütme organ›n›n düzenlemesine izin verdi¤ini gösterir. Yetki yasas›nda öngö-
rülen süre doldu¤unda KHK ç›karma yetkisi de kendili¤inden ortadan kalkar. Dü-
zenlenecek alan›n niteli¤ine göre her yetki yasas› farkl› bir süre öngörebilir. Ancak
bu sürenin, yetki yasas›nda yetki devrine iliflkin olarak öngörülen amaç ve kapsa-
m› aflacak biçimde uzun olmamas› gerekir. Son olarak, yetki yasas› ayn› zamanda
süresi içinde birden fazla kararname ç›kar›l›p ç›kar›lmayaca¤›n› da belirtmelidir.
Bakanlar Kurulunun istifas›, düflürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli sü-
re için verilmifl olan yetkinin sona ermesine neden olmaz (md. 91/3).

KHK’nin konusu yetki yasas›nda belirlenir. Anayasa’n›n 81. maddesi TBMM’nin
yetkileri aras›nda “Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK ç›karma yetkisi verme” yi
de saym›flt›r. Anayasa Mahkemesi de Bakanlar Kuruluna her konuyu kapsayacak fle-
kilde KHK ç›karma yetkisi verilemeyece¤ini; verilen yetkinin konusunun belli olmas›
gerekti¤ini belirtmektedir (E. 1988/62, K.1990/3, Kt.6.2.1990, RG. 12.10.1990, 20663).

Anayasa’ya göre, baz› konular KHK’lerle düzenlenemez. Buna göre, Anayasa-
n›n Temel Haklar ve Ödevler K›sm›n›n birinci (Genel Esaslar), ikinci (Kiflinin Hak-
lar› ve Ödevleri) ile dördüncü (Siyasi Haklar ve Ödevler) bölümlerinde yer alan
Temel Haklar ve Ödevler KHK’lerle düzenlenemez. Bu yasak, temel hak ve özgür-
lüklerin ancak yasayla s›n›rlanabilece¤i kural›yla (md.13) uyumludur. Ayr›ca
Bakanlar Kuruluna KHK ile bütçede de¤ifliklik yapma yetkisi verilemez (md. 163).

Düzenleme s›n›rlamadan daha genifl ve farkl› bir kavramd›r. Hakk› s›n›rlay›c›
düzenlemeler olabilece¤i gibi, hakk› güçlendiren, onu daha etkili bir kullan›ma ka-
vuflturan düzenlemeler de olabilir. Anayasa’n›n birinci, ikinci ve dördüncü bölüm-
lerinde yer alan Temel Hak ve Özgürlükler’in KHK ile düzenlenemeyecek olmas›
bunlar›n ço¤unlukla olumsuz statü haklar› niteli¤inde olmalar›ndan kaynaklan-
maktad›r. Olumsuz statü haklar›nda yap›lacak bir düzenlemenin ço¤unlukla ayn›
zamanda o hakk› s›n›rlama sonucu do¤urmas›ndan endifle edildi¤inden bu haklar
KHK ile düzenleme alan› d›fl›nda tutulmufltur.

Üçüncü bölümde yer alan Sosyal ve Ekonomik Hak ve Özgürlüklerin ço¤u ise
(sa¤l›kl› ve dengeli çevrede yaflama hakk›, sosyal güvenlik hakk› ve konut hakk›
gibi) olumlu statü haklar› niteli¤indedir. Bunlar›n kullan›m› devletin olumlu bir
edimini gerektirir, o nedenle bu tür haklar KHK ile düzenlenebilir. Buna karfl›l›k,
çal›flma ve sözleflme özgürlü¤ü, grev ve sendika hakk› gibi üçüncü bölümde yer
almakla birlikte, nitelikleri itibariyle klasik ve siyasal haklardan hiç fark› olmayan,
devletin bir edimde bulunmas›na gerek olmadan kullan›labilen haklar›n KHK’lerle
düzenlenememesi gerekir (Sa¤lam, 1984: 268-269).

Anayasa’n›n kanunla düzenlenmesini öngördü¤ü alanlar, düzenleyici ifllemlere
iliflkin genel kurallara uyulmas› kofluluyla, KHK ile de düzenlenebilir. Temel Hak
ve Özgürlükler’in ancak yasayla düzenlenmesinde ve bütçe yasas›nda KHK ile de-
¤ifliklik yap›lamamas›nda oldu¤u gibi, Anayasa’n›n aç›k emrinin oldu¤u alanlarda
KHK ile düzenleme yap›lamaz. Anayasa Mahkemesi de Anayasa’n›n herhangi bir
hükmündeki “kanunla düzenleme” flart›n›n o konuda KHK ile düzenleme yap›lma-
s›n› engellemedi¤i görüflündedir. “... Anayasa’n›n yasayla düzenleme yap›laca¤›n›
öngören her maddesini, mutlak ve yaln›z yasa ç›kar›lmas›n› gerektiren bir zorun-
luluk say›p KHK’yi sak›ncal› bulmak, 91. maddeyi bunlar d›fl›nda geçerli görmek
olanaks›zd›r. Anayasa’n›n bir maddesinin yasayla düzenlenece¤ini öngördü¤ü bir
konunun, Anayasa’n›n 91. maddesinin birinci f›kras›n›n aç›kça yasaklad›¤› hüküm-
ler ile ilgili olmad›kça, ya da KHK ile düzenlenemeyece¤i Anayasa’da özel olarak
belirtilmedikçe KHK ile düzenlenmesi Anayasa’ya ayk›r› de¤ildir.” (E. 1989/4; K.
1989/23, Kt. 16.5.1989, RG.8.10.1989, 20306).
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Anayasa Mahkemesi, “bir tür ola¤anüstü yöntem” olarak gördü¤ü KHK’lerin
Anayasa’ya uygunlu¤unu denetlerken yetki yasas›nda konu unsuru bak›m›ndan
k›sa süreklilik, önemlilik, zorunluluk ve ivedilik gibi Anayasa’da öngörülmeyen ek
unsurlar da aram›flt›r. (E.1989/4; K. 1989/23, Kt. 16.5.1989, RG. 18.10.1989, 20306).
Ne var ki son dönemde Mahkeme’nin bu görüflünü de¤ifltirdi¤i görülmektedir.
Mahkeme’ye göre, “...KHK’lerin ç›kar›labilmesi için acil, ivedi, önemli ve zorunlu
bir durumun olmas› gerekti¤ine dair Anayasa’da herhangi bir düzenleme yer alma-
maktad›r. Bu itibarla, yetki kanunlar›n›n ve KHK’lerin anayasaya uygunlu¤unun in-
celenmesinde Anayasa’da öngörülmeyen yeni flartlar ihdas edilmesi mümkün ol-
mad›¤› gibi, neyin “önemli”, “ivedi” ve “zorunlu” oldu¤una Anayasa’ya uygunluk
denetimi yapan yarg› organ›n›n karar vermesi de bu organ›n ifllevine uygun de¤il-
dir. Ayr›ca bu kavramlar›n sübjektif nitelik tafl›d›¤› ve göreceli oldu¤u da aç›kt›r. Bu
nedenle, yetki yasas› ve buna ba¤l› olarak KHK ç›kar›lmas›n› gerektiren acil, ivedi,
önemli ve zorunlu bir durumun olup olmad›¤›n›n incelenmesi, Anayasa’da öngö-
rülen çerçevenin d›fl›na taflacak ölçüde bir denetim yap›lmas› anlam›na gelebile-
cektir.” (E. 2011/60, K. 2011/147, Kt.27.10.2011, RG. 15.12.2011,28143).

KHK’ler baflbakan ve bütün bakanlar ile cumhurbaflkan› taraf›ndan imzalan›r
ve Resmî Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girer. KHK’ler Resmî Gazete’de yay›n-
land›klar› gün TBMM’ye sunulur. Bu tarihte TBMM’ye sunulmayan KHK’ler ayn›
gün yürürlükten kalkar (md. 91/9). Bu kararnameler komisyonlarda ve Genel
Kurul’da öncelikle ve ivedilikle görüflülür (md. 91/7,8). Meclisin aynen ya da de-
¤ifltirerek kabul etti¤i KHK yasalafl›r. Reddedilen KHK’ler ise bu karar›n Resmî Ga-
zete’de yay›nland›¤› tarihte yürürlükten kalkar (md. 91/son). TBMM taraf›ndan de-
¤ifltirilerek kabul edilen KHK maddelerinin ileri bir tarihte yürürlü¤e girmesi öngö-
rülemez. Reddedilen ya da de¤ifltirilen KHK hükümleri buna iliflkin yasan›n Resmî
Gazete’de yay›mland›¤› tarihe kadar geçerliklerini korur.

KHK’lerin Anayasa’ya uygunlu¤unun denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.
Her ne kadar, Anayasa’n›n 148. maddesinde KHK’lerin yetki yasas›na uygunlu¤u-
nun denetlemesinden de¤il, yaln›zca Anayasa’ya uygunlu¤unun denetlenmesin-
den söz edilmekte ise de, Anayasa Mahkemesi, içeri¤i Anayasa’ya uygun olsa bile,
dayand›¤› yetki yasas› Anayasa’ya ayk›r› olan KHK’leri iptal etmektedir. Mahkeme,
bunun için o KHK’nin ayr›ca Anayasa’ya ayk›r› olmas› koflulunu aramamaktad›r.

Mahkeme’ye göre, “... Anayasa’da, Bakanlar Kurulu’na ancak yetki yasas›nda
belirtilen s›n›rlar içerisinde kanun hükmünde kararname ç›karma yetkisi verilmesi
öngörülmüfltür. Yetkinin d›fl›na ç›k›lmas›, kanun hükmünde kararnameyi Anaya-
sa’ya ayk›r› duruma getirir. Böylece, kanun hükmünde kararnamenin yetki yasas›-
na ayk›r› olmas› Anayasa’ya ayk›r› olmas› ile özdeflleflir. ...ola¤an dönemlerdeki ka-
nun hükmünde kararnamelerin bir yetki yasas›na dayanmas› zorunludur. Bu ne-
denle, kanun hükmünde kararnameler ile dayand›klar› yetki yasas› aras›nda çok
s›k› bir ba¤ vard›r.... Bir yetki yasas›na dayanmadan ç›kart›lan veya dayand›¤› yet-
ki yasas› iptal edilen bir kanun hükmünde kararnamenin içeri¤i Anayasa’ya ayk›-
r›l›k oluflturmasa bile Anayasa’ya uygunlu¤undan söz edilemez. Kanun hükmünde
kararnamelerin Anayasa’ya uygunluk denetimleri, yasalar›n denetimlerinden fark-
l›d›r. Anayasa’n›n 11. maddesinde, “Kanunlar Anayasa’ya ayk›r› olamaz” denilmek-
tedir. Bu nedenle, yasalar›n denetiminde, onlar›n yaln›zca Anayasa kurallar›na uy-
gun olup olmad›klar› saptan›r. kanun hükmünde kararnameler ise konu, amaç,
kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayand›klar› yetki yasas›na hem de Anayasa’ya
uygun olmak zorundad›rlar” (E. 2002/106, K. 2008/51, Kt. 31.1.2008, RG. 3.6.2008,
26895, E. 2006/138, K. 2006/100, Kt. 20.10.2006, RG. 9.5.2007, 26517; E. 1994/53,
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K. 1994/48, Kt.8.7.1994, RG. 28.7.1994, 22004). Sonuç olarak, bir yetki yasas›na da-
yanmadan ç›kar›lan ya da yetki yasas›n›n kapsam› d›fl›nda kalan ya da dayand›¤›
yetki yasas› iptal edilen KHK’ler anayasal dayanaktan yoksun bulunduklar›ndan
içerikleri Anayasa’ya ayk›r› olmasa bile Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilir.

TBMM Bakanlar Kuruluna belli bir alanda KHK ç›karma yetkisini s›n›rl› süreyle verir. Yok-
sa KHK rejimi istisna olmaktan ç›kar, genel bir hâle dönüflür.

KHK’lerin denetimini anlat›n›z.

S›k›yönetim ve Ola¤anüstü Hâl KHK’leri
S›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl KHK’leri yetki unsuru bak›m›ndan iki noktada ola-
¤an KHK’lerden ayr›l›r. Birincisi, bu kararnameleri ç›karmaya cumhurbaflkan› bafl-
kanl›¤›nda toplanan Bakanlar Kurulu yetkilidir. ‹kincisi, bu kararnameler için
TBMM’nin bir yetki yasas›yla Bakanlar Kuruluna izin vermesi gerekir. Yürütme or-
gan›, ola¤anüstü dönemlerde bu nitelikte KHK ç›karma yetkisini bir yetki yasas›n-
dan de¤il, do¤rudan Anayasa’dan almaktad›r. S›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl
KHK’leri, s›k›yönetim ya da ola¤anüstü hâl  ilan› nedenine dayan›r.

Dolay›s›yla, usulüne göre s›k›yönetim ya da ola¤anüstü hâl  ilan edilmemiflse,
böyle bir KHK ç›karmak da mümkün de¤ildir. Usulüne göre s›k›yönetim ya da ola-
¤anüstü hâl  ilan›, bunun cumhurbaflkan› baflkanl›¤›ndaki Bakanlar Kurulu taraf›n-
dan ilan edilmesi; ilan›n Anayasa’da öngörülen nedenlerden birine dayanmas› an-
lam›na gelir. S›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl  kararnamesinin amac› ola¤an döneme
geri dönmektir.

S›k›yönetim ya da ola¤anüstü hâl  süresince, Cumhurbaflkan› baflkanl›¤›nda
toplanan Bakanlar Kurulu, s›k›yönetimin ya da ola¤anüstü hâlin gerekli k›ld›¤› ko-
nularda, KHK’ler ç›karabilir. Anayasan›n 91/1. maddesine göre, s›k›yönetim ve ola-
¤anüstü hâl  KHK’leri ola¤an KHK’ler için öngörülen konu s›n›rlamas›na ba¤l› de-
¤ildir. Dolay›s›yla, Anayasa’da yer alan bütün hak ve özgürlüklerin kural olarak bu
kararnamelerle düzenlenmesi olanakl›d›r. Ancak yürütme organ›n›n bu konuda ta-
mamen serbest oldu¤u da söylenemez.

Anayasa’n›n 15. maddesi savafl, seferberlik, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl ler-
de temel hak ve özgürlüklerin kullan›m›n›n k›smen veya tamamen ask›ya al›nma-
s›na ve Anayasa’da bunlar için öngörülen güvencelerin kald›r›lmas›na; yani
Anayasa’ya ayk›r› güvenceler getirilebilmesine olanak vermektedir. Ne var ki, ayn›
madde, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâllerde temel hak ve özgürlüklerin kullan›m›-
n›n k›smen ya da tamamen ask›ya al›nmas›nda yasama ve yürütme organlar›n› ta-
mamen serbest b›rakmamakta, birtak›m ölçütler getirmektedir.

Bu ölçütlerden birincisine göre, temel haklar›n kullan›m› k›smen ya da tama-
men durdurulurken Türkiye’nin milletleraras› hukuktan do¤an yükümlülükleri ih-
lal edilmeyecektir. Bunun kapsam›na milletleraras› hukukun genel ilkeleri ile dev-
letin taraf oldu¤u sözleflmelerden do¤an yükümlülükler de dâhildir (Ça¤lar,
1989:163). ‹kincisi, temel hak ve özgürlüklere yap›lacak müdahâl enin, durumun
gerektirdi¤i ölçüde olmas› gerekir. Üçüncüsü, 15. maddenin ikinci f›kras›nda yer
alan hak ve özgürlüklere dokunulmaz. Söz konusu hak ve özgürlükler bu f›krada
flöyle s›ralanmaktad›r:

• Savafl hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler d›fl›nda, kiflinin
yaflama hakk›na; maddi ve manevi varl›¤›n›n bütünlü¤üne dokunulamaz.
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• Kimse din, vicdan, düflünce ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz ve bun-
lardan dolay› suçlanamaz.

• Suç ve cezalar geçmifle yürütülemez.
• Suçlulu¤u mahkeme karar› ile saptan›ncaya kadar kimse suçlu say›lamaz.
S›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl  kararnamelerine karfl› Anayasa yarg›s› yolunun

kapal› olmas›, bu güvencelerin pratik de¤erini ortadan kald›rmaktad›r. Ancak öte
yandan Anayasa’n›n 15. maddesinde öngörülen bu ilkelerin Anayasa Mahkeme-
si’nin eline, ola¤anüstü durumlarda hayli etkili bir Anayasa’ya uygunluk denetimi
olana¤› verdi¤i, hatta bu aç›dan, 1982 Anayasas›’n›n 1961 Anayasas›’ndan daha üs-
tün oldu¤u söylenebilir (Turhan, 1992: 21).

Yukar›da aktar›lan s›n›rlamalar›n yan› s›ra, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl
KHK’leri, ancak ola¤anüstü hâlin gerekli k›ld›¤› konularda ç›kar›labilir (An. md.
121/3). Anayasa Mahkemesi’ne göre, ola¤anüstü hâlin gerekli k›ld›¤› konular ne-
den ve amaç ö¤eleriyle s›n›rl›d›r. (E. 1990/25, K. 1991/1, K.t. 10.1.1991, RG.
5.3.1992, 21162; E. 1991/6 K.1991/20, K.t.3.7.1991, RG. 8.3.1992, 21165). S›k›yöne-
tim ve ola¤anüstü hâlin hangi nedenlerle ilan edilebilece¤i Anayasa’da tüketici bi-
çimde say›lm›flt›r. Ayn› biçimde, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâlin amac›, ola¤anüs-
tü hâle neden olan durumun ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. Bu amac› gerçek-
lefltirmeye hizmet etmeyecek bir düzenleme de “s›k›yönetim ya da ola¤anüstü hâl
in gerekli k›ld›¤› konu” koflulunu karfl›lamayacakt›r.

Bu kararnamelerin uygulama alan›, s›k›yönetim ya da ola¤anüstü hâl in yürür-
lükte oldu¤u yerdir. S›k›yönetim ya da ola¤anüstü hâl  bütün ülkede ilan edildiy-
se o zaman bu kararnameler de ülke çap›nda uygulanacakt›r. Ancak, s›k›yönetim
ya da ola¤anüstü hâl ülkenin tümünde de¤il de bir ya da birkaç yöresinde ilan
edildiyse, bu kararnameler de yaln›zca o yörede uygulan›r. Aksi bir uygulama, ola-
¤anüstü hâlin sonuçlar›n›n di¤er yerlere de yay›lmas› sonucunu do¤urur (E.
1990/25, K. 1991/1, K.t. 10.1.1991).

S›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl  KHK’leriyle S›k›yönetim ve Ola¤anüstü Hâl  ka-
nunlar› da dâhil olmak üzere, ola¤an yasalarda ve KHK’lerde ola¤anüstü hâl in uy-
guland›¤› yer ve süreyle s›n›rl› de¤ifliklikler yap›labilir. S›k›yönetim ya da ola¤anüs-
tü hâl  ortadan kalkt›ktan sonra bu düzenlemeler uygulamadan kalkar. Anayasa
Mahkemesi de ola¤anüstü hâl  KHK’leriyle yasalarda de¤ifliklik yap›lamayaca¤› gö-
rüflündedir.

Mahkeme’ye göre, “Ola¤anüstü hâl in veya s›k›yönetimin, gerekli k›ld›¤› konu-
larda ç›kart›lan KHK’ler, bu hâllerin ilan edildi¤i bölgelerde ve ancak bunlar›n de-
vam› süresince uygulanabilirler. Ola¤anüstü hâlin sona ermesine karfl›n, ola¤anüs-
tü hâl KHK’sindeki kurallar›n uygulanmas›n›n devam etmesi olanaks›zd›r. Bu ne-
denle, ola¤anüstü hâl KHK’leri ile yasalarda de¤ifliklik yap›lamaz. Ola¤anüstü hâl
KHK’leri ile getirilen kurallar›n ola¤anüstü hâl  bölgeleri d›fl›nda veya ola¤anüstü
hâlin sona ermesinden sonra da uygulanmalar›n›n devam› isteniyorsa bu konuda-
ki düzenlemenin yasa ile yap›lmas› zorunludur. Çünkü ola¤anüstü hâl bölgesi ve-
ya bölgeleri d›fl›nda veya ola¤anüstü hâlin sona ermesinden sonra da uygulanma-
lar›na devam edilmesi istenilen kurallar›n içerdi¤i konular “ola¤anüstü hâlin gerek-
li k›ld›¤› konular” olamazlar” (E. 1990/25, K. 1991/1, K.t. 10.1.1991; E.1991/6, K.
1991/20, Kt.3.7.1991).

Cumhurbaflkan›, baflbakan ve bütün bakanlar›n imzas›n› tafl›yan s›k›yönetim ve
ola¤anüstü hâl KHK’si Resmî Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girer ve ayn› gün
TBMM’nin onay›na sunulur (An. md. 121/1 ve 122/1). Anayasa, bu koflulun yerine
getirilmemesi durumunda ne olaca¤› konusunda bir düzenleme getirmemifltir.
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Resmî Gazete’de yay›mland›klar› gün Meclise sunulmayan ola¤an KHK’ler bu ta-
rihte yürürlükten kalkt›¤›na göre (An. md. 91/9), k›yas yoluyla, bu yapt›r›m›n s›k›-
yönetim ve ola¤anüstü hâl KHK’leri için de geçerli olaca¤› söylenebilir (Tanör ve
Yüzbafl›o¤lu, 2011:430).

TBMM’ye sunulan s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl KHK’leri Anayasa’n›n ve
‹çtüzük’ün yasa tasar› ve tekliflerinin görüflülmesi için koydu¤u kurallara göre an-
cak, komisyonlarda ve Genel Kurul’da di¤er KHK’lerle yasa tasar› ve tekliflerinden
öncelikle ve ivedilikle, en geç otuz gün içinde görüflülür ve karara ba¤lan›r. Ko-
misyonlarda en geç yirmi içinde görüflmeleri tamamlanmayan KHK’ler Meclis Bafl-
kanl›¤›’nca do¤rudan do¤ruya Genel Kurul gündemine al›n›r (‹çt. md.128).

Bu kararnameler Genel Kurul’da görüflüldükten sonra aynen ya da de¤ifltirile-
rek kabul edilir ya da reddedilir. S›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl KHK’leri uygula-
mada yasa ile onayland›¤› için, bunlar›n aynen ya da de¤ifltirilerek onaylanmas›y-
la birlikte yasalaflt›¤› kabul edilmektedir. Burada, onayla birlikte yasa hâline dönü-
flen bir s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl kararnamesinin ola¤an dönemde de uygula-
n›p uygulanamayaca¤› sorusu akla gelebilir. Bu tür kararnameler yasalaflt›ktan son-
ra ola¤an zamanlarda ya da s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâlin d›fl›nda kalan yerler-
de uygulanamaz. Bu yasalar s›k›yönetim ya da ola¤anüstü hâlin kalkmas›yla birlik-
te konusuz kal›r. Resmî Gazete’de yay›mland›klar› gün TBMM’ye sunulmayan ka-
rarnameler bu tarihte; Meclis taraf›ndan reddedilen kararnameler bu karar›n Resmî
Gazete’de yay›mland›¤› tarihte yürürlükten kalkar.

S›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl KHK’lerine karfl› Anayasa’ya ayk›r›l›k iddias›yla
Anayasa Mahkemesi’ne baflvurulamaz (md. 148/1). Yürütme organ›n›n, s›k›yöne-
tim ve ola¤anüstü hâl KHK’leri yoluyla, Anayasa’n›n 15. maddesinde say›lan çekir-
dek alan sakl› kalmak kayd›yla, temel hak ve özgürlükleri ola¤an dönemlerden da-
ha genifl biçimde s›n›rlayabilece¤i, hatta bunlar›n kullan›m›n› ask›ya alabilece¤i
göz önünde bulunduruldu¤unda, bu kararnamelerin yarg› denetimine ba¤l› olma-
s›n›n önemi daha da artmaktad›r.

Bu kararnameler TBMM’de aynen ya da de¤ifltirilerek kabul edilip yasalaflt›ktan
sonra Anayasa Mahkemesi’nin anayasaya uygunluk denetimine sokulabilir. Ancak,
bunlar uzun süre yasalaflmadan yürürlükte kald›¤›ndan anayasal güvencelere ayk›-
r› uygulamalar yarg› denetimi d›fl›nda kalmaktad›r. Anayasa Mahkemesi, gelifltirdi-
¤i bir yorumla bu kararnamelerin tümüyle yarg› denetimi d›fl›na ç›kmas›n› engelle-
mifltir. Mahkeme’ye göre; Anayasa Mahkemesi, denetlenmesi istenen metne veri-
len adla ba¤l› de¤ildir. Bu nedenle, “ola¤anüstü hâl KHK’si” ad› alt›nda yap›lan bir
düzenlemenin gerçekten bir “ola¤anüstü hâl KHK’si” niteli¤inde olup olmad›¤›n›
incelemek ve bu nitelikte görmedi¤i düzenlemeler yönünden anayasaya uygunluk
denetimi yapmak zorundad›r. (E.1990/25, K. 1991/1, K.t. 10.1.1991.)

Anayasa Mahkemesi’nin bu yorumu, yürütme organ›n›n hukuk devleti ilkesine
ba¤l› kalmas›n› sa¤lamak ve özellikle temel hak ve özgürlüklerin Anayasa’n›n 15.
maddesinde belirtilen ölçütler do¤rultusunda s›n›rlan›p s›n›rlanmad›¤›n›n denet-
lenmesini sa¤lamak aç›s›ndan isabetli bir sonuç do¤urmufltur.

Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesi
Anayasa’n›n 107. maddesine göre, Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin kuru-
luflu, teflkilat ve çal›flma esaslar›, personel atama ifllemleri cumhurbaflkanl›¤› karar-
namesi ile düzenlenir. Bu kararname, cumhurbaflkan› taraf›ndan haz›rlan›r ve
onun imzas›yla yay›mlan›p yürürlü¤e konur. Cumhurbaflkanl›¤› kararnamesi ç›kar-
ma yetkisi, Genel Sekreterli¤i’nin kurumsal yap›s› ve iflleyifliyle ilgili içe dönük bir
yetkidir (Tanör ve Yüzbafl›o¤lu, 2011: 353). 
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Uygulamada Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i 1983 tarihli 2879 say›l› yasa
ile 1983 tarihli 1 no.lu kararname ile düzenlenmifltir. Bu tür kararnameyi bir yasa-
ya dayanmadan ç›karma yetkisi bizzat Anayasa taraf›ndan verildi¤inden böyle bir
yasaya gerek yoktu. Cumhurbaflkan› bu yetkiyi tek bafl›na kulland›¤›ndan, Anaya-
sa’n›n 125/2. maddesi gere¤i, bu kararnamelere karfl› yarg› yoluna baflvurulamaz.

Tüzükler
Anayasa’n›n 115. maddesine göre tüzükler, yasan›n uygulanmas›n› göstermek ve-
ya emretti¤i iflleri belirtmek üzere Bakanlar Kurulu taraf›ndan ç›kar›lan düzenleyi-
ci ifllemlerdir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini haz›rlad›¤› tüzük tasar›s›n› Dan›fltay’›n
incelemesinden geçirmek flart›yla kullanabilir. Dolay›s›yla, gerçekte tüzük ç›karma
yetkisi Bakanlar Kurulu ile Dan›fltay aras›nda paylaflt›r›lm›flt›r (Günday, 2011: 111).
Tüzükler yasalara ayk›r› olamaz. Tüzükler, cumhurbaflkan› taraf›ndan imzalan›r ve
Resmî Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girer.

Yönetmelikler
Yönetmelik; baflbakanl›k, bakanl›klar ve kamu tüzel kiflileri taraf›ndan kendi görev
alanlar›n› ilgilendiren yasalar›n ve tüzüklerin uygulanmas›n› sa¤lamak üzere ç›ka-
r›l›r (An. md. 124). Anayasa’da say›lmam›fl olmakla birlikte, yönetmelikle uygulan-
mas› sa¤lanacak yasa ya da tüzü¤ün birden çok bakanl›¤›n ya da tüm bakanl›kla-
r›n görev alan›na girmesi durumunda, birden fazla bakanl›k ve Bakanlar Kurulu da
yönetmelik ç›karabilir (Günday, 2011: 115).

Tüzüklerden farkl› olarak yönetmelikler, Dan›fltay’›n incelemesinden geçmez.
Bunlar, cumhurbaflkan› taraf›ndan imzalanmak zorunda de¤ildir. Hangi yönetme-
liklerin Resmî Gazete’de yay›mlanaca¤›n› ilgili yasa göstermektedir. Dolay›s›yla,
yasada öngörülmeyen yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yay›mlanma zorunlu¤u
yoktur.

Yürütme organ›n›n, karar, tebli¤, sirküler, genelge, yönerge, duyuru, ilan gibi
de¤iflik adlar alt›nda da düzenleyici ifllem yapt›¤› görülmektedir. Bunlara ads›z dü-
zenleyici ifllem denir. Bu nitelikteki düzenleyici ifllemler yönetmelik olarak nitelen-
dirilir (Gözler, 2007: 425)
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Anayasa’n›n 115. maddesine
göre tüzükler, yasan›n
uygulanmas›n› göstermek
veya emretti¤i iflleri
belirtmek üzere Bakanlar
Kurulu taraf›ndan ç›kar›lan
düzenleyici ifllemlerdir.

Yönetmelik; baflbakanl›k,
bakanl›klar ve kamu tüzel
kiflileri taraf›ndan kendi
görev alanlar›n› ilgilendiren
yasalar›n ve tüzüklerin
uygulanmas›n› sa¤lamak
üzere ç›kar›l›r.
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Yasama organ›n›n ifllemlerini aç›klayabilmek.

Yasama yetkisi, “TBMM’nin yasa yapma ve parla-
mento karar› alma” yetkisi olarak tan›mlanabilir
(Özbudun, 2011:203). Anayasa’n›n 7. maddesine
göre, yasama yetkisi Türk Milleti ad›na TBMM’ye
aittir. Bu yetki devredilemez. Anayasa’n›n
TBMM’ye verdi¤i yasama yetkisine iliflkin olarak
üç ilkeden söz edilebilir. Bunlar yasama yetkisi-
nin aslili¤i (ilk-elli¤i), genelli¤i ve devredilmezli-
¤idir. Yasama yetkisinin aslili¤i, bu yetkinin ilkel
olmas› ve do¤rudan Anayasa’dan kaynaklanmas›
anlam›na gelir. Yasama yetkisinin genelli¤i, ya-
sama organ›n›n s›n›rs›z bir düzenleme yetkisine
sahip olmas›n› ifade eder. Burada yasama organ›
için tek s›n›r anayasad›r. Yasama yetkisinin dev-
redilmezli¤i ilkesi, yasama organ›n›n düzenleme
alan›na giren ve yasama ifllevi niteli¤inde olan ifl-
lemlerin baflka bir organ taraf›ndan yap›lmas›n›
yasaklamaktad›r. TBMM’nin Anayasa ve ‹çtü-
zük’te belirtilen yöntem ve esaslara göre, yasa
ad› alt›nda yapt›¤›, kural olarak genel, soyut, nes-
nel, sürekli nitelikte olan ifllemlere yasa denir
(Neziro¤lu, 2008: 241). Yürütmenin KHK, tüzük,
yönetmelik gibi adlarla yapt›¤› düzenleyici ifllem-
ler de genel, soyut, nesnel, sürekli niteliktedir.

Yürütme organ›n›n ifllemlerini anlatabilmek.

fieklî ölçüte göre yürütme ifllemi, yürütme orga-
n› taraf›ndan yap›lan belli bir sonuç do¤urmaya
yönelik irade aç›klamas›d›r (Gözler, 2010: 308).
Anayasa’n›n 8. maddesine göre, “Yürütme yetki-
si ve görevi, Cumhurbaflkan› ve Bakanlar Kurulu
taraf›ndan, Anayasa’ya ve kanunlara uygun ola-
rak kullan›l›r ve yerine getirilir”. Bu düzenleme-
de yürütmenin bir “görev” olarak nitelendirilme-
sinin nedeni, yürütme yetkisinin ikincil nitelikte
olmas›ndan kaynaklan›r. Bunun anlam›, yürütme
organ›n›n ifllemlerinin yasaya dayanmak zorun-
da olmas›d›r. Anayasa’n›n 8. maddesinde yürüt-
menin bir “yetki” olarak nitelendirilmesi ise Ana-
yasa taraf›ndan yürütme yetkisinin ikincil niteli-
¤ine getirilmifl istisnalardan kaynaklan›r. 
Bu istisnalar s›k›yönetim ve ola¤anüstü hâl  dö-
nemlerinde ç›kar›lan KHK’ler (md. 91, 121, 122)
ile cumhurbaflkanl›¤› kararnamesidir (md. 107)
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1. Devletin hukuki sonuçlar do¤uran ifllevlerine iliflkin
afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?

a. Devletin hukuki sonuçlar do¤uran ifllevleri, de-
¤iflik organlar taraf›ndan yerine getirilir.

b. Devletin hukuki sonuçlar do¤uran ifllevleri, ya-
sama, yürütme ve yarg› faaliyeti olmak üzere
üçe ayr›l›r.

c. Devletin hukuki aç›dan ifllevlerini s›n›flamada,
maddi ve fleklî (organik) olmak üzere iki ölçüt
kullan›l›r.

d. Maddi ölçüt, yap›lan ifllemi, yap›lan hukuki iflle-
min içeri¤ine göre belirleyen ölçüttür.

e. fieklî ölçüt, bu ifllevi yerine getiren kifli ve ma-
kamlar› göz önünde bulundurmadan belirleyen
ölçüttür.

2. Devletin hukuki sonuçlar do¤uran ifllevlerine iliflkin
afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?

a. Devletin hukuki sonuçlar do¤uran ifllevleri, de-
¤iflik organlar taraf›ndan yerine getirilir.

b. Devletin hukuki sonuçlar do¤uran ifllevleri, ya-
sama, yürütme ve yarg› faaliyeti olmak üzere
üçe ayr›l›r.

c. Devletin hukuki aç›dan ifllevlerini s›n›flamada,
maddi ve fleklî (organik) olmak üzere iki ölçüt
kullan›l›r.

d. Maddi ölçüt, bu ifllevi yerine getiren kifli ve ma-
kamlar› göz önünde bulundurarak belirleyen
ölçüttür.

e. fieklî ölçüt, devletin ifllevlerini o ifllemi yapan
organa ya da yap›l›fl biçimine göre s›n›flayan
ölçüttür.

3. Yasama organ›n›n ifllemlerine iliflkin afla¤›dakiler-
den hangisi söylenemez?

a. Maddi yasa, tüzük ve yönetmelik gibi fleklî aç›-
dan idari düzenleyici ifllemleri de kapsar.

b. Türkiye’de yürütme organ›n›n mahfuz bir yetki
alan› vard›r.

c. Maddi bak›mdan yarg› ifllemi de yasa biçiminde
yap›labilir.

d. Anayasa’ya göre, yasama yetkisi Türk Milleti ad›-
na TBMM’ye aittir.

e. Yasama organ› her konuyu istedi¤i ayr›nt›da dü-
zenleyebilir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi yasama organ›n›n araya bafl-
ka bir ifllem girmeksizin bir alan› do¤rudan yasayla dü-
zenleyebilmesini ifade etmektedir?

a. Yasama yetkisinin genelli¤i
b. Yasama yetkisinin devredilmezli¤i
c. Yasama yetkisinin ilk-elli¤i
d. Yasama dokunulmazl›¤›
e. Yasama sorumsuzlu¤u

5. Afla¤›dakilerden hangisi yasama ifllemi de¤ildir?

a. Cumhurbaflkanl›¤› kararnamesi
b. Yasa
c. Bütçe ve kesin hesap yasalar›
d. ‹çtüzük
e. Uluslararas› anlaflmalar›n onaylanmas›na iliflkin

yasa,

6. Yasa yap›m sürecine iliflkin afla¤›dakilerden hangisi
söylenemez?

a. Genel Kurul’da önce yasa tasar›s› ya da teklifi-
nin tümü üzerinde görüflme aç›l›r.

b. Kanun tasar› ve teklifleri Genel Kurul’da kabul
edildikten sonra yasa niteli¤ini al›r.

c. Meclis yasay› de¤ifltirerek kabul ederse, cumhur-
baflkan› de¤ifltirilmifl yasay› yeniden TBMM’ye
geri gönderebilir.

d. Komisyon teklif ya da tasar› hakk›nda bir rapor
haz›rlar ve bunu Meclis Baflkanl›¤›’na sunar.

e. Kanun tasar› ve teklifleri Genel Kurul’da kabul
edildikten sonra uygulanmaya bafllar.

7. Bütçe ve kesin hesap yasalar›na iliflkin afla¤›dakiler-
den hangisi söylenemez?

a. Bütçe tasar›s› yürütme organ› taraf›ndan haz›rlan›r.
b. Bütçe tasar›lar› ve rapor Bütçe Komisyonu’nda

görüflülür.
c. Bütçe Komisyonu, bütçe tasar›s›n› elli befl gün

içinde görüflür.
d. Bütçe Komisyonunda ba¤›ms›zlar yer alamaz.
e. TBMM bütçe tasar›s›n› kabul ederek hükümeti

ibra etmifl olur.

Kendimizi S›nayal›m
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8. Afla¤›dakilerden hangisi uluslararas› sözleflmeleri
onaylama yetkisine sahiptir?

a. Cumhurbaflkan›
b. TBMM
c. Baflbakan
d. Bakanlar Kurulu
e. Meclis Baflkan›

9. Afla¤›dakilerden hangisi bir parlamento karar›d›r?
a. Cumhurbaflkanl›¤› kararnamesi
b. Cumhurbaflkan›n› vatana ihanetle suçlama
c. Tüzük
d. Yönetmelik
e. Kanun Hükmünde Kararname

10. Afla¤›dakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici ifl-
lemlerinden birisi de¤ildir?

a. KHK
b. ‹çtüzük
c. Cumhurbaflkanl›¤› kararnamesi
d. Tüzük
e. Yönetmeliktir.

Canikli: fiike yasas›n› aynen gönderece¤iz

06/12/2011 15:27
AK Parti Grup Baflkanvekili Nurettin Canikli, flike

cezalar›nda indirim öngören ve Cumhurbaflkan›

Abdullah Gül taraf›ndan bir kez daha görüflülmek

üzere TBMM’ye geri gönderilen yasa için “Biz AK

Parti Grubu olarak, yasay› aynen Köflk’e gönder-

mekten yanay›z” dedi.

TBMM - Nurettin Canikli, Mecliste gazetecilerle yapt›¤›
sohbet toplant›s›nda, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün,
Sporda fiiddet ve Düzensizli¤in Önlenmesine Dair Ka-
nunda De¤ifliklik Yapan Kanunu bir kez daha görüfl-
mek üzere TBMM’ye göndermesini de¤erlendirdi. 
“Meclise iade edilen sporda fliddet yasas›n›n ak›betinin
ne olaca¤›n›n” sorulmas› üzerine Canikli, sporda flidde-
te iliflkin düzenlemenin, AK Parti Grubunun di¤er par-
ti gruplar›yla ortaklafla imzalad›¤› metinle Meclise su-
nuldu¤unu, ancak BDP’nin daha sonra mutabakattan
ayr›ld›¤›n› söyledi. 
Canikli, “AK Parti olarak, flu an itibariyle, o anda mu-
tabakata vard›¤›m›z flartlar ve hususlar›n içeri¤inde,
özünde herhangi bir de¤ifliklik sözkonusu de¤il. Bu ka-
naatimizi, mutabakat› de¤ifltirecek herhangi bir geliflme
olmam›flt›r. AK Parti, MHP ve CHP ile birlikte o muta-
bakat›n› devam ettirmektedir. Bununla ba¤lant›l› olarak
kanunun bir an önce ve aynen daha önce TBMM’de
kabul edildi¤i gibi görüflülmesi ve kabul edilmesi yö-
nünde kanaatimiz var bu kanaatimizi muhafaza ediyo-
ruz” dedi. 
Bir gazetecinin, “Herhangi bir de¤ifliklik olmad› dediniz
ama Cumhurbaflkan›n vetosu var. Baflbakan Yard›mc›-
s›n›n, Cumhurbaflkan›n› destekleyen aç›klamas› var”
sözleri üzerine Canikli, “AK Parti Grubu olarak, bu ka-
naatimizi, karar›m›z› de¤ifltirecek bir husus sözkonusu

Yaflam›n ‹çinden

“
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de¤ildir. Söyledi¤imiz budur. Elbette Say›n Cumhurbafl-
kan›m›z›n geri gönderme durumu sözkonusu. Takdir
Say›n Cumhurbaflkan›m›z›nd›r ve anayasal yetkisini kul-
lanm›flt›r” diye konufltu. 
AK Parti Grup Baflkanvekili Canikli, “Bundan ‘Siz, Cum-
hurbaflkanl›¤›na, Çankaya Köflkü’ne bu yasan›n ay-
nen iade edilmesi taraftar›s›n›z’ anlam›n› ç›kartabilir mi-
yiz?” sorusuna, “AK Parti Grubu olarak kanaatimiz bu
yönde. Bafllang›çta o mutabakatta öngörülen amaç ve
husus aynen devam ediyor. Bu kanaati de¤ifltirecek,
yeniden gözden geçirilmesine neden olacak herhangi
bir hususun olmad›¤›n› düflünüyoruz” yan›t›n› verdi. 
“ELEfiT‹R‹LER‹ SAYGIYLA KARfiILIYORUZ”

“Yasaya, cezalar›n ölçülülü¤ü aç›s›ndan bir elefltiri oldu
ve kifliye özgü oldu¤u belirtildi” sözleri üzerine Canik-
li, “Herkesin kendi kanaatini paylaflmas› son derece do-
¤ald›r, sayg›yla karfl›l›yoruz. Herkes kamuoyu ile dü-
flüncesini paylaflabilir” dedi. 
Nurettin Canikli, bu düzenlemenin yap›lmas› gerekti¤i-
ne inand›klar›n›, AK Parti Grubu olarak gerekli oldu-
¤unu düflündüklerini ve düzenlemeyi de bu amaçla ver-
diklerini söyledi. 
‹lk metni imzalayan BDP’nin daha sonra mutabakattan
imzas›n› geri çekti¤inin an›msat›lmas› üzerine Canikli,
BDP ile bu konuda görüflmediklerini, BDP’nin de im-
zalar›n› geri çektikten sonraki düflüncelerini kamuoyu
ile paylaflt›klar›n› kaydetti. 
Canikli, yasan›n ne zaman ç›kaca¤›n›n sorulmas› üzeri-
ne, “Bu karar ortaya konulduktan sonra, gecikmeden,
bir an önce TBMM Genel Kurulunda görüflülmesinin
uygun olaca¤›n› düflünüyoruz” dedi. Canikli, bütçe gö-
rüflmelerinin bu görüflmeye engel teflkil etmeyece¤ini,
bütçe görüflmeleri s›ras›nda da iade edilen yasan›n gö-
rüflülebilece¤ini söyledi. 

“AK Parti ile Çankaya Köflkü aras›nda bir çatlak oldu-

¤u konusunda yorumlar var” denilmesi üzerine Canik-

li, “Bu yorumlar kesinlikle do¤ru bir de¤erlendirme de-

¤il. Say›n Cumhurbaflkan›m›z anayasal yetkisini kullan-

m›flt›r. Herkes ayn› siyasi parti içerisinde olabilir, d›flar›-

da olabilir, vatandafl›m›z veya Say›n Cumhurbaflkan›m›z

olabilir. Herkesin kendi kanaati vard›r ve herkes her-

kesle ayn› düflünmek zorunda de¤il. Demokratik bir

anlay›flla bu düflüncelere sayg› duyulur, onun ötesinde

bir de¤erlendirmenin sizin dedi¤iniz anlamda do¤ru ol-

mad›¤›n› düflünüyorum” dedi. 

“GÖRÜfi AYRILI⁄I YOK”

Canikli, bir gazetecinin, “Bakanlar›n aç›klamalar›na ba-

k›nca, Hükümet ile AK Parti Grubu aras›nda da bir gö-

rüfl ayr›l›¤› var” sözlerine, “Hay›r, öyle bir görüfl ayr›l›¤›

sözkonusu de¤il” yan›t›n› verdi. 
“Yasan›n Meclisten Çankaya Köflküne aynen gönderil-
mesinden sonra, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün ya-
say› referanduma ya da Anayasa Mahkemesine götür-
mesi konusunda endifleleri olup olmad›¤›n›n” sorulma-
s› üzerine Canikli, “Olabilecek ihtimaller yasalarda bel-
lidir, onu da biliyoruz zaten ama Say›n Cumhurbaflka-
n›m›z isterlerse Anayasa Mahkemesine götürebilirler.
Bu konuda, bu flekilde bir beklenti içerisinde de¤iliz”
diye konufltu. 
Canikli, beklentilerinin, kanunun Genel Kurul’dan ç›k-
m›fl hâl iyle kabul edilmesi yönünde olduklar›n› belirte-
rek, “Ama takdir Meclisin, o konuda ne olur bilemeyiz.
Ancak biz, AK Parti olarak aynen yasalaflmas› yönün-
deyiz” dedi. (aa)

Kaynak: Radikal
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radi-
kalDetayV3&ArticleID=1071702&CategoryID=78

Okuma Parças›   
Uluslararas› Anlaflmalar›n Türk Hukukundaki Yeri

A‹HS ile “temel hak ve özgürlüklere iliflkin” öteki

antlaflmalar aras›ndaki ayr›m

(...)

Bilindi¤i gibi, A‹HS ile kurulan ve Türkiye’nin de içinde
bulundu¤u sistemin çok önemli bir özelli¤i vard›r:
A‹HS’nde ve ek Protokollerde tan›nm›fl olan haklar›n ve
özgürlüklerin, taraf bir devletçe ihlal edildi¤ine iliflkin
savlar, belli koflullarla Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
önüne götürülebilmekte ve taraf devlet yarg›lanabilmek-
tedir. A‹HS’nin 46. maddesine göre, taraf devletler Avru-
pa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin, kendileriyle ilgili dava-
larda verilip kesinleflmifl karlar›na uymakla yükümlüdür.
(...) A‹HS sözleflmesinin ve ek Protokollerle güvence
alt›na al›nm›fl bir hakk›n yada özgürlü¤ün, ihlali sav›n›n
ileri sürülmesi hâl inde konunun incelenmesinde sade-
ce Sözleflme ve Protokol hükümlerinin sözünün de¤il,
A‹HM’in içtihatlar›n›n da de¤erlendirmede ölçüt olarak
kullan›lmas› gerekir.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin, sistemin içindeki
ulusal mahkemelerin üstünde bir “temyiz mahkemesi “
oldu¤unu düflünmenin yanl›fll›¤› bilinen bir gerçektir.
Bununla birlikte, bu mahkemenin içtihatlar›n›n, ulusal
mahkemelerce dikkate al›nmas› da sistemin mant›¤›n›n
bir gere¤idir. Ulusal mahkemece verilmifl olan bir karar,

”
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sonuç olarak Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin önü-
ne görütülürse, ilgili devletin, “insan hakk› ihlalinde bu-
lunmufl oldu¤u” bir uluslararas› düzeyde yarg› karar›yla
saptanm›fl olacakt›r. A‹HM’ce verilip kesinleflmifl bir ka-
rar, tazminat ödeme yükümlülü¤ü getirebilmesinin yan›
s›ra “yarg›laman›n yenilenmesi” nedeni olabilmektedir.
Buna karfl›l›k, do¤rudan uygulanabilir nitelikte hüküm-
ler içeren ama bir uluslararas› yarg› organ› eliyle sa¤la-
nan denetime yer vermeyen uluslararas› antlaflmalar›n
uygulanmas› ve bu uygulaman›n
temyiz yoluyla denetlenmesi sadece ulusal yarg› siste-
minin sorumlulu¤undad›r. Bu durumun, uygulama aç›-
s›ndan çok önemli bir sonucu fludur: bir Türk mahke-
mesince “ temel hak ve özgürlüklere iliflkin “ olan ama
yarg›sal denetim içermeyen bir do¤rudan uygulanabilir
antlaflma hükmü ile ilgili olarak verilip, kesinleflmifl bir
hüküm, olsa olsa akademik, siyasal ve diplomatik yol-
dan elefltirilebilir; ama uluslararas› bir yarg› organ› önü-
ne götürülemez.
Kan›mca, AY m. 90’a eklenen tümce, bu konu aç›s›n-
dan da bir de¤ifliklik yaratm›fl de¤ildir. Türk mahkeme-
lerince “ temel hak ve özgürlüklere iliflkin “ olan bir
antlaflma hükmü, 90. maddeye bu tümce eklenmeden
önce de, dava konusu A‹HS ve ek Protokoller kapsa-
m›nda bir konuya iliflkin ise, A‹HM önüne götürülebili-
yordu, yani A‹HS’nin “esas al›nma”n›n da ötesinde “ üs-
tünlü¤ü” kabul edilmiflti denilebilirdi. AY m. 90’a ekle-
nen tümce ile getirilen de¤iflikli¤in, “ esas al›nma “ kav-
ram›yla bu üstünlü¤ü “ zay›flatmas› “ olas›l›¤›ndan söz
edilebilir; ama A‹HS’nin yerleflmifl sistemi içinde (A‹HS
m. 1,46 vb.) bu konuda bir geriye dönüfl söz konusu
olamaz.
Do¤rudan uygulanan ama bir uluslararas› yarg›sal de-
netim düzene¤i içermeyen “ temel hak ve özgürlükle-
re iliflkin “ antlaflmalar bak›m›ndan AY m. 90’a ekle-
nen tümce bir de¤ifliklik getirmifl midir? Bu antlaflma-
lar, önce de flimdi de “ kanun hükmünde”dir. Bir ka-
nun hükmü ile antlaflma hükmünün çat›flmas› hâl in-
de, hangisine öncelik verilece¤i konusundaki tart›fl-
malar aç›s›ndan da durumda önemli bir de¤ifliklik yok-
tur. Kanun hükmüyle çat›flma hâl inde, “temel hak ve
özgürlüklere iliflkin” antlaflma hükmüne “üstünlük “
tan›nmas› de¤il bu hükmün “esas al›nmas› “ gerek-
mektedir. Dolay›s›yla, çat›flan hükümlerle ilgili davaya
bakan mahkeme, uluslararas› antlaflma hükmünü “
esas “ alacak, ancak olay›n özelli¤ine göre, antlaflma
hükmünü mü; yoksa kanun hükmünü mü uygulayaca-
¤›n› takdirine göre kararlaflt›racakt›r.
Mahkemenin bu konuda takdirini kullan›rken, Anaya-
sa’n›n “Bafllang›ç “ta belirtilen Türkiye Cumhuriyeti’nin

“ Dünya milletleri ailesinin eflit haklara sahip flerefli bir
üyesi olmas› “ olgusunu ve “ insan haklar›na sayg›l› “
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma nite-
li¤ini dikkate almas› ve takdirini “insan haklar›n›n ger-
çeklefltirilmesi “ yönünde kullanmas› beklenir. Ancak,
bunun her olayda, temel hak ve özgürlüklere iliflkin
uluslararas› antlaflma uyar›nca karar vermeyi gerekti-
ren, bir pozitif hukuk yükümlülü¤ü de¤il, yorumlama-
da yön gösterici ve genel nitelikte bir kural oldu¤u ka-
bul edilmelidir.

Kaynak: Prof. Dr. Rona Aybay TBB Dergisi, Say› 70,
2007. 
http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2007-70-
320.pdf

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden

gözden geçiriniz. 
2. d    Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden

gözden geçiriniz.
3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yasama Organ›n›n ‹fllemle-

ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yasama Organ›n›n ‹fllemle-

ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a     Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yasama Organ›n›n ‹fllemle-

ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. e    Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yasa” konusunu yeniden

gözden geçiriniz.
7. d     Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bütçe ve Kesin Hesap Ya-

salar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. a   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milletleraras› Anlaflmalar›n

Uygun Bulunmas›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. b    Yan›t›n›z yanl›fl ise “Parlamento Kararlar›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yürütme Organ›n›n ‹fllem-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Maddi ölçüt, yap›lan ifllemi, bu ifllevi yerine getiren ki-
fli ve makamlar› göz önünde bulundurmadan, yap›lan
hukuki ifllemin içeri¤ine göre belirleyen ölçüttür. fieklî
ölçüt, devletin ifllevlerini ve bu ifllevleri yerine getirir-
ken yapt›¤› hukuki ifllemleri, o ifllemi yapan organa ya
da yap›l›fl biçimine göre s›n›flayan ölçüttür.
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S›ra Sizde 2

Yasalar, ya milletvekilleri taraf›ndan yasa teklifi (önerisi)
ile ya da Bakanlar Kurulu yasa tasar›s› ile yap›l›r. Yasa
teklifi, en az bir milletvekili taraf›ndan; yasa tasar›s›, bafl-
bakan da dâhil olmak üzere Bakanlar Kurulunun tümü
taraf›ndan imzalanarak TBMM Baflkanl›¤›na sunulur. Ya-
sa teklif ve tasar›lar› yaz›l› ve gerekçeli olmal›d›r. Bir tam
y›l geçmedikçe Genel Kurul’da reddedilmifl teklif ya da
tasar› ayn› yasama dönemi içinde yeniden TBMM’ye su-
nulamaz. Yasa tasar› ve teklifleri Meclis Baflkanl›¤›nca
do¤rudan ilgili komisyonlara havale edilir. Komisyon
teklif ya da tasar› hakk›nda bir rapor haz›rlar ve bunu
Meclis Baflkanl›¤›na sunar. Baflkan bu raporu bast›r›p
milletvekillerine da¤›t›r. Bundan sonra Genel Kurul’da
görüflme aflamas›na geçilir. Komisyon raporu, Genel Ku-
rul aksine karar almad›kça, raporun da¤›t›m› tarihinden
itibaren 48 saat geçmedikçe Genel Kurul’da görüflmeye
bafllanamaz. Genel Kurul’da önce yasa tasar›s› ya da tek-
lifinin tümü üzerinde görüflme aç›l›r. Ard›ndan maddele-
re geçilmesi oya sunulur. Maddelere geçilmesi kabul edil-
mezse teklif ya da tasar› reddedilmifl say›l›r. ‹kinci aflama,
maddelerin ve bu maddeler üzerinde verilen de¤ifliklik
önergelerinin tek tek görüflülmesi ve oylanmas›d›r. Bun-
dan sonra tasar› ya da teklifin tümü üzerinde oylamaya
geçilir. Toplant› yeter say›s›, yani TBMM üye tam say›s›-
n›n en az üçte biri olan 184 sa¤land›ktan sonra, toplant›-
ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla yasa kabul edilir. Ancak
bu say› hiçbir flekilde üye tam say›s›n›n dörtte birinin bir
fazlas›ndan, yani 139’dan az olamaz. Kanun tasar› ve tek-
lifleri Genel Kurul’da kabul edildikten sonra yasa niteli-
¤ini al›r. Bu durumda bile söz konusu yasan›n uygulan-
ma yetene¤i yoktur. Yasan›n uygulanabilmesi, yani va-
tandafllar› ba¤lamas› için cumhurbaflkan› taraf›ndan im-
zalanmas› ve Resmî Gazete’de yay›mlanmas› gerekir.

S›ra Sizde 3

KHK’lerin Anayasa’ya uygunlu¤unun denetimini Anaya-
sa Mahkemesi yapar. Her ne kadar, Anayasa’n›n 148.
maddesinde KHK’lerin yetki yasas›na uygunlu¤unun de-
netlemesinden de¤il, yaln›zca anayasaya uygunlu¤unun
denetlenmesinden söz edilmekte ise de, Anayasa Mah-
kemesi, içeri¤i Anayasa’ya uygun olsa bile, dayand›¤›
yetki yasas› Anayasaya ayk›r› olan KHK’leri iptal etmek-
tedir. Mahkeme, bunun için o KHK’nin ayr›ca Anaya-
sa’ya ayk›r› olmas› koflulunu aramamaktad›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
1982 Anayasas›’na göre TBMM’nin oluflumunu aç›klayabilecek,
Milletvekillerinin hukuki konumlar›n› belirleyebilecek,
Yasama organ›n›n iç yap›s›n› ve çal›flma sistemini anlatabilecek,
Yasama organ›n›n görev ve yetkilerini s›ralayabileceksiniz.

‹çindekiler

• TBMM
• d’Hondt Sistemi
• Kanun
• Seçim
• Ara Seçim
• Yüksek Seçim Kurulu
• Yasama Ba¤›fl›kl›¤›
• Yasama Dokunulmazl›¤›
• Yasama Sorumsuzlu¤u
• Baflkanl›k Divan›

• ‹çtüzük
• Komisyon
• Dan›flma Kurulu
• Toplant› Yeter Say›s›
• Karar Yeter Say›s›
• Soru
• Meclis Araflt›rmas›
• Genel Görüflme
• Meclis Soruflturmas›
• Gensoru

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Türk Anayasa Hukuku Yasama Organ›

• 1982 ANAYASASI’NA GÖRE
TBMM’N‹N OLUfiUMU

• M‹LLETVEK‹LLER‹N‹N HUKUK‹
KONUMLARI

• TBMM’N‹N YAPISI VE ÇALIfiMA
S‹STEM‹

• TBMM’N‹N GÖREV VE YETK‹LER‹
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1982 ANAYASASI’NA GÖRE TBMM’N‹N OLUfiUMU

1982 Anayasas›’na göre TBMM’nin oluflumunu aç›klayabilmek

1982 Anayasas›’na göre, TBMM dört y›ll›k bir görev süresi için seçilmekte ve yasa-
ma organ› genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluflmaktad›r (1982 AY. md. 75,
77). Yirmi befl yafl›n› dolduran her yurttafl›n seçimlerde aday olma hakk› bulun-
makla birlikte belli koflullara sahip olmayanlar milletvekili seçilemezler. Anaya-
sa’n›n 76/I. maddesinde bu durumda bulunanlar say›lm›flt›r. Buna göre; 

• En az ilkokul mezunu olmayanlar,
• K›s›tl›lar,
• Yükümlü oldu¤u askerlik hizmetini yapmam›fl olanlar,
• Kamu hizmetinden yasakl›lar,
• Taksirli suçlar hariç toplam bir y›l ya da daha fazla hapis ile a¤›r hapis ceza-

s›na mahkûm olanlar,
• Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc› kö-

tüye kullanma, dolanl› iflâs gibi yüz k›zart›c› suçlardan biriyle hüküm giymifl
olanlar,

• Kaçakç›l›k, resmî ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma, devlet s›rlar›n› aç›-
¤a vurma, terör eylemlerine kat›lma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teflvik
suçlar›ndan biriyle hüküm giymifl olanlar affa u¤ram›fl olsalar bile milletve-
kili olamazlar.

Yine 76/II. maddede belirtildi¤i üzere, milletvekili seçilmelerine bir engel olma-
makla birlikte, bulunduklar› konum itibar›yla aday olamayacaklar kifliler de Ana-
yasa’da say›lm›flt›r. Buna göre;

• Hâkimler ve savc›lar,
• Yüksek yarg› organlar› mensuplar›,
• Yüksekö¤retim Kurumlar›ndaki ö¤retim elemanlar›,
• Yüksekö¤retim Kurulu üyeleri,
• Kamu kurum ve kurulufllar›n›n memur statüsündeki görevlileri,
• Yapt›klar› hizmet bak›m›ndan iflçi niteli¤i tafl›mayan kamu görevlileri,
• Silahl› Kuvvetler mensuplar› ancak görevden çekilme koflulunu yerine getir-

meleri hâlinde seçimlerde aday olabileceklerdir. 

Yasama Organ›
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Milletvekili seçimine iliflkin olarak kabul edilen seçim sistemi, bir orant›l› tem-
sil usulü olan d’Hondt sistemidir. 1982 Anayasas› döneminde bu seçim sistemi %10
ulusal baraj öngörülmek suretiyle uygulanmaktad›r. 2839 say›l› Milletvekili Seçim
Kanunu ile öngörülen yüzde on ulusal baraj›n›n yöneldi¤i ana amaç yönetimde is-
tikrar› sa¤lamak ve güçlendirmek olmufltur. Bu tercihin yap›lmas› temsilde adalet
ilkesinin geri plana itilmesine yol açm›flt›r. 

Seçim kanunu, ulusal barajl› bir orant›l› sistemi öngörmekle karma bir seçim sis-
temi oluflturmufltur. Anayasa’da 1995 y›l›nda 4125 say›l› kanunla yap›lan de¤ifliklikle
67. maddeye eklenen hüküm, gerçekte birbiriyle pek de ba¤daflmayan iki ilkeyi ana-
yasallaflt›rm›flt›r. Buna göre seçim kanunlar›, temsilde adalet ve yönetimde istikrar il-
kelerini ba¤daflt›racak biçimde düzenlenmelidir. Bu düzenleme asl›nda yasama or-
gan›n›n kabul etti¤i bir seçim kanunu üzerinde Anayasa Mahkemesi’nin sübjektif an-
lamda takdir yetkisini geniflletmeye yol açmaktad›r (Özbudun, 2011: 282 - 284).

1982 Anayasas›, ölüm veya milletvekilli¤i s›fat›n›n kaybedilmesine yol açan hâl-
ler sonucunda meydana gelen milletvekilli¤i boflalmalar›n›n tamamlanmas›na ilifl-
kin olarak ara seçim mekanizmas›n› da düzenlemifltir. Anayasa’n›n 78. maddesin-
de düzenlenen ara seçimin yap›labilmesi için baz› koflullar›n gerçekleflmesi gerek-
mektedir. Buna göre;

• Ara seçim her seçim döneminde sadece bir kez yap›labilecektir.
• Ara seçim genel seçimden otuz ay geçmedikçe yap›lamayacakt›r.
• Ara seçim yap›labilmesi için meclis üye tam say›s›n›n en az % 5’inin boflal-

mas› gerekmektedir. 
• Daha önce bir kez ara seçim yap›lmas› veyahut otuz ayl›k sürenin dolma-

mas›, %5’lik bir boflalman›n meydana gelmesi hâlinde, yeniden ara seçime
gidilmesini engellemeyecektir.

• Bu koflullar dairesinde ara seçimler üç ay içinde yap›lacakt›r.
• Genel seçimlere bir y›l kala ara seçim yap›lmas› ise anayasal olarak yasak-

lanm›flt›r (Onar ve Gönenç, 2002: 13 - 15).
Anayasa’n›n öngördü¤ü bu koflullar›n d›fl›nda, 27. 12. 2002 tarihli ve 4777 say›-

l› Anayasa de¤iflikli¤i kanunuyla bir ayr›ks› durum oluflturulmufltur. Bu yeni dü-
zenlemeye göre, di¤er koflullardan ba¤›ms›z olarak bir ilin veya seçim çevresinin
TBMM’de üyesinin kalmamas› hâlinde, boflalmay› izleyen doksan günden sonraki
ilk Pazar günü ara seçim yap›lacakt›r.

TBMM seçimleri ola¤an görev süresinin dolmas›, meclisin erken seçim karar› al-
mas› veya anayasal koflullar› dairesinde cumhurbaflkan›n›n verece¤i karar üzerine üç
hâlde yenilenebilir. Seçimlerin ertelenmesi ise sadece savafl sebebiyle seçimlerin ya-
p›lmas›na imkân görülmezse yine TBMM karar›yla ve ancak bir y›ll›k bir süre için ge-
riye b›rak›labilmektedir. Bu süre zarf›nda geri b›rakmaya yol açan durum ortadan
kalkmam›flsa yasama organ› ayn› usûllere uymak kofluluyla erteleme karar›n› yinele-
yebilir (Gözler, 2011: 176 - 178). Seçimlerin genel yönetim ve denetimi, yedi as›l ve
dört yedek üyeden oluflan Yüksek Seçim Kurulunca gerçeklefltirilir. Bu üyelerin alt›-
s› Yarg›tay, befli Dan›fltay Genel Kurullar›n›n kendi üyeleri içinden seçilir. Kurul ka-
rarlar› aleyhine baflka bir mercie baflvurulamayaca¤› için kesindir (1982 AY. md 79).

Dört y›ll›k bir görev süresi için seçilen TBMM, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden
oluflmaktad›r

Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmamas› halinde yap›lan ara seçim dü-
zenlemesini Anayasa’n›n 80. maddesi hükmüyle birlikte de¤erlendiriniz.
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M‹LLETVEK‹LLER‹N‹N HUKUK‹ KONUMLARI

Milletvekillerinin hukuki konumlar›n› belirleyebilmek

Anayasa’n›n 80 ila 86. maddeleri TBMM üyelerinin hukuki konumlar›na iliflkin dü-
zenlemeleri içermektedir. Bu çerçevede temsil iliflkisi, göreve bafllama, üyelikle
ba¤daflmayan ifller, yasama ba¤›fl›kl›klar›, milletvekilli¤inin düflmesi ve milletvekil-
lerinin mali konumlar› anayasal olarak düzenlenmifltir.

Temsil ‹liflkisi ve Göreve Bafllama
1982 Anayasas› millî egemenlik ilkesine uygun olarak milletvekillerinin seçildikle-
ri bölgeyi veya kendilerini seçenleri temsil etmeyeceklerini, bütün milletin temsil-
cisi olacaklar›n› öngören bir hüküm sevk etmifltir (1982 AY. md. 80). Seçilen mil-
letvekillerinin göreve bafllamalar› ise Anayasa’n›n 81. maddesine uygun olarak ya-
pacaklar› ant içme ile mümkün olabilecektir.

Milletvekilli¤i ‹le Ba¤daflmayan ‹fller
Milletvekillerinin yasama görevlerini yerine getirirken farkl› iktidar odaklar›n›n et-
kisi alt›na girmemesi ve yönlendirmesi ile karfl›laflmamas› için düflünülen bu ku-
rum ile özellikle yürütme erkine ve ifl çevrelerine karfl› yasama organ›n›n ba¤›m-
s›zl›¤›n›n sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r (Tanör ve Yüzbafl›o¤lu, 2009: 227). Anaya-
sa’n›n 82. maddesine göre milletvekillerinin flu iflleri yapmas› ba¤daflmazl›k kapsa-
m›nda düzenlenmifltir:

1) Devlette, di¤er kamu tüzel kiflilerinde, bunlara ba¤l› kurulufllarda,
2) Devletin veya di¤er kamu tüzel kiflilerinin do¤rudan ya da dolayl› biçimde

kat›ld›¤› giriflim ve ortakl›klarda,
3) Özel gelir kaynaklar› ve özel olanaklar› kanunla sa¤lanm›fl kamu yarar›na

çal›flan dernekler ile devletten yard›m sa¤layan ve vergi ba¤›fl›kl›¤› bulunan
vak›flar ile,

4) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›, sendikalar ve bunlar›n üst
kurulufllar›n›n ve kat›ld›klar› giriflim ya da ortakl›klar›n yönetim ve denetim
kurullar›nda görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt iflini
do¤rudan veya dolayl› olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik de
yapamazlar (1982 AY. md. 82/I).

5) Yürütme organ›n›n teklif, inha, atama ya da onamas›na ba¤l› olarak resmî
veya özel bir iflle de görevlendirilemezler (1982 AY. md. 82/II, 1.c).

Anayasa ile ba¤daflmazl›k kapsam› içinde de ayr›ks› bir durum öngörülmüfltür.
Ancak bu hâlin hayata geçebilmesi baz› koflullara ba¤lanm›flt›r. Buna göre; millet-
vekillerinin alt› ay› geçmemek flart›yla ve belli bir konuda olmak üzere hükümet
taraf›ndan verilecek geçici bir görevi kabul edebilmesi ise TBMM karar›na tabidir.
(1982 AY. md. 82/II, 2.c).

Yasama Ba¤›fl›klar›
Temel amac›, yasama organ› üyelerinin görevlerini herhangi bir zorluk, bask› al-
t›nda kalmadan serbestçe yapabilmelerini sa¤lamak olan yasama ba¤›fl›klar›, mil-
letvekillerinin görevlerini gere¤i gibi gerçeklefltirebilmesi s›ras›nda bafllat›labilecek
adli takiplerin yarataca¤› kesintileri engellemeye yöneliktir (Gözler, 2001: 72).
1982 Anayasas›’n›n 83. maddesinde “yasama dokunulmazl›¤›” bafll›¤› alt›nda dü-
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zenlenen yasama ba¤›fl›klar› hem yasama sorumsuzlu¤u hem de yasama dokunul-
mazl›¤› kavramlar›na yer vermektedir. Dolay›s›yla asl›nda birbirinden önemli dere-
cede farkl›l›k gösteren iki kavram söz konusudur. 

Yasama sorumsuzlu¤u, milletvekillerinin temsil ettikleri seçmen iradesini, gö-
rüfllerini ve isteklerini herhangi bir bask› alt›nda kalmaks›z›n aç›klayabilmesinin
güvencesini olufltururken; yasama dokunulmazl›¤›, yasama organ› üyelerinin gö-
revlerini lay›k›yla yerine getirebilmeleri için düflünülmüfl olan ve bir suç eylemine
iliflkin olarak ceza kovuflturmas› ve yarg›lamas›ndan uzak tutulmas›n› öngören bir
ba¤›fl›kl›kt›r. Ancak dokunulmazl›k, kötüye kullan›ma aç›k niteli¤i dolay›s›yla nispi
bir ba¤›fl›kl›k biçiminde öngörülmüfl olup bu anayasal ayr›cal›k ancak yasama or-
gan›n›n izin verdi¤i ölçüde kabul edilmifltir (Yücel, 2004: 43 - 44). 

Meclis karar›yla kald›r›lmas› mümkün olmayan yasama sorumsuzlu¤u, bu özel-
li¤i dolay›s›yla mutlak bir niteli¤e sahiptir. Sorumsuzluk ba¤›fl›kl›¤›, milletvekilleri-
nin meclis çal›flmalar›ndaki oy ve sözlerinden, ileri sürdükleri düflüncelerden so-
rumlu tutulmamalar› esas›na dayanmaktad›r. Milletvekilleri meclis çal›flmalar›ndaki
bu faaliyetlerini, ilgili oturumdaki Baflkanl›k Divan›’n›n teklifi üzerine meclisçe
baflka bir karar al›nmad›kça meclis d›fl›nda da yineleyebilir ve aç›¤a vurabilirler.
Yasama sorumsuzlu¤u bu yineleme ve aç›¤a vurma için de geçerli olacakt›r (1982
AY. md. 83/I).

Yasama dokunulmazl›¤› ise ancak belli flartlar dairesinde söz konusu olabilen
bir yasama ba¤›fl›kl›¤›d›r. Buna göre, seçimden önce veya sonra bir suç iflledi¤i ile-
ri sürülen milletvekili için yasama dokunulmazl›¤›n›n meclis karar›yla kald›r›lmas›
gerekmektedir. Dokunulmazl›k kald›r›lmad›kça ilgili milletvekili “tutulamayacak”,
“sorguya çekilemeyecek”, “tutuklanamayacak” ve “yarg›lanamayacak”t›r. Anayasa
iki hâlde yasama organ› üyelerinin dokunulmazl›ktan yararlanamayacaklar›n› ön-
görmektedir. Bu hâller;

• A¤›r cezay› gerektiren suçüstü hâli ve
• Seçimden önce soruflturulmas›na bafllan›lmak kofluluyla anayasan›n 14.

maddesinde öngörülen durumlard›r (1982 AY. md. 83/II)
Anayasa’n›n 14. maddesi “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullan›lamama-

s›”na iliflkin olup, maddenin birinci f›kras›nda, Anayasa’da yer alan hak ve hürri-
yetlerin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmay› ve insan
haklar›na dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kald›rmaya yönelik fa-
aliyetler biçiminde kullan›lamayaca¤› öngörülmektedir. Ayr›ca ayn› maddenin ikin-
ci f›kras›nda, Anayasa hükümlerinin, devlet ve kiflilere, Anayasa’yla tan›nan temel
hak ve hürriyetlerin yok edilmesini ya da Anayasa’da belirtilenden daha genifl bi-
çimde s›n›rland›r›lmas›n› amaçlayan bir faaliyette bulunmay› sa¤layacak flekilde
yorumlanamayaca¤› düzenlenmifltir. Dolay›s›yla bu tür faaliyetler içinde bulunan
bir milletvekilinin dokunulmazl›k olana¤›ndan yararlanamayaca¤›n› 83/II. madde
hükmü bir ayr›ks› durum olarak öngörmektedir. 

Milletvekillerine iliflkin olarak seçimden önce ya da sonra verilmifl bir ceza hük-
mü mevcutsa, bunun yerine getirilmesi, bir di¤er ifadeyle infaz›, üyelik s›fat›n›n so-
na ermesine b›rak›lacakt›r. Bu süre içinde zaman afl›m› da ifllemeyecektir (1982
AY. md. 83/III). Madde hükmü lafzen yorumland›¤›nda buradaki zamanafl›m›n›n
ceza zamanafl›m› oldu¤u görülecektir. Zaten dokunulmazl›k kapsam› içinde yer
alan ifllemler içinde “dava açma” olmad›¤› için delillerin toplan›p milletvekili hak-
k›nda bir dava aç›lmas› mümkündür. Dokunulmazl›k daha sonraki safhalara ve ba-
z› ifllemlere iliflkin olaca¤›ndan dava zamanafl›m›n›n durmas› için bir neden yoktur
(Yücel, 2004: 49).
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Yeniden seçilen milletvekilinin durumu bak›m›ndan ise Anayasa, dokunulmaz-
l›¤› öngörmekte ve ilgili milletvekiline iliflkin olarak soruflturma ve kovuflturman›n
yap›labilmesini, meclisin yeniden dokunulmazl›¤› kald›rmas› karar›na ba¤lamakta-
d›r (1982 AY. md. 83/IV). 

Milletvekilli¤inin Düflmesi
Ölüm ve ölüm yerine geçen hâller d›fl›nda milletvekilli¤i s›fat›n›n kayb›na yol açan
hâller anayasada s›n›rl› say›da olacak flekilde say›lm›flt›r. Buna göre milletvekilinin
istifas›, kesin hüküm giymesi, k›s›tlanmas›, milletvekilli¤i ile ba¤daflmayan bir gö-
rev veya hizmeti sürdürmekte ›srar etmesi ve meclis çal›flmalar›na mazeretsiz veya
izinsiz olarak bir ay içinde en az befl birleflim günü kat›lmamas› milletvekilli¤i s›fa-
t›n›n yitirilmesine yol açacak durumlar olarak belirtilmifltir (1982 AY. md. 84). 

Bu hâllerden istifa, ba¤daflmazl›k ve devams›zl›k suretiyle s›fat›n kayb›na TBMM
karar verecektir. Anayasa istifa ve ba¤daflmazl›k hâllerine iliflkin olarak yasama or-
gan›n›n karar› için özel bir ço¤unluk aramam›flken devams›zl›k dolay›s›yla millet-
vekilli¤inin kayb› karar›n›n ancak üye tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile al›nabilece-
¤ini öngörmüfltür. Kesin “hüküm giyme” ve “k›s›tlanma” hâlleri için ise TBMM’nin
karar alma gere¤i mevcut de¤ildir. Her iki durum için de bu husustaki kesin mah-
keme kararlar›n›n Genel Kurul’a bildirilmesiyle s›fat kayb› gerçekleflecektir.

Anayasa’n›n öngördü¤ü bu hâllerin d›fl›nda milletvekilleri için s›fat kayb›na yol
açan bir di¤er geliflme ya da neden cumhurbaflkan› seçilme durumudur. Anaya-
sa’n›n 101. maddesine göre, cumhurbaflkan› seçilen bir milletvekilinin TBMM üye-
li¤i son bulacakt›r (Gözler, 2011: 197). 

Anayasa 85. madde ile TBMM’nin yasama dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas› ka-
rarlar› ve istifa, ba¤daflmazl›k veya devams›zl›k nedenleri dolay›s›yla ald›¤› millet-
vekili s›fat›n›n düflürülmesi kararlar› için yarg›sal denetim öngörmüfltür. Buna gö-
re hakk›nda karar verilen milletvekili ya da baflka bir milletvekili ilgili karar›n al›n-
d›¤› tarihten bafllayarak yedi gün için Anayasa Mahkemesi’nde karar›n iptali için
dava açma yetkisine sahip k›l›nm›flt›r. Anayasa Mahkemesi iptal istemini on befl
gün içinde kesin olarak karara ba¤layacakt›r.

Milletvekillerinin Mali Statüsü
Yasama organ› üyelerine iliflkin olarak Anayasa’n›n 86. maddesinde öngörülen
“ödenek ve yolluklar” bafll›kl› hüküm mali konuma iliflkin olup, TBMM üyelerinin
ödenek, yolluk ve emeklilik ifllemlerinin kanunla düzenlenece¤i belirtilmifltir. Mil-
letvekili ödeneklerinin ayl›k tutar›n›n, en yüksek devlet memurunun almakta oldu-
¤u miktar›; yollu¤un da ödenek miktar›n›n yar›s›n› aflamayaca¤› hükme ba¤lanm›fl-
t›r. Söz konusu ödenek ve yolluklar, milletvekillerine T.C. Emekli Sand›¤› taraf›n-
dan ba¤lanan emekli ayl›¤› ve benzeri ödemelerin kesilmesine yol açmaz. Bu öde-
nek ve yolluklar›n en çok üç ayl›¤› önceden ödenebilecektir.

Milletvekilli¤i ile ba¤daflmayan çeflitli ifllerin öngörülmesi, yasama organ› üyelerinin bu
görevlerini yerine getirirken farkl› iktidar odaklar›n›n etkisi alt›na girmemesi ve yönlen-
dirmesi ile karfl›laflmamas› için düflünülmüfltür.

Yasama dokunulmazl›¤› kurumunun gereklili¤ini tart›fl›n›z. 
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TBMM’N‹N YAPISI VE ÇALIfiMA S‹STEM‹

Yasama organ›n›n içyap›s›n› ve çal›flma sistemini anlatabilmek 

TBMM, “Baflkanl›k Divan›”, “Siyasi Parti Gruplar›”, “Yasama Komisyonlar›” ve “Da-
n›flma Kurulu” olmak üzere dört k›s›mdan oluflmaktad›r. Anayasa’n›n 94. maddesi,
baflkanl›k divan›n› düzenler. Buna göre Divan, meclis üyeleri aras›ndan seçilen
TBMM Baflkan›, Baflkanvekilleri, Kâtip üyeler ve ‹dare amirlerinden oluflmaktad›r
(1982 AY. md. 94/I). TBMM Baflkanl›k Divan› için bir yasama dönemi içinde iki
kez seçim yap›l›r. ‹lk seçilenlerin görev süresi iki y›l olmakla birlikte, ikinci dönem
için görev süresi yasama döneminin sonuna kadar devam eder. Dolay›s›yla bu sü-
re, seçimlerin erken bir tarihte yap›lmas› hâlinde iki y›ldan az olabilmektedir.

Meclis baflkan›n›n seçimi dört tur üzerinden gizli oy usulüyle gerçeklefltirilir.
Buna göre, ilk iki oylamada aranan oy oran› üye tam say›s›n›n en az üçte iki (367)
ço¤unlu¤udur. Adaylardan herhangi biri bu ço¤unlu¤a ulafl›rsa Meclis baflkan› se-
çilmifl olur. ‹ki turda da bu orana ulafl›lamazsa üç tura geçilir ve bu turda meclis
üye tam say›s›n›n en az salt ço¤unlu¤unun (276) bir adaya oy vermesi gereklidir.
Bu turda da sonuç al›namam›flsa dördüncü tur oylama yap›l›r ve bir önceki turda
en çok oy alm›fl iki adaydan en çok oy alan meclis baflkan› seçilmifl olur.

Meclis baflkan› ve baflkanvekilleri, üyesi bulunduklar› siyasi partinin ya da gru-
bun meclis içinde veya d›fl›ndaki faaliyetlerine kat›lamayacaklar› gibi, görevleri ge-
re¤i olan hâller d›fl›nda, meclis tart›flmalar›na kat›lamazlar, baflkan ve oturumu yö-
neten baflkan vekili oy kullanamazlar (1982 AY. md. 94/son).

Meclis çal›flmalar›na gruplar› arac›l›¤›yla kat›lan siyasi partilerin bir grup olufltu-
rabilmesi için en az yirmi milletvekiline sahip olmas› gerekmektedir. Anayasa ve
içtüzük siyasi parti gruplar›na çeflitli yetki ve görevler tan›m›fl olmakla birlikte üç
hususta gruplar›n karar alamayaca¤›n› öngörmüfltür. Yasama dokunulmazl›¤›n›n
kald›r›lmas›, meclis soruflturmas› konular›nda görüflme yapmas› ve karar almas› ya-
saklanan gruplar ayn› zamanda meclis baflkanl›¤› seçimlerinde aday da gösteremez
(Özbudun, 2010: 302 - 304).

TBMM ‹ç tüzü¤ü’nde hakk›nda düzenleme bulunan Dan›flma Kurulu ise parti
gruplar›n›n yasama organ› içinde uyumlu çal›flmas›n› sa¤lamak ve yasama faaliye-
tinin iflleyiflini kolaylaflt›rmak amac›yla oluflturulmufl bir kuruldur. Kurul, TBMM
Baflkan›n›n baflkanl›¤›nda, siyasi grup baflkanlar› ya da vekillerinin birisi veya on-
lar›n yaz›l› olarak görevlendirdi¤i birer milletvekilinden meydana gelmektedir. Ge-
rekirse hükümetin temsilen birisi hatta meclis baflkanvekilleri de kurula ça¤r›labi-
lir. Kurulu kararlar› ba¤lay›c› olmay›p sadece dan›flma niteli¤indedir (Tanör ve
Yüzbafl›o¤lu, 2009: 250 - 251). 

Yasama faaliyetinin önemi düflünüldü¤ünde çok kalabal›k bir heyet olarak çal›-
flan meclisin bu yap›s›ndan kaynaklanabilecek t›kanmalar›n önlenmesi, daha verim-
li bir çal›flma gerçeklefltirilmesi ve uzmanl›k gerektiren hususlar›n varl›¤› gibi neden-
lerle meydana getirilen yasama komisyonlar› çok yaflamsal bir iflleve sahiptir. Komis-
yonlar eliyle yap›lan teknik çal›flma hem daha iyi yasa haz›rlanmas› için gereken sa-
mimi tart›flma ortam›n› sa¤lamakta hem de yasama süreci içinde bir ifl bölümü ger-
çeklefltirerek meclislerin a¤›r ifl yükünü azaltabilmektedir (Bak›rc›, 2000: 310-311). 

TBMM ‹ç tüzü¤ü’nün 20. maddesi gere¤ince oluflturulan sürekli komisyonlar da
bu ifllevi yüklenmekte ve faaliyet göstermektedirler. Bu hüküm gere¤ince olufltu-
rulan TBMM komisyonlar› flunlard›r:
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• Anayasa Komisyonu,
• Adalet Komisyonu,
• Millî Savunma Komisyonu,
• ‹ç iflleri Komisyonu,
• D›fl iflleri Komisyonu, 
• Millî E¤itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu,
• Bay›nd›rl›k, ‹mar, Ulaflt›rma ve Turizm Komisyonu, 
• Çevre Komisyonu,
• Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu, 
• Tar›m, Orman ve Köyiflleri Komisyonu, 
• Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplar›n› ‹nceleme Komisyonu, 
• Dilekçe Komisyonu,
• Plan ve Bütçe Komisyonu,
• Kamu ‹ktisadî Teflebbüsleri Komisyonu 
• ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu. 
Bu 16 komisyona ek olarak iç tüzü¤ün ilgili maddesi gere¤ince, 15.4.2003 ta-

rihli ve 4847 say›l› Kanunla “Avrupa Birli¤i Uyum Komisyonu” ile 25.2.2009 tarihli
ve 5840 say›l› Kanunla “Kad›n Erkek F›rsat Eflitli¤i Komisyonu” da kurulmufltur.

Her y›l Ekim ay›n›n ilk günü kendili¤inden toplanan TBMM, bir yasama y›l›
içinde en fazla üç ay tatil yapabilmektedir. Meclis ara verme ya da tatil esnas›nda
cumhurbaflkan›nca do¤rudan ya da Bakanlar Kurulunun istemi üzerine toplant›ya
ça¤r›labilir (1982 AY md. 93/I,II). Meclisi bu biçimde toplant›ya ça¤›rabilme yetki-
si sadece cumhurbaflkan›na tan›nm›fl bir yetki de¤ildir. Meclis baflkan› da do¤ru-
dan ya da meclis üye tam say›s› itibar›yla, milletvekillerinin en az beflte birinin
(110) istemi üzerine meclisi toplant›ya ça¤›rabilir. Bu biçimde, ara vermeden ya da
tatilden ça¤r›lan TBMM öncelikle bu ola¤anüstü toplant›y› gerektiren konuyu gö-
rüflmek zorunlulu¤undad›r. Aksi hâlde tekrar ara verme veya tatile devam edile-
meyecektir (1982 AY. md. 93/III, IV). 

Anayasa’n›n 95. maddesine göre TBMM çal›flmalar›n› kendi ‹çtüzük hükümleri-
ne göre gerçeklefltirmektedir. Dolay›s›yla Anayasaya bu çal›flma faaliyetine iliflkin
ayr›nt›l› düzenlemeler bulunmamakla birlikte, Anayasa’n›n 96. maddesinde “top-
lant› ve karar yeter say›s›” ile 97. maddesinde “görüflmelerin aç›kl›¤› ve yay›mlan-
mas›” bafll›kl› hükümler sevk edilmifltir. Buna göre, TBMM, yapaca¤› bütün seçim-
ler dâhil olmak üzere tüm iflleri bak›m›ndan üye tam say›s›n›n üçte biri (184) ile
toplan›r ve Anayasa’da baflkaca bir özel düzenleme yoksa toplant›ya kat›lanlar›n
salt ço¤unlu¤u ile karar verir. Bu karar yeter say›s› hiçbir biçimde üye tam say›s›-
n›n dörtte birinin bir fazlas›ndan az olamayacakt›r. Bu say›da 139 milletvekiline
karfl›l›k gelmektedir. 

Anayasa’n›n 97. maddesine göre, TBMM Genel Kurulundaki görüflmeler aleni-
yeti esas olup, Tutanak Dergisi’nde tam olarak yay›nlanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Ancak ‹çtüzük, yasama organ›n›n gerek görürse kapal› oturumlar da yapabilece¤i-
ni de öngörmüfltür. Kapal› oturum tutanaklar›n›n yay›m› yine TBMM iradesine b›-
rak›lm›flt›r. Keza aç›k görüflmelerin her türlü vas›ta yay›m› serbest olup bunun is-
tisnas› ilgili oturumdaki Baflkanl›k Divan›’n›n önerisi üzerine Meclisin aksi yönde
karar almas› hâlidir. 

TBMM her y›l Ekim ay›n›n ilk günü kendili¤inden toplan›r ve bir yasama y›l› içinde en faz-
la üç ay tatil yapabilir.
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TBMM’N‹N GÖREV VE YETK‹LER‹

Yasama organ›n›n görev ve yetkilerini s›ralayabilmek

Görev ve yetkiler bak›m›ndan dünyadaki bütün temsilî siyasal sistemlerin yasama
organlar›n›n üç ana ifllevi bulunmaktad›r. Kanun yapma, hükümeti denetleme ve
devlet bütçesini kabul etme olarak özetleyece¤imiz bu faaliyetler 1982 Anayasa-
s›’yla da öngörülmüfl ve Anayasa’n›n 87. maddesi okundu¤unda TBMM’nin görev
ve yetkileri genel olarak düzenlenmifltir (Özbudun, 2010: 309). Anayasan›n genel
olarak öngördü¤ü yetki ve görevleri flöyle s›ralamak mümkündür:

• Kanun koymak, de¤ifltirmek ve kald›rmak, 
• Bakanlar Kurulunu ve bakanlar› denetlemek,
• Bakanlar Kurulu’na KHK ç›karma yetkisi vermek,
• Bütçe ve kesin hesap kanun tasar›lar›n› görüflmek ve kabul etmek,
• Para bas›lmas›na karar vermek,
• Savafl ilan›na karar vermek,
• Milletleraras› antlaflmalar›n onaylanmas›n› uygun bulmak,
• Meclis üye tam say›s›n›n beflte üçünün ço¤unlu¤u karar›yla genel ve özel af

ilan etmek (1982 AY. md. 87). 
Kural koyma ve hükümetin sundu¤u bütçe tasar›s›n› kabul etme d›fl›nda öne ç›-

kan bir di¤er yasama fonksiyonu yürütmenin denetlenmesidir. Cumhurbaflkan›n›n
“vatana ihanet” olarak tan›mlanan suç d›fl›nda sorumlulu¤unun Anayasa taraf›ndan
kabul edilmemesi bu denetim ifllevinin a¤›rl›kl› olarak bakanlar kuruluna yönelik
olmas›n› gerektirmifltir. Bu çerçevede 98.-100. maddeler aras›nda öngörülen “So-
ru”, “Meclis araflt›rmas›”, “Genel görüflme”, “Gensoru” ve “Meclis soruflturmas›”
araçlar›yla bu denetimin gerçeklefltirilece¤i düzenlenmifltir. 

“Soru, Bakanlar Kurulu ad›na sözlü veya yaz›l› olarak cevapland›r›lmak üzere
Baflbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir” (1982 AY. md 98/I)

“Meclis araflt›rmas›, belli bir konuda bilgi edinilmek için yap›lan incelemeden
ibarettir.” (1982 AY. md. 98/III).

“Genel görüflme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konu-
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüflülmesidir.” (1982 AY.
md. 98/IV).

Hükümetin ya da bakanlar›n siyasi sorumlulu¤una yönelik olan gensoru ile yi-
ne hükümetin veya bakanlar›n görevleri dolay›s›yla cezai sorumlulu¤una iliflkin
olan meclis soruflturmas›n›n, di¤er üç denetim arac›ndan farkl› olarak, etkin biçim-
de iflletilebilmesi hâlinde hükümeti düflürme etkisi vard›r. 

Gensoru, önergesi ancak bir siyasi parti grubunca ya da en az yirmi milletveki-
lince verilebilir. Gensoru görüflmeleri s›ras›nda verilen güvensizlik önergeleri ya
da hükümetin güven iste¤i üzerine yap›lan oylama sonucunda hükümetin ya da
bir bakan›n düflürülebilmesi üye tam say›s›n›n en az salt ço¤unlu¤unun (276 MV)
bu yönde irade oluflturmas›na ba¤l›d›r (1982 AY. md 99/I, IV, V).

Baflbakan ya da bakanlar hakk›nda TBMM üye tam say›s›n›n en az on birinin
(55) verece¤i önerge ile meclis soruflturmas› aç›lmas› istenebilir. Meclis bu istemi
en geç bir ay içinde görüflerek gizli oyla karara ba¤lar. Meclisin, baflbakan ya da
ilgili bakan› yarg›lanmak üzere Yüce Divan’a sevk edebilmesi için üye tam say›s›-
n›n en az salt ço¤unlu¤unun bu yönde karara varmas› gerekmektedir (1982 AY.
md. 100/I, III). 
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Hükümetin genel siyasetinin
ya da bir bakan›n
bakanl›¤›na iliflkin ifllerden
dolay› siyasal
sorumlulu¤unun tart›fl›ld›¤›
ve güvenoylamas›yla
sonuçlanan bir denetim
mekanizmas›d›r.

Baflbakan veya bakanlar›n
görevleriyle ilgili suçlardan
dolay› Yüce Divan’da
yarg›lanmalar›n› gerektiren
bir durumun varl›¤›n›n
tespiti için yasama
organ›nca gerçeklefltirilen
soruflturmad›r.



TBMM’nin kural koyma, denetim yapma ve bütçe haz›rlama ifllevlerine iliflkin
yetki ve görevlerinin d›fl›nda anayasan›n çeflitli maddelerinde da¤›t›lm›fl olarak bu-
lunan farkl› yetki ve görevleri de bulunmaktad›r. Buna göre; 

1) Meclis Baflkanl›k Divan›n› seçmek (1982 AY. md 94/III),
2) Bakanlar Kuruluna yönelik kuruluflta veya istem üzerine daha sonraki bir

dönemde güven oylamas› yapmak (1982 AY. md. 110,111).
3) Ola¤an ve ola¤an üstü hâl KHK’leri görüflüp karara ba¤lamak (1982 AY.

91/son, 121, 122)
4) Ola¤an üstü hâl, s›k›yönetim, seferberlik ve savafl hâli sürelerini uzatmak

veya bunlar› sonland›rmak (1982 AY. 121, 122),
5) RTÜK üyelerini seçmek (1982 AY. md 133),
6) Anayasa Mahkemesi’nin üç üyesini seçmek (1982 AY. md. 146),
7) Kamu ‹ktisadî Teflebbüslerini denetlemek (1982 AY. md 165),
8) Kalk›nma planlar›n› onaylamak (1982 AY. md. 166).
9) Yasama dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas›na ve belli nedenler dolay›s›yla mil-

letvekili s›fat›n›n düflürülmesine karar vermek (1982 AY. md. 83, 84).
10) Seçimlerin geriye b›rak›lmas›, erken seçim ve ara seçim kararlar›n› almak

(1982 AY. md 78).
11) Kamu Bafldenetçisini seçmek (1982 AY. md. 74/VI) bu çeflit yetki ve görev-

lere örnek gösterilebilir.

Dünyadaki bütün temsilî siyasal sistemlerin yasama organlar›n›n kanun yapma, hükümeti
denetleme ve devlet bütçesini kabul etme olarak özetleyebilece¤imiz üç temel ifllevi bulun-
maktad›r.

Kat› parti disiplininin oldu¤u Türkiye’de yasama ço¤unlu¤una sahip iktidar partisi ya da
partilerinin yasama organ›nca denetlenebilme olas›l›¤›n› tart›fl›n›z. 
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1982 Anayasas›’na göre TBMM’nin oluflumunu
aç›klayabilmek
1982 Anayasas›’na göre, TBMM dört y›ll›k bir gö-
rev süresi için seçilir ve genel oyla seçilen 550
milletvekilinden oluflur. 25 yafl›n› dolduran her
yurttafl›n seçimlerde aday olma hakk› bulunmak-
la birlikte belli koflullara sahip olmayanlar millet-
vekili seçilemezler. Milletvekili seçilemeyecek
olanlar Anayasa’n›n 76/I. maddesinde say›lm›flt›r.
Milletvekili seçimine iliflkin olarak kabul edilen
seçim sistemi, bir orant›l› temsil usulü olan
d’Hondt sistemidir. 1982 Anayasas› döneminde
bu seçim sistemi %10 ulusal baraj öngörülmek
suretiyle uygulanmaktad›r.

Milletvekillerinin hukuki konumlar›n› belirleye-
bilmek 
Anayasan›n 80 ila 86. maddeleri TBMM üyeleri-
nin hukuki konumlar›na iliflkin düzenlemeleri
içermektedir. Bu çerçevede temsil iliflkisi, göreve
bafllama, üyelikle ba¤daflmayan ifller, yasama ba-
¤›fl›kl›klar›, milletvekilli¤inin düflmesi ve millet-
vekillerinin mali konumlar› anayasal olarak dü-
zenlenmifltir. 1982 Anayasas› milletvekillerinin
bütün milletin temsilcisi olacaklar›n› öngörmek-
tedir. Seçilen milletvekillerinin göreve bafllama-
lar› ise Anayasa’n›n 81. maddesine uygun olarak
yapacaklar› ant içme ile mümkün olabilecektir.
Milletvekillerinin yasama görevlerini yerine geti-
rirken farkl› iktidar odaklar›n›n etkisi alt›na gir-
memesi ve yönlendirmesi ile karfl›laflmamas› için
düflünülen bu kurum ile özellikle yürütme erki-
ne ve ifl çevrelerine karfl› yasama organ›n›n ba-
¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r. Temel
amac›, yasama organ› üyelerinin görevlerini her-
hangi bir zorluk, bask› alt›nda kalmadan serbest-
çe yapabilmelerini sa¤lamak olan yasama ba¤›-
fl›klar›, milletvekillerinin görevlerini gere¤i gibi
gerçeklefltirebilmesi s›ras›nda bafllat›labilecek ad-
li takiplerin yarataca¤› kesintileri engellemeye
yöneliktir. 1982 Anayasas›’n›n 83. maddesinde
“yasama dokunulmazl›¤›” bafll›¤› alt›nda düzen-
lenen yasama ba¤›fl›klar› hem yasama sorumsuz-
lu¤u hem de yasama dokunulmazl›¤› kavramlar›-
na yer vermektedir.

Yasama organ›n›n içyap›s›n› ve çal›flma sistemi-
ni anlatabilmek 
TBMM, “Baflkanl›k Divan›”, “Siyasi Parti Grupla-
r›”, “Yasama Komisyonlar›” ve “Dan›flma Kurulu”
olmak üzere dört k›s›mdan oluflmaktad›r. Anaya-
sa’n›n 94. maddesi, baflkanl›k divan›n› düzenler.
Buna göre Divan, meclis üyeleri aras›ndan seçi-
len TBMM Baflkan›, Baflkanvekilleri, Kâtip üyeler

ve ‹dare amirlerinden oluflmaktad›r. Meclis çal›fl-
malar›na gruplar› arac›l›¤›yla kat›lan siyasi parti-
lerin bir grup oluflturabilmesi için en az yirmi
milletvekiline sahip olmas› gerekmektedir. Ana-
yasa ve içtüzük siyasi parti gruplar›na çeflitli yet-
ki ve görevler tan›m›fl olmakla birlikte üç husus-
ta gruplar›n karar alamayaca¤›n› öngörmüfltür.
Yasama dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas›, meclis
soruflturmas› konular›nda görüflme yapmas› ve
karar almas› yasaklanan gruplar ayn› zamanda
meclis baflkanl›¤› seçimlerinde aday da göstere-
mez. Her y›l Ekim ay›n›n ilk günü kendili¤inden
toplanan TBMM, bir yasama y›l› içinde en fazla
üç ay tatil yapabilmektedir. Meclis ara verme ya
da tatil esnas›nda cumhurbaflkan›nca do¤rudan
ya da Bakanlar Kurulunun istemi üzerine toplan-
t›ya ça¤r›labilir. Meclisi bu biçimde toplant›ya ça-
¤›rabilme yetkisi sadece cumhurbaflkan›na tan›n-
m›fl bir yetki de¤ildir. Meclis baflkan› da do¤ru-
dan ya da meclis üye tam say›s› itibar›yla, millet-
vekillerinin en az beflte birinin (110) istemi üze-
rine meclisi toplant›ya ça¤›rabilir. Bu biçimde,
ara vermeden ya da tatilden ça¤r›lan TBMM ön-
celikle bu ola¤anüstü toplant›y› gerektiren konu-
yu görüflmek zorunlulu¤undad›r. Aksi hâlde tek-
rar ara verme veya tatile devam edilemeyecektir. 

Yasama organ›n›n görev ve yetkilerini s›ralaya-
bilmek
Görev ve yetkiler bak›m›ndan dünyadaki bütün
temsilî siyasal sistemlerin yasama organlar›n›n üç
ana ifllevi bulunmaktad›r. Kanun yapma, hükü-
meti denetleme ve devlet bütçesini kabul etme
olarak özetleyece¤imiz bu faaliyetler 1982 Ana-
yasas›’yla da öngörülmüfl ve Anayasa’n›n 87.
maddesi okundu¤unda TBMM’nin görev ve yet-
kileri genel olarak düzenlenmifltir. Kural koyma
ve hükümetin sundu¤u bütçe tasar›s›n› kabul et-
me d›fl›nda öne ç›kan bir di¤er yasama fonksiyo-
nu yürütmenin denetlenmesidir. Cumhurbaflka-
n›n›n “vatana ihanet” olarak tan›mlanan suç d›-
fl›nda sorumlulu¤unun Anayasa taraf›ndan kabul
edilmemesi bu denetim ifllevinin a¤›rl›kl› olarak
Bakanlar Kuruluna yönelik olmas›n› gerektirmifl-
tir. Bu çerçevede 98.-100. maddeler aras›nda ön-
görülen “Soru”, “Meclis araflt›rmas›”, “Genel gö-
rüflme”, “Gensoru” ve “Meclis soruflturmas›” araç-
lar›yla bu denetimin gerçeklefltirilece¤i düzen-
lenmifltir. TBMM’nin kural koyma, denetim yap-
ma ve bütçe haz›rlama ifllevlerine iliflkin yetki ve
görevlerinin d›fl›nda anayasan›n çeflitli maddele-
rinde da¤›t›lm›fl olarak bulunan farkl› yetki ve
görevleri de bulunmaktad›r.
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1. 1982 Anayasas›’na göre, TBMM’nin görev süresi kaç
y›ld›r? 

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 7

2. 1982 Anayasas›’na göre afla¤›dakilerden hangisi mil-
letvekili olabilir?

a. ‹lkokul mezunu olmayanlar
b. K›s›tl›lar
c. Kamu hizmetinden yasakl›lar
d. Vergisini zaman›nda ödemeyenler
e. Askerlik hizmetini yapmam›fl bulunanlar

3. 1982 Anayasas›’na göre afla¤›dakilerden hangisi mil-
letvekilli¤ine aday olabilir?

a. Hakimler
b. Savc›lar
c. Memurlar
d. Esnaf
e. Silahl› Kuvvetler mensuplar›

4. 1982 Anayasas›’na göre ara seçime gidilebilmesi için
meclis üye tamsay›s›n›n en az ne kadar› boflalmal›d›r?

a. Yüzde befli
b. Yüzde yedisi
c. Yüzde onu
d. Yüzde on befli
e. Yüzde yirmisi

5. 1982 Anayasas›’na göre seçimlerin ertelenmesi kara-
r›n› afla¤›dakilerden hangisi verebilir?

a. TBMM
b. Cumhurbaflkan›
c. Bakanlar Kurulu
d. Yüksek Seçim Kurulu
e. Anayasa Mahkemesi

6. Afla¤›daki denetim yöntemlerinden hangisi güven-
sizlik oylamas›yla sonuçlanmaktad›r?

a. Soru
b. Meclis araflt›rmas›
c. Gensoru
d. Genel görüflme
e. Meclis soruflturmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi milletvekilli¤i s›fat›n›n kay-
b›na yol açmaz?

a. ‹stifa
b. Cumhurbaflkan› seçilme
c. Ölüm
d. Kesin hüküm
e. Yurtd›fl› gezisi

8. Yasama dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas› karar›na kar-
fl› kaç gün içinde itiraz edilebilir?

a. 3 gün
b. 7 gün
c. 15 gün
d. 20 gün
e. 30 gün

9. Siyasi partilerin bir grup oluflturabilmeleri için en az
kaç milletvekiline sahip olmas› gerekmektedir?

a. 18
b. 20
c. 25
d. 30
e. 35

10. Afla¤›dakilerden hangisi TBMM’yi oluflturan k›s›m-
lardan birisi de¤ildir?

a. Baflkanl›k divan›
b. Siyasi parti gruplar›
c. Dan›flma Kurulu
d. Yasama komisyonlar›
e. Bakanlar Kurulu 

Kendimizi S›nayal›m
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Gül’ün milletvekilli¤i düfltü

Abdullah Gül’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhur-
baflkan› seçilmesinden sonra, milletvekili s›fat› düfltü.
Anayasaya göre, Gül’ün milletvekilli¤inin sona ermesi
için bir parlamentoda bir karar al›nmas›na gerek olma-
yacak. Anayasan›n 101. maddesinin son f›kras›nda,
Cumhurbaflkan› seçilenin, varsa partisi ile ilifli¤i kesilir
ve Türkiye Büyük Millet meclisi üyeli¤i sona erer hük-
mü yeral›yor. Bu hüküm nedeniyle Gül’ün milletvekil-
li¤i kendili¤inden düflmüfl oldu.
Ayn› flekilde merhum Turgut Özal ve Süleyman Demi-
rel’in milletvekillikleri de, Cumhurbaflkan› seçilmelerin-
den sonra kendili¤inden sona ermiflti.
• Gül’ün Cumhurbaflkan› seçilmesi ile birlikte parla-

mentodaki sandalye da¤›l›m› da de¤iflti. Yeni sandalye
da¤›l›m› flöyle:
AKP: 340 CHP: 98 MHP: 70 DTP: 20 DSP: 13 BBP: 1
ÖDP: 1 Ba¤›ms›z:5 Bofl: 2

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/2007/08/30/son/son-
siy17.asp

E. GENSORU

Parlâmenter hükûmet sistemlerinde, hükûmetin ve tek
tek bakanlar›n parlâmento karfl›s›nda siyasal sorumlu-
lu¤u vard›r. Bu parlâmentonun hükûmetin ve tek tek
bakanlar›n görevlerine son verebilece¤i anlam›na gelir.
Afla¤›da Bakanlar Kurulunun yap›s›n› inceleyece¤imiz
bölümde görece¤imiz gibi, Bakanlar Kurulunun bir bü-
tün olarak parlâmento karfl›s›ndaki siyasal sorumlulu-
¤una “kolektif siyasal sorumluluk “, tek tek bakanlar›n
siyasal sorumlulu¤una ise “bireysel siyasal sorumluluk “
ismi verilir. Türk anayasa hukukunda Bakanlar Kurulu-
nun ve bakanlar›n Türkiye Büyük Millet Meclisi karfl›-
s›nda siyasal sorumluluklar›n›n nihaî müeyyidesi “gen-
soru”dur. Di¤er bir ifadeyle, gensoru Bakanlar Kurulu-
nun veya bir bakan›n siyasal sorumlulu¤unu do¤uran
bir denetleme yoludur. Gensoru di¤er denetleme araç-
lar› aras›nda en etkili olan›d›r. Baflbakan veya bakanlar
“gensoru” ile düflürülebilirler[35]. 
Siyasal sorumlulu¤un kolektif ve bireysel olmak üzere
ikiye ayr›lmas›na paralel olarak gensoru, Bakanlar Ku-
rulu veya sadece bir bakan veya ayn› anda birden faz-
la bakan hakk›nda verilebilir. 
Gensoru Önergesinin Verilmesi.- Anayasan›n 99’un-
cu maddesine göre, gensoru önergesi, bir siyasî parti
grubu ad›na veya en az yirmi milletvekilinin imzas›yla
verilir. Gensoru önergesi, veriliflinden sonraki üç gün
içinde bast›r›larak üyelere da¤›t›l›r; da¤›t›lmas›ndan iti-
baren on gün içinde gündeme al›n›p al›nmayaca¤› gö-
rüflülür. Bu görüflmede, ancak önerge sahiplerinden bi-
ri, siyasî parti gruplar› ad›na birer milletvekili, Bakanlar
Kurulu ad›na Baflbakan veya bir bakan konuflabilir.
Gündeme Alma Karar›.- Gensoru önergesinin günde-
me al›n›p al›nmayaca¤›na Meclis Genel Kurulu karar
verir. Gündeme alma karar› için 99’uncu madde de ay-
r›ca bir ço¤unluk belirtilmedi¤ine göre, Anayasan›n
96’nc› maddesindeki karar yeter say›s›, yani toplant›ya
kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u aran›r. 
Gensoru Önergesinin Görüflülmesi.- Anayasan›n
99’uncu maddesinin ikinci f›kras›na göre, gündeme alma
karar›yla birlikte, gensorunun görüflülme günü de belli
edilir; ancak, gensorunun görüflülmesi, gündeme alma
karar›n›n verildi¤i tarihten bafllayarak iki gün geçmedik-

çe yap›lamaz ve yedi günden sonraya b›rak›lamaz. 
Güvensizlik Önergeleri ve Güven ‹stemi.- Anayasa-
n›n 99’uncu maddesinin üçüncü f›kras›na göre, genso-
ru görüflmeleri s›ras›nda, milletvekilleri ve siyasî parti

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Okuma Parças›
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gruplar› güvensizlik önergeleri verebilirler. Bu önerge-
ler gerekçeli olmak zorundad›r. ‹flte gensoru kurumu-
nun etkili yönü bu güvensizlik önergeleri sonucu orta-
ya ç›kmaktad›r. Bu güvensizlik önergeleri sonucunda,
güven oylamas› yap›lmaktad›r. Keza Bakanlar Kurulu
da, gensoru görüflmeleri s›ras›nda güven isteyebilir. 
Güven Oylamas›.- Yukar›daki koflullarda Baflbakan ve-
ya bakanlar hakk›nda güvensizlik önergesi verilmifl ve-
ya Bakanlar Kurulunun kendisi güven istemifl ise, Ana-
yasan›n 99’uncu maddesinin üçüncü f›kras›na göre, bu
güven isteminden veya güvensizlik önergelerinin veril-
mesinden bir tam gün sonra güven oylamas› yap›l›r.
Anayasan›n 99’uncu maddesinin ikinci f›kras›nda öngö-
rülen bu iki tam günlük süre ve üçüncü f›kras›nda ön-
görülen bir tam günlük sürelere, literatürde “serinleme
süresi (cooling-off period)” denir[36]. Bu sürelerin ama-
c›, güven oylamalar›nda duygusal faktörlerin etkisini
azaltmak, milletvekillerinin daha serinkanl› düflünebil-
melerine imkân sa¤lamakt›r[37]. 
Güven oylamas›nda, Bakanlar Kurulunun veya bir ba-
kan›n düflürülebilmesi için, üye tamsay›s›n›n salt ço-

¤unlu¤u gerekir. Görüldü¤ü gibi, Anayasa burada ken-
disi özel bir ço¤unluk aram›flt›r. O halde 96’nc› madde-
deki karar yeter say›s›yla, yani toplant›ya kat›lanlar›n
salt ço¤unlu¤uyla yetinilemez. Üye tamsay›s› 550 oldu-
¤una göre, bir bakan›n veya Bakanlar Kurulunun düflü-
rülebilmesi için 276 oy gerekir. 
Anayasa, 96’nc› maddede öngördü¤ü genel karar yeter
say›s›ndan burada ayr›larak Hükûmet istikrar›n› sa¤la-
maya çal›flm›flt›r. Zira, genel karar yeter say›s› (toplant›-
ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u) aransayd›, Hükûmeti dü-
flürmek çok daha kolay olacakt›. Zira, Genel Kurul top-
lant›lar›na genellikle 550 milletvekili kat›lamamaktad›r.
Zaten gerçek üye tamsay›s› ölüm, istifa, düflme gibi ne-
denler ile 550’nin alt›na düflmektedir. Di¤er yandan, has-
tal›k, seyahat vb. nedenlerle daima baz› milletvekilleri
toplant›ya kat›lamamaktad›r. Nihayet baz› milletvekille-
rinin de kendisi toplant›ya kat›lmak istemiyor olabilir.
Örne¤in güven oylamas›na çeflitli nedenlerle 50 millet-
vekilinin kat›lamamas› pek muhtemeldir. Böyle 500 mil-
letvekilinin kat›ld›¤› bir Genel Kurul toplant›s›nda 251
güvensizlik oyu ç›km›fl ise, Hükûmet düflmüfl olmaya-
cakt›r. Oysa Anayasan›n 99’uncu maddesindeki bu özel
ço¤unluk kural› olmasayd› Hükûmet düflmüfl olacakt›. 
Ancak güvensizlik oyuyla düflürülemeyen böyle bir Hü-
kûmetin Mecliste kanun ç›karmas› düflük bir ihtimaldir.
Böyle bir Hükûmet, Mecliste ço¤unlu¤a sahip de¤ildir.
Bu Hükûmetin sundu¤u kanun tasar›lar› reddedilecek-
tir. Böylece düflürülemeyen ama kanunda ç›karamayan

bir Hükûmet ihtimalinin do¤mas› Türkiye’de mümkün-
dür. Bu duruma düflmüfl bir Hükûmetin, parlâmenter
bir demokraside yapmas› gereken fley istifa etmektir. 
Böyle bir durumun, Hükûmetin istikrar› ilkesi lehine
çözümü için 1958 Frans›z Anayasas›n›n 49’uncu mad-
desinin üçüncü f›kras›nda öngörülen, bir kanun konu-
sunda “Hükûmetin sorumlulu¤unu yüklenme” usûlü
kabul edilebilirdi. 1958 Frans›z Anayasas›n›n 49’uncu
maddesinin üçüncü f›kras›na göre, 

“Baflbakan, Bakanlar Kurulunda görüfltükten sonra,

Millet Meclisi önünde, bir metin üzerinde Hükûmetin

sorumlulu¤unu yüklenebilir. Bu durumda, izleyen yir-

midört saat içinde bir güvensizlik önergesi sunulmaz

ve önceki f›kra uyar›nca oylanmazsa, bu metin kabul

edilmifl say›l›r”. 

Baflbakan›n Hükûmetin sorumlulu¤unu yüklenmesi du-
rumunda, Hükûmete karfl› olanlar›n, güvensizlik öner-
gesi vermeleri gerekir. Ancak güvensizlik önergesinin
kabul edilebilmesi içinse, Millet Meclisi üye tamsay›s›-
n›n salt ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edilmesi gerekir.
Görüldü¤ü gibi, Fransa’da, parlâmentoda ço¤unlu¤a
sahip olmayan bir Hükûmet, güvensizlik oyuyla düflü-
rülmedikçe, istedi¤i kanunlar› ç›kartabilir. Benzer bir
hükmün Türkiye’de de olmas› uygun olabilirdi. 
Anayasan›n 99’uncu maddesi, güven oylamas›na iliflkin
bir özel kural daha koymufltur: Oylamada yaln›zca gü-
vensizlik oylar› say›lacakt›r (Anayasa, m.99/4). Bu hü-
küm de Hükûmetin prestijini korumaya yöneliktir. E¤er
oylamada güven oylar› ve çekimser oylarda say›lsayd›
Hükûmet Anayasaya göre istifa etmek zorunda olmasa
bile, Hükûmetin ço¤unlu¤unun olmad›¤› görülecek ve
Hükûmet zor durumda kalacakt›. Örne¤in 540 milletve-
kilinin kat›ld›¤› bir güven oylamas›nda 265 üye güven-
sizlik oyu, 260 üye güven oyu vermifl, 15 üye de çekim-
ser kalm›fl olsun. Bu Hükûmet görevde kal›rd›. Zira gü-
vensizlik oylar› 276’ya ulaflmam›flt›r. Ancak, böyle bir
Hükûmet, Mecliste ço¤unlu¤unun olmad›¤› ortaya ç›kt›-
¤›ndan prestij yitirir ve belki de istifa etmek zorunda ka-
labilirdi. ‹flte bu nedenle, 1982 Anayasas›, 99’uncu mad-
denin dördüncü f›kras›ndaki kural› getirmifltir. Bu kural
sayesinde, oylamadan sonra, sadece güvensizlik oylar›
say›lacak ve Meclis Baflkan›, 265 güvensizlik oyunun
ç›kt›¤›n› ve dolay›s›yla Hükûmetin görevde kald›¤›n›
aç›klayacakt›r. Hükûmetin Parlâmentoda gerçek anlam-
da salt ço¤unlu¤a sahip olmad›¤› ise anlafl›lamayacakt›r.

Kaynak: Kemal Gözler http://www.anayasa.gen.tr/tbmm-
gorevyetkiler.htm
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “1982 Anayasas›’na Göre
TBMM’nin Oluflumu” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “1982 Anayasas›’na Göre
TBMM’nin Oluflumu” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “1982 Anayasas›’na Göre
TBMM’nin Oluflumu” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “1982 Anayasas›’na Göre
TBMM’nin Oluflumu” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “1982 Anayasas›’na Göre
TBMM’nin Oluflumu” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “TBMM’nin Görev ve Yetki-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milletvekillerinin Hukuki Ko-
numlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milletvekillerinin Hukuki Ko-
numlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “TBMM’nin Yap›s› ve Çal›flma
Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “TBMM’nin Yap›s› ve Çal›flma
Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Özensiz bir hukuki yaklafl›mla yap›lan bu ayr›ks› dü-
zenleme, Anayasa’n›n 80. madde hükmü ile çeliflki olufl-
turmaktad›r. Çünkü 80. madde hükmüne göre, TBMM
üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri
de¤il, bütün milleti temsil etmek üzere seçilmektedirler.

S›ra Sizde 2

Milletvekillerinin temsilcilik görevlerini gerekti¤i gibi ye-
rine getirebilmeleri ve herhangi bir bask› ya da olumsuz
etken ile karfl›laflmaks›z›n çal›flabilmeleri için öngörül-
müfl olan yasama ba¤›fl›kl›klar› parlamenter siyaset kül-
türünün do¤al bir ürünü olarak gelifltirilmifltir. Bunun bir
parças›n› oluflturan yasama dokunulmazl›¤› özellikle ik-
tidardaki ço¤unluk partisi ya da partilerinin muhalefet
milletvekillerine yönelik kötü niyetli adli giriflimlere kar-
fl› düflünülmüfltür. Böylece yasama organ› içinde az›nl›k-
ta kalan di¤er parti milletvekillerinin haks›z birtak›m ad-
li ifllemlere tabi tutularak meclis çat›s› alt›ndan uzaklaflt›-
r›lmas›n›n önüne geçilmek istenmifltir. Ancak yasama do-
kunulmazl›¤› ba¤›fl›kl›¤› günümüzde s›kça kötüye kulla-
n›lm›fl ve neredeyse belli bir süre için suç iflleme özgür-
lü¤ü sa¤layan hukuksal bir koruma kurumuna dönüfl-
müfltür. Bu hâliyle kurumun meflrulu¤u tart›flmal› bir hâ-
le gelmifltir. Her ne kadar dokunulmazl›k meclis karar›y-
la kald›r›labilen bir ba¤›fl›kl›k ise de bunun özellikle ikti-
dar partisi milletvekilleri için pek mümkün olamayaca¤›
siyasal bir gerçekliktir. Bu yüzden kald›r›lmas› ya da kap-
sam›n›n çokça daralt›lmas› önerilmektedir. 

S›ra Sizde 3

Mevcut anayasal düzen içinde bir yasama organ›n›n bafl-
l›ca ifllevlerinden biri olan “denetim” yetkisi ve görevine
yer verilmifl olmakla birlikte, bu hukuksal tespit ve yet-
kilendirmenin siyasal anlamda tam bir karfl›l›¤›n›n ortaya
ç›kt›¤›n› söylemek güçtür. Hükümetlerin siyasi ya da ce-
zai sorumluluklar›n› gündeme getiren “Gensoru” veya
“Meclis soruflturmas›” mekanizmalar›n›n yine yasama or-
gan›ndaki iktidar ço¤unlu¤unun oylar› ile iflletilememesi,
denetimin gerekti¤i ölçüde yap›lmas›na izin vermemek-
tedir. Bu durumda da daha çok kamuoyu oluflturma ve
bilgilenme ölçüsünde kalan “Soru”, “Meclis araflt›rmas›”
ve “Meclis görüflmesi” araçlar› ile yasama ço¤unlu¤unu
elinde tutan iktidar partisinin olanak tan›d›¤› kapsamda
k›smi bir denetim gerçeklefltirildi¤ini söylemek olas›d›r.
Parti disiplininin etkisiyle bu hâle gelen denetimsizli¤in
bedelini ise ülke siyasetinin biçimlendirdi¤i demokratik
siyasal sistem istikrar› ödemektedir. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yürütme organ›n›n yap›s›n› genel olarak aç›klayabilecek,
Cumhurbaflkan›n›n seçim usulünü anlatabilecek hukuksal ve siyasal konu-
munu saptayabilecek,
Bakanlar Kurulu’nun yap›s›n›, kuruluflunu, görev ve sorumlulu¤unu aç›kla-
yabilecek,
1982 Anayasas›’n›n öngördü¤ü hükümet sistemini belirleyebilecek,
Ola¤anüstü yönetim usullerini birbiriyle karfl›laflt›rabileceksiniz.

‹çindekiler

• Tekçi Yürütme
• ‹kici Yürütme
• Cumhurbaflkan›
• Bakanlar Kurulu
• Baflbakan

• Bakan
• Parlamenter Hükümet Sistemi
• Baflkanl›k Hükümeti Sistemi
• Yar› - Baflkanl›k Hükümet 

Sistemi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Türk Anayasa Hukuku Yürütme Organ›

• YÜRÜTME ORGANININ YAPISI
• CUMHURBAfiKANI
• BAKANLAR KURULU
• TÜRK‹YE’N‹N HÜKÜMET S‹STEM‹
• OLA⁄ANÜSTÜ YÖNET‹M

USULLER‹
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YÜRÜTME ORGANININ YAPISI

Yürütme organ›n›n yap›s›n› genel olarak aç›klayabilmek.

En basit ifadeyle yasama erkinin koydu¤u kurallar› uygulayan ve oluflan hukuk dü-
zenini iflleten yürütme erkinin yap›sal biçimlenifli, ülkeden ülkeye de¤iflim göster-
mektedir. Hukuksal olarak anayasal bir zemin üzerine oturtulan bu yap›lanma, ya-
sama organ› ile birlikte de¤erlendirildi¤inde o ülkenin hükümet sistemi hakk›nda
da bilgi sahibi olmam›z› sa¤lar. Erkler ayr›l›¤› kuram›n›n bir di¤er parças›n› meyda-
na getiren yarg› erkinin durumu ise farkl›l›k arz etmektedir. Öyle ki her ikisinde de
siyasi aktörlerin yer ald›¤› yasama ve yürütme organlar›n›n tam tersine ba¤›ms›zl›¤›
ve tarafs›zl›¤› esas olan yarg›n›n bu iliflki a¤› içinde bulunmas› söz konusu de¤ildir.

Yürütme erkinin yap›sal farkl›l›¤›n› ve hükümet sistemlerini dikkate alarak ikili
bir ayr›m yapmak mümkündür. Buna göre baflkanl›k ve meclis hükümet sistemle-
rinde tekçi (monist) bir yürütme organ› flekillenirken parlamenter ve yar› - baflkan-
l›k sistemlerinin yürütme organlar› ikici (düalist) bir özellik göstermektedir. Tekçi
yürütme organlar› da tek bir kifliden ya da hukuki konumlar› itibar›yla birbiriyle
eflit durumdaki üyelerin oluflturduklar› bir kuruldan ibaret olabilmektedir. ABD
baflkanl›k sisteminde oldu¤u gibi baflkanl›k sistemleri, yürütme organ›n›n sadece
baflkan taraf›ndan temsil edildi¤i ilk kategoriye girmektedir. ‹sviçre’deki meclis
hükümeti uygulamas› ise tekçi yürütmenin kurul hâlindeki bir örne¤ini olufltur-
maktad›r (Özbudun, 2010). 

‹kici yürütme yap›s›n›n görüldü¤ü di¤er iki hükümet modeli bak›m›ndan ise
yürütme organ›, devlet baflkan› ve hükümet biçiminde yap›lanmaktad›r. Ancak bu
hükümet modellerinin yürütme erkine iliflkin farkl›l›¤› devlet baflkan› seçimi konu-
sunda kendisini göstermektedir. Almanya, ‹srail, ‹talya, Yunanistan ve 2007 önce-
si Türkiye gibi parlamenter sistemin uyguland›¤› ülkelerde bu seçimi özel olarak
toplanan bir kurul ya da yasama organ› yapmaktad›r. Ancak Avusturya, Portekiz,
Fransa, Finlandiya gibi yar› - baflkanl›k sistemi örneklerinde devlet baflkan›n› seç-
me yetkisi halka verilmifltir (Gözler, 2011: Anayasa Hukukunun Genel Esaslar›,
Ders Kitab›, s.362 - 364). 

Yürütme organlar› baflkanl›k ve meclis hükümet sistemlerinde tekçi; parlamenter ve yar› -
baflkanl›k sistemlerinin ikici bir özellik göstermektedir.

Yürütme Organ›
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CUMHURBAfiKANI

Cumhurbaflkan›n›n seçim usulünü anlatabilmek; hukuksal ve si-
yasal konumunu saptamak

Cumhurbaflkan›n›n Seçimi
21 Ekim 2007 tarihinde yap›lan halk oylamas›yla yürürlü¤e giren 5678 say›l› Ka-
nunla Türkiye’de cumhurbaflkan›n›n seçimi usulü ve koflullar› köklü bir de¤iflime
u¤rat›lm›flt›r. Buna göre en az k›rk yafl›n› doldurmufl, yüksekö¤renim yapm›fl TBMM
üyeleri ya da milletvekili seçilme yeterlili¤ine sahip Türk yurttafllar›, halk›n yapa-
ca¤› cumhurbaflkanl›¤› seçiminde aday olabilecektir (1982 AY. md. 101/1). Seçilen
cumhurbaflkan›n›n görev süresi befl y›l olup ikinci ve son kez olmak kayd›yla mev-
cut cumhurbaflkan›n›n yeniden seçilebilmesi anayasal olarak mümkün k›l›nm›flt›r
(1982 AY. md 101/2).

Cumhurbaflkanl›¤› seçim sürecinin ilk aya¤›n› aday olma ya da bir di¤er ifadey-
le aday gösterilme aflamas› oluflturmaktad›r. Bu çerçevede seçime kat›lacak olanla-
r›n milletvekili olup olmamas› fark etmeksizin en az yirmi (20) milletvekilince aday
gösterilmesi bir anayasal kofluldur. Ayr›ca, en son yap›lan TBMM seçimlerinde ge-
çerli oylar toplam› birlikte hesapland›¤›nda yüzde onu (%10) geçen siyasi partiler
birlikte ortak bir aday gösterme olana¤›na da sahip k›l›nm›flt›r (1982 AY. md.
101/3). Bu sayede milletvekili seçimlerinde tek bafl›na %10’luk ulusal seçim bara-
j›n› aflamayan partilere, birlikte hareket etmek suretiyle bir aday üzerinde anlafla-
rak seçim sürecine kat›labilmenin yolu aç›lm›flt›r.

Seçimin tamamlanmas› ve yeni cumhurbaflkan›n›n belirlenmesinin ilk sonucu-
nu yine Anayasa öngörmüfltür. Buna göre cumhurbaflkan›n›n üyesi oldu¤u siyasi
parti ile ilifli¤i kesildi¤i gibi, TBMM üyesi olmas› hâlinde milletvekilli¤i de sona er-
mektedir (1982 AY. 101/son). 

Seçimin süreci, görev süresinin dolaca¤› tarih belli oldu¤u için bu tarihten ge-
riye do¤ru altm›fl gün gidilerek belirlenen tarihten itibaren bafllar veyahut herhan-
gi bir nedenle makam›n boflalmas› durumu söz konusu ise boflalmay› izleyen alt-
m›fl gün içinde tamamlan›r. Genel oyla yap›lan seçimde geçerli oylar›n salt ço¤un-
lu¤unu alan aday cumhurbaflkan› seçilmifl olacakt›r. Anayasa’n›n arad›¤› ço¤unluk
flart›n›n elde edilememesi durumunda ilk oylamay› izleyen ikinci pazar günü ikin-
ci tur oylama yap›l›r. ‹lkinden farkl› olarak bu oylamaya, birinci turda en çok oy
alm›fl iki aday kat›labilir. Bu son oylama olup geçerli oylar›n ço¤unlu¤unu alan
aday seçimi kazanm›fl olacakt›r (1982 AY. md. 102/1,2). 

‹kinci oylamaya kat›lan iki adaydan birinin ölümü ya da seçilme yeterlili¤ini yi-
tirmesi durumunda ilk oylamadaki oy s›ralamas›na uygun olarak ortaya ç›kan bofl-
luk doldurulacakt›r. Böylece asl›nda ilk turda üçüncü s›rada kalm›fl bir aday ikinci
tura kat›labilecektir. Ancak ikinci tura sadece bir aday›n kat›lmas› söz konusu olur-
sa, bu seçim bir halkoylamas›na dönüflecek ve aday geçerli oylar›n ço¤unlu¤unu
almas› hâlinde cumhurbaflkan› seçilecektir (1982 AY. md. 102/3)

Yeni cumhurbaflkan› Anayasa’n›n 103. maddesine göre içece¤i ant ile göreve
bafllay›ncaya de¤in mevcut cumhurbaflkan› görevini sürdürecektir (1982 AY. md.
102/4, 103). Bu düzenleme Anayasa’n›n 106. maddesine göre özel bir düzenleme
olup bu seçim süreci zarf›nda vekâleti gerektiren bir durum oluflmad›¤› sürece
cumhurbaflkan› görevini sürdürecektir. Dolay›s›yla “seçim” vekâlet kurumunun ifl-
letilebilece¤i bir neden olmaktan ç›kar›lm›flt›r. 
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Cumhurbaflkan›n›n Hukuksal ve Siyasal Konumu 
Devlet baflkan› olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birli¤ini temsil et-
me görevine sahip olan cumhurbaflkan›, ayn› zamanda Anayasa’n›n uygulanmas›-
n› ve devlet organlar›n›n düzenli ve uyumlu çal›flmas›n› gözetmekle yükümlüdür
(1982 AY. md. 104). 

1982 Anayasas›, devletin bafl› olarak konumland›rd›¤› cumhurbaflkan›n›, görev-
lerini yerine getirmesi konusunda ciddi anlamda yetkilendirmifltir. Yetkilendirme-
nin içeri¤i devlet baflkan›n›n anayasal / hukuksal konumunun çerçevesini çizerken
ayn› zamanda bu yetkiler arac›l›¤› ile siyasal sistem içindeki etkinli¤ini de belirle-
mektedir. Çünkü söz konusu anayasal yetkilerin bir k›sm› törensel özellik göster-
mesine karfl›n say›ca az›msanmayacak bir k›sm› da siyasal iflleyifli etkileyen, kendi-
sine belirleyicilik kazand›ran güçlü yetkiler olarak göze çarpmaktad›r (Yücel, 2007). 

Cumhurbaflkan›n›n 105. madde gere¤ince, tek bafl›na yapaca¤› ifllemler d›fl›n-
daki bütün ifllemleri, baflbakan ve ilgili bakan›n kat›l›m› ile yapmas› ve bu ifllemler
için sadece karfl› imza sahibi baflbakan ve bakanlar›n sorumlulu¤unun bulunmas›
onun konumunu daha da güçlü hâle getirmektedir (1982 AY. md. 105/1). Yine bu
hükmü tamamlayacak tarzda anayasa koyucu taraf›ndan öngörülen 105. maddenin
ikinci f›kras›nda cumhurbaflkan›n›n re’sen imzalad›¤› kararlar ve emirler aleyhine
Anayasa Mahkemesi de dâhil olacak biçimde yarg› yolu kapat›lm›flt›r (1982 AY.
md. 105/2). Benzer bir hükme “yarg› yolu” bafll›kl› 125. maddede rastlamak müm-
kündür. Anayasa bu maddede de cumhurbaflkan›n›n tek bafl›na yapaca¤› ifllemle-
rin yarg› denetimi d›fl›nda oldu¤unu (1982 AY. md. 125/1) düzenleyerek, cumhur-
baflkan›n› sistem içinde farkl› bir noktaya tafl›ma çabas›n› yinelemektedir.

Bu düzenlemelerin d›fl›nda cumhurbaflkan› için yaln›zca TBMM üye tamsay›s›-
n›n en az üçte birinin (184 MV) önerisi ve en az dörtte üçünün (413 MV) karar›y-
la suçland›r›lmas› hâlinde vatana ihanetten dolay› bir sorumlulu¤u söz konusu ola-
bilecektir (1982 AY. 105/3).

Cumhurbaflkan›n›n konumuna iliflkin olarak ifade edebilece¤imiz bir di¤er ko-
nu vekâlet kurumuna iliflkindir. 1982 Anayasas›, belli hâllerde cumhurbaflkan›n›n
görevinden ayr›lmas› durumunda kendisine TBMM baflkan›n›n vekâlet edece¤ini
öngörmektedir. Bu hâllerden “hastal›k” ve “yurt d›fl›na” ç›kma gibi nedenler söz
konusu oldu¤unda cumhurbaflkan› yeniden görev bafl›na dönünceye kadar “ölüm”,
“çekilme” veya baflka bir nedenle cumhurbaflkanl›¤› makam›n›n sürekli olarak bo-
flalmas› durumunda ise yeni cumhurbaflkan› seçilinceye kadar vekâlet söz konusu
olacakt›r (1982 AY. md. 106). 

Cumhurbaflkan›n›n Görev ve Yetkileri 
Anayasa incelendi¤inde cumhurbaflkan›n›n yasamaya, yürütmeye ve yarg›ya ilifl-
kin olarak kapsaml› yetkilerle donat›ld›¤› görülmektedir. Buna göre;

Yasama ile ilgili olanlar:
• Gerekli görmesi hâlinde, yasama y›l›n›n ilk günü TBMM’de aç›l›fl konuflma-

s› yapmak,
• Gerekli gördü¤ü durumlarda toplan›k hâlde olmayan TBMM’yi toplant›ya

ça¤›rmak,
• Kanunlar› yay›mlamak,
• Kanunlar› bir kez daha görüflülmek üzere TBMM’ye geri göndermek,
• Anayasa de¤iflikli¤i kanunlar›n› gerekli gördü¤ü takdirde halk oyuna sunmak,
• Belli yasama ifllemleri hakk›nda anayasaya uygunluk denetimi yap›labilme-

si için Anayasa Mahkemesi’nde iptal davas› açmak,
• Koflullar› dairesinde TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
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Yürütmeyle ilgili olanlar:
• Baflbakan› atamak ve istifas›n› kabul etmek; baflbakan›n önerisi üzerine ba-

kanlar› atamak ve görevden almak,
• Gerekli görmesi hâlinde Bakanlar Kuruluna baflkanl›k etmek ya da Bakan-

lar Kurulunu baflkanl›¤›nda toplant›ya ça¤›rmak,
• Yabanc› devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerini göndermek ve ya-

banc› devlet temsilcilerini kabul etmek,
• Milletleraras› antlaflmalar› onaylamak ve yay›mlamak,
• TBMM ad›na TSK’nin Baflkomutanl›¤›n› temsil etmek; TSK’nin kullan›lmas›-

na karar vermek,
• Genelkurmay Baflkan›n› atamak,
• MGK’yi toplant›ya ça¤›rmak ve Kurula baflkanl›k etmek,
• Baflkanl›¤›nda toplanan Bakanlar Kurulu karar›yla s›k›yönetim veya ola¤a-

nüstü hâl ilan etmek ve KHK ç›karmak,
• Kararnameleri imzalamak,
• Sürekli hastal›k, sakatl›k ve kocama nedenleriyle belirli kiflilerin cezalar›n›

hafifletmek ya da kald›rmak,
• Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve baflkan›n› atamak; kurula, inceleme,

araflt›rma ve denetleme yapt›rtmak,
• YÖK üyelerini seçmek,
• Üniversite rektörlerini seçmek,
Yarg›yla ilgili olanlar:
• Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek, 
• Dan›fltay üyelerinin dörtte birini seçmek, 
• Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› ve Baflsavc›vekilini seçmek,
• Askerî Yarg›tay ve AY‹M üyelerini seçmek,
• HSYK üyelerini seçmek,
Anayasa’da öngörülen yetkiler demeti içinde yer almaktad›r (1982 AY. md.

104). Bunun d›fl›nda Cumhurbaflkan›n›n Anayasa ve di¤er kanunlarda öngörülen
baflka görev ve yetkileri de mevcuttur. 

1982 Anayasas› Cumhurbaflkan›na çok genifl kapsaml› yetkiler tan›m›flt›r.

Cumhurbaflkan›n›n genifl yetkilere sahip olmas› yürütme organ›n›n iç iflleyiflinde sorun ç›-
karabilir mi?

BAKANLAR KURULU

Bakanlar Kurulunun yap›s›n›, kuruluflunu, görev ve sorumlulu-
¤unu anlatabilmek

Bakanlar Kurulunun Yap›s› ve Kuruluflu 
‹kili yürütme yap›s›n›n ikinci aya¤›n› oluflturan Bakanlar Kurulu, baflbakan ve ba-
kanlardan meydana gelmektedir. 1982 Anayasas›’n›n 109. - 114. maddeleri aras›n-
da düzenlenen Bakanlar Kurulunun oluflum süreci cumhurbaflkan›’n›n yapm›fl ol-
du¤u görevlendirmeyle bafllamaktad›r. Buna göre baflbakan TBMM üyesi olmas›
kayd›yla cumhurbaflkan›nca atanmakta ve baflbakan da milletvekillerinden ve/ve-
ya milletvekili olma yeterlili¤ine sahip kiflilerden belirlemifl oldu¤u Bakanlar Kuru-
lunu cumhurbaflkan›n›n onay›na sunar. Bu onay›n al›nd›¤› andan itibaren hükümet
kurulmufl olur (1982 AY. md. 109/II, III). Hükümetin bu flekilde kurulmas›n›n ak-
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sine bakanl›klar›n kurulmas›, kald›r›lmas›, görevleri, yetkileri ve teflkilat› kanunla
düzenlenmektedir (1982 AY. md. 113/I).

Cumhurbaflkan›n›n onay›yla kurulan Bakanlar Kurulu ayn› zamanda göreve de
bafllam›fl olmaktad›r. Bakanlar Kurulunun listesi TBMM’ye sunulduktan sonra, hü-
kümetin kuruluflundan itibaren en geç bir hafta içinde baflbakan ya da bir bakan
taraf›ndan hükümet program› okunur ve güvenoyuna baflvurulur. TBMM’de yap›-
lacak olan güvenoyu görüflmelerin program›n okunmas›ndan itibaren iki tam gün
geçtikten sonra bafllar. Bu görüflmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra
güvenoylamas› yap›l›r (1982 AY. md. 110/I, II). Anayasa’da göreve bafllama esna-
s›nda yap›lan güven oylamas› için özel bir ço¤unluk öngörülmedi¤i için hüküme-
tin güvenoyu al›p almad›¤› Anayasa’n›n 96/I. madde hükmü çerçevesindeki karar
yetersay›s›na göre belirlenir. Buna göre Meclis üye tamsay›s›n›n dörtte birinden bir
fazlas›n›n (139 milletvekili) alt›na düflmemek flart›yla toplant›ya kat›lanlar›n salt ço-
¤unlu¤u ile hükümet güvenoyu alm›fl say›l›r. 

Bakanlar Kurulu, sadece göreve bafllarken güven oylamas› yapmak durumun-
da de¤ildir. Bunun d›fl›nda Anayasa’da görev s›ras›nda da hükümet hakk›nda gü-
ven oylamas›na gidilebilece¤i düzenlenmifltir. Ancak bu oylama baflbakan›n gerek-
li görmesi hâlinde ve Bakanlar Kurulu ile görüfltükten sonra yine baflbakan›n iste-
mi üzerine gerçeklefltirilir (1982 AY. md. 111/I). Güven istemi üzerine yap›lan oy-
lama sonucunda hükümetin yasama organ›ndan bekledi¤i deste¤i sa¤layamamas›
söz konusu olabilir ki bu durumun gerçekleflmesi Bakanlar Kurulu’nun düflmesine
yol açacakt›r. Bu sonucun do¤abilmesi için ise meclis üye tamsay›s›n›n en az salt
ço¤unlu¤unun (276 milletvekili) güven istemini reddetme yönünde oy kullanmas›
gerekmektedir (1982 AY. md. 111/III). 

Bakanlar Kurulunun Görev ve Sorumlulu¤u
Yürütme organ›n›n ikinci k›sm›n› meydana getiren Bakanlar Kurulu, sahip oldu¤u
yetki ve görevler dikkate al›nd›¤›nda as›l icra organ› olarak faaliyet göstermekte-
dir. Bakanlar Kurulu içinde Kurulun baflkan› konumundaki baflbakan›n hem huku-
ki hem de siyasi olarak önemli bir a¤›rl›¤› bulunmaktad›r. Günümüz demokrasile-
rinde yürütmenin bu kanad›nda sivil bir siyasi aktör olarak baflbakan›n güçlendi-
rilmesi ola¤an bir anayasal uygulama hâline gelmifltir. 

1982 Anayasas›’n›n 112. maddesi dikkate okundu¤unda baflbakan›n konumu-
nun ciddi biçimde güçlendirildi¤i görülmektedir. Buna göre, baflbakan Bakanlar
Kurulunun bafl› olarak bakanl›klar aras›ndaki iflbirli¤ini sa¤lamakta ve hükümetin
genel siyasetinin yürütülmesini gözetmektedir. Ayr›ca bakanlar›n baflbakana karfl›
sorumlu olup baflbakan bakanlar›n görevlerini Anayasa’ya ve kanunlara uygun bi-
çimde yap›p yapmad›klar›n› gözeterek gerekirse bu yönde düzeltici önlemleri ala-
bilecektir (1982 AY. md. 112/I, II, III). Ayr›ca Anayasa, baflbakana, herhangi bir ba-
kanla anlaflamamas› durumunda ilgili bakan›n cumhurbaflkan›nca azlini isteme
yetkisini de vermektedir (1982 AY. md. 109III).

Bakanlar›n TBMM’ye karfl› kiflisel ve kolektif olmak üzere iki tür sorumlulukla-
r› bulunmaktad›r. Kiflisel sorumluluklar›, kendi yetkileri içindeki ifllerden ve emrin-
deki kiflilerin eylem ve ifllemlerinden kaynaklan›rken kolektif sorumluluklar› hü-
kümetin genel siyaseti dolay›s›yla söz konusu olmaktad›r.

Kolektif veya bireysel sorumlulu¤a iliflkin olarak yap›lan gensoru giriflimi neti-
cesinde Bakanlar Kurulunun ya da bir bakan›n düflürülmesi için yap›lan güvensiz-
lik oylamas›nda sadece güvensizlik oylar› say›l›r ve meclis üye tamsay›s›n›n en az
salt ço¤unlu¤una ulafl›lmas› gerekmektedir (1982 AY. md. 99/V). Bunun d›fl›nda
Meclis karar›yla Yüce Divan’a sevk edilen bakan düflerken baflbakan›n sevki
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hâlinde hükümet, istifa etmifl say›l›r (1982 AY. md. 113/III). Herhangi bir nedenle
boflalan bakanl›¤a en geç on befl gün içinde atama yap›lmas› gerekmektedir (1982
AY. md. 113/IV). Bu flekilde bofl kalan bakanl›klarla, izinli veya özürlü olan bir ba-
kana, di¤er bir bakan geçici olarak vekillik eder. Bir bakana ancak bir bakan›n ve-
killik etmesi öngörülmüfltür (1982 AY. md. 113/II). 

Seçim dönemlerinde Bakanlar Kurulunun oluflumu, görev ve yetkilerinde farkl›
bir anayasal düzenleme söz konusudur. Buna göre TBMM genel seçimlerinden ön-
ce, Adalet, ‹çiflleri ve Ulaflt›rma Bakanlar›n›n çekilir ve yerlerine baflbakan taraf›ndan
meclis içinden ya da d›flar›dan olmak üzere ba¤›ms›zlar atan›r (1982 AY. md. 114/I). 

Bakanlar Kurulunun göreve bafllama s›ras›nda güvenoyu alamamas› veya gen-
soru ya da baflbakan›n iste¤i üzerine yap›lan güven oylamas› sonucundaki güven-
sizlik oylar›yla düflmesi hâllerinde verilen seçimlerin yenilenmesi karar› üzerine,
mevcut Bakanlar Kurulu çekilmek ve cumhurbaflkan›n›n geçici Bakanlar Kurulunu
oluflturmak için yeni bir baflbakan atamas› gerekmektedir (1982 AY. md. 114/II). 

Bu biçimde oluflturulan geçici Bakanlar Kurulunun Adalet, ‹çiflleri ve Ulaflt›rma
Bakanlar› TBMM içindeki ya da d›fl›ndaki ba¤›ms›zlardan belirlenir. Bunun d›fl›n-
daki bakanl›klar için siyasi parti gruplar›ndan oranlar›na göre üye al›n›r. Siyasi par-
ti gruplar›ndan al›nacak üye say›s›n› TBMM Baflkan› saptayarak durumu baflbaka-
na bildirir. Teklif edilen bakanl›¤›n kabul edilmemesi veya sonradan bakanl›ktan
çekinilmesi durumunda ise bu bakanl›klar için TBMM içinden ya da d›fl›ndan ba-
¤›ms›zlar atanacakt›r (1982 AY. md. 114/II, III, IV).

Seçimlerin yenilenmesi karar›n›n Resmi Gazete’de ilan›ndan itibaren befl gün
içinde geçici Bakanlar Kurulunu oluflturulur. Güven oylamas› olmaks›z›n görevine
devam eden Kurul, seçim süresince ve yeni Meclis toplan›ncaya kadar görevini
sürdürür (1982 AY. md. 114/V,VI,VII). 

Baflbakan›n hükümet içindeki belirleyicili¤ini hangi anayasal düzenlemelerden ç›karabi-
lirsiniz?

TÜRK‹YE’N‹N HÜKÜMET S‹STEM‹

1982 Anayasas›’n›n öngördü¤ü hükümet sistemini belirleyebilmek.

1982 Anayasas›, ilk hâli itibar›yla yasama ve yürütme iliflkileri bak›m›ndan parla-
menter bir hükümet sistemi öngörmüfltür. Anayasal flema dikkate al›nd›¤›nda her
ikisi de yasama organ›ndan kaynaklanan ikili bir yürütme organ› kurgulanm›flt›r.
Buna göre cumhurbaflkan›n›n seçimini TBMM yaparken hükümetin görevine de-
vam edebilmesi meclisin güvenoyuna ba¤l› k›l›nm›flt›r. 

Ayr›ca 105. maddede düzenlendi¤i üzere, cumhurbaflkan›n›n tek bafl›na yapa-
ca¤› ifllemlerin d›fl›ndaki bütün ifllemleri için baflbakan›n ve ilgili bakan›n karfl›
imzas› öngörülmek suretiyle sorumlu icra makam›n›n hükümet oldu¤u vurgusu
da yap›lm›flt›r. Keza, cumhurbaflkan›n›n vatana ihanet gerekçesi d›fl›nda siyasal
aç›s›ndan sorumsuzlu¤u kabul edilmifltir. Böylece 1982 Anayasas›’yla bir parla-
menter sistemin temel esaslar› düzenlenmifl olsa da cumhurbaflkan›n›n çok kap-
saml› ve etkili yetkilerle donat›lmas› klasik parlamentarizmin d›fl›na ç›k›ld›¤›n›n
bir göstergesidir.

2007 y›l›nda yap›lan 5678 say›l› Anayasa de¤iflikli¤i kanunuyla cumhurbaflkan›-
n›n seçim usulü de¤ifltirilmifl olup bu radikal farkl›laflma, hükümet sistemini de
önemli ölçüde etkilemifltir. Öyle ki siyasal olarak sorumsuz olan ve ciddi anayasal
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yetkilere de sahip k›l›nm›fl bulunan bir cumhurbaflkan›n›n halk taraf›ndan seçile-
cek olmas› ona do¤rudan bir meflruiyet katacak ve siyasal konumunu bir kat daha
güçlendirecektir. Bu sonuç baflta ikili yürütme yap›s› içinde olmak üzere yasama
organ› ile cumhurbaflkan› aras›nda da de¤iflen siyasi görüfller ve tercihler yüzün-
den yönetim bunal›mlar›na ve kilitlenmelerine yol açabilecektir. 

2007 de¤iflikli¤i ile yap›sal olarak bir yar› - baflkanl›k sisteminin kuruldu¤unu
söylemek mümkün olmakla beraber Fransa modeli bir hükümet modeline ulafl›lma-
s› daha fazla anayasal yetkinin cumhurbaflkan›na aktar›lmas›na ba¤l›d›r. Bunun ger-
çeklefltirilmesiyle bir siyasi aktör olarak cumhurbaflkan›, sistem içinde belirleyen,
yönlendiren ve her fleyden önemlisi politika üreten bir unsur hâline dönüflecektir. 

1982 Anayasas›’yla cumhurbaflkan›n›n çok kapsaml› ve etkili yetkilerle donat›lmas› klasik
parlamentarizmin d›fl›na ç›k›ld›¤›n›n bir göstergesidir.

OLA⁄ANÜSTÜ YÖNET‹M USULLER‹

Ola¤anüstü yönetim usullerini birbiriyle karfl›laflt›rabilmek 

Günümüzde demokratik rejimler s›n›rl› ve sorumlu devlet anlay›fl›na dayan›r. Dev-
letin s›n›rland›r›lmas› ve sorumlulu¤u serbest seçimler, güçler ayr›l›¤›, hukuk dev-
leti ilkesi, insan haklar›n›n korunmas› gibi araçlarla sa¤lan›r. Ne var ki s›n›rl› ve so-
rumlu devlet anlay›fl›, devletin savafl, iç savafl, ayaklanma, afet gibi varl›¤›n› ve ge-
lece¤ini tehdit eden ola¤an d›fl› durum ve olaylara karfl› kendini savunma hakk›n›
d›fllamamaktad›r. Ancak bu durumlarda bile demokratik bir rejimde devletin belli
kurallara uymas› gerekir. 

Ola¤anüstü yönetim usulü, devletin, ola¤an hukuk kurallar› ve uygulamalar› ile
bafla ç›kmas›na olanak bulunmayan afet, ayaklanma, iç savafl, savafl gibi ulusun ya
da devletin varl›¤›na ve gelece¤ine yönelik tehlike ve tehdit oluflturan ola¤an d›fl›
bir durumla karfl›laflmas› hâlinde bunu ortadan kald›rabilmek için baflvurdu¤u is-
tisnai yönetim biçimidir. Demokratik bir rejimde ola¤anüstü yönetim usulleri key-
fi yönetimler de¤ildir. O nedenle bu yönetimler günümüz demokrasilerinde ana-
yasa ve yasalar taraf›ndan düzenlenir ve hukuk içinde yer al›r. Ola¤anüstü yöne-
tim usullerinin özellikleri aras›nda bunlar›n geçici ve istisnai olmas›, yürütme orga-
n›na ve idareye ola¤an dönemlerden daha genifl düzenleme ve takdir yetkisi tan›n-
mas›, temel hak ve özgürlüklerin ola¤an dönemlerden daha genifl biçimde s›n›r-
lanmas› say›labilir (Esen, 2008).

1982 Anayasas›, ola¤anüstü yönetim usullerini iki ana bafll›k alt›nda düzenle-
mifltir. Bunlardan birincisi ola¤anüstü hâller; ikincisi ise s›k›yönetim, seferberlik ve
savafl hâlidir.

1982 Anayasas›’na göre ola¤anüstü hâl iki farkl› nedenden birine dayan›larak
ilan edilebilir. Bunlar tabii afet ve a¤›r ekonomik bunal›m (md. 119) ile fliddet olay-
lar›n›n yayg›nlaflmas› ve kamu düzeninin ciddi flekilde bozulmas›d›r (md. 120). Bu
nedenlerden birinin bafl göstermesi durumunda Cumhurbaflkan› baflkanl›¤›nda
toplanan Bakanlar Kurulu ola¤anüstü hâl ilan edebilir. Ancak ola¤anüstü hâl ilan›
fliddet olaylar›n›n yayg›nlaflmas› ve kamu düzeninin ciddi flekilde bozulmas› nede-
nine dayan›yorsa Bakanlar Kurulunun ola¤anüstü hâl ilan etmeden önce Milli Gü-
venlik Kurulunun görüflünü almas› gerekir. 

Milli Güvenlik Kurulunun görüflü Bakanlar Kurulu için ba¤lay›c› de¤ildir. Ola-
¤anüstü hâl bütün ülkede ya da belirli bir ya da birden fazla bölgede ilan edilebi-
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lir. Ola¤anüstü hâl ilan›n›n süresi alt› ay› geçemez. Ola¤anüstü hâl ilan›na iliflkin
karar, Resmi Gazete’de yay›mlan›r ve hemen TBMM’nin onay›na sunulur. Meclis
tatilde ise derhal toplant›ya ça¤›r›l›r. TBMM, ola¤anüstü hâl süresini de¤ifltirebilir,
Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defas›nda dört ay› geçmemek üzere süre-
yi uzatabilir veya ola¤anüstü hâli kald›rabilir (md. 121).

Tabii afet ve a¤›r ekonomik bunal›m nedeniyle ilan edilen ola¤anüstü hâllerde
vatandafllar için getirilecek para, mal ve çal›flma yükümlülükleri; ola¤anüstü hâllerin
her türü için ayr› ayr› geçerli olmak üzere Anayasan›n 15. maddesindeki ilkeler do¤-
rultusunda temel hak ve özgürlüklerin nas›l s›n›rlanaca¤› veya nas›l durdurulaca¤›;
gereken önlemlerin nas›l ve ne suretle al›naca¤›; kamu hizmeti görevlilerine ne gibi
yetkiler verilece¤i; görevlilerin durumlar›nda ne gibi de¤ifliklikler yap›laca¤› ve ola-
¤anüstü yönetim usulleri, Ola¤anüstü Hâl Kanunu’nda düzenlenir (md. 121/2). 2935
say›l› Ola¤anüstü Hâl Kanunu 1983 y›l›nda kabul edilmifl ve yürürlü¤e girmifltir.

1982 Anayasas›’na göre s›k›yönetim, Anayasa’n›n tan›d›¤› hür demokrasi düze-
nini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kald›rmaya yönelen ve ola¤anüstü hâl
ilan›n› gerektiren hâllerden daha vahim fliddet hareketlerinin yayg›nlaflmas›; savafl
hâli, savafl› gerektirecek bir durumun bafl göstermesi; ayaklanma ç›kmas›; vatan ve-
ya Cumhuriyete karfl› kuvvetli ve eylemli bir kalk›flman›n veya ülkenin ve milletin
bölünmezli¤ini içten veya d›fltan tehlikeye düflüren fliddet hareketlerinin yayg›nlafl-
mas› (md. 122/1) nedenlerinden birinin ortaya ç›kmas› durumunda ilan edilebilir. 

Görüldü¤ü üzere s›k›yönetim, ola¤anüstü hâl ilan›yla ortadan kald›r›lamayacak
ölçüde vahim bir durum bafl göstermiflse söz konusu olabilir. Bu durumda Cum-
hurbaflkan› baflkanl›¤›nda toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da
görüflünü ald›ktan sonra süresi alt› ay› aflmamak üzere ülkenin bir veya birden faz-
la bölgesinde veya bütününde s›k›yönetim ilan edebilir. Milli Güvenlik Kurulunun
görüflü Bakanlar Kurulu aç›s›ndan ba¤lay›c› de¤ildir. Bu karar, derhal Resmi Gaze-
te’de yay›mlan›r ve ayn› gün TBMM’nin onay›na sunulur. Meclis toplant› hâlinde
de¤ilse hemen toplant›ya ça¤›r›l›r. TBMM gerekli gördü¤ü takdirde s›k›yönetim sü-
resini k›saltabilir, uzatabilir veya s›k›yönetimi kald›rabilir.

Ola¤anüstü hâlde oldu¤u gibi s›k›yönetim süresinde de Cumhurbaflkan›n›n
baflkanl›¤›nda toplanan Bakanlar Kurulu s›k›yönetim hâlinin gerekli k›ld›¤› konu-
larda KHK’ler ç›karabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete’de yay›mlan›r ve ayn› gün
TBMM’nin onay›na sunulur. S›k›yönetimin her defas›nda dört ay› aflmamak üzere
uzat›lmas›, Meclisin karar›na ba¤l›d›r. Savafl hâllerinde dört ayl›k süre aranmaz.
Anayasa’n›n 119. ve 120. maddelerinde düzenlenen ola¤anüstü hâlden farkl› ola-
rak s›k›yönetim ilan›yla birlikte iç güvenlik görev ve yetkileri askerî makamlara ge-
çer ve baz› suçlar› askerî mahkemeler yarg›lar. S›k›yönetim komutanlar› Genelkur-
may Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak görev yapar. Oysa ola¤anüstü hâlde yönetim sivil
makamlarda kalmaya devam eder.

Anayasa’n›n 122/5. maddesi, s›k›yönetim, seferberlik ve savafl hâllerinde hangi
hükümlerin uygulanaca¤› ve ifllemlerin nas›l yürütülece¤i, idare ile olan iliflkileri,
hürriyetlerin nas›l k›s›tlanaca¤› veya durdurulaca¤› ve savafl veya savafl› gerektire-
cek bir durumun baflgöstermesi hâlinde vatandafllar için getirilecek yükümlülükle-
rin yasayla düzenlenmesini öngörmektedir. Söz konusu konular 1971 tarihli S›k›yö-
netim Kanunu ile 1983 tarihli Seferberlik ve Savafl Hâli Kanununda düzenlenmifltir.

1982 Anayasas›, ola¤anüstü yönetim usullerini ola¤anüstü hâller ile s›k›yönetim, seferber-
lik ve savafl hâli olmak üzere iki ana grupta düzenlemifltir. 
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1397.  Ünite  -  Yürütme Organ›

Yürütme organ›n›n yap›s›n› genel olarak aç›kla-
yabilmek
Yasaman›n koydu¤u kurallar› uygulayan ve hu-
kuk düzenini iflleten yürütmenin yap›s› ülkeden
ülkeye farkl›l›k gösterir. Anayasal bir zemine
oturtulan bu yap›lanma, yasama organ› ile birlik-
te o ülkenin hükümet sistemi hakk›nda bilgi ve-
rir. Yürütmenin yap›sal farkl›l›¤›n› ve hükümet
sistemlerini dikkate alarak ikili bir ayr›m yap›la-
bilir. Buna göre baflkanl›k ve meclis hükümet sis-
temlerinde tekçi (monist) bir yürütme organ› fle-
killenirken parlamenter ve yar› - baflkanl›k sis-
temlerinin yürütme organlar› ikici (düalist) bir
özellik göstermektedir. 

Cumhurbaflkan›n›n seçim usulünü anlatabil-
mek hukuksal ve siyasal konumunu saptamak
Anayasa’ya göre en az k›rk yafl›n› doldurmufl,
yüksekö¤renim yapm›fl TBMM üyeleri ya da mil-
letvekili seçilme yeterlili¤ine sahip Türk yurttaflla-
r›, halk›n yapaca¤› cumhurbaflkanl›¤› seçiminde
aday olabilecektir. Seçilen cumhurbaflkan›n›n gö-
rev süresi befl y›l olup en fazla iki kere seçilebilir.
Cumhurbaflkan› Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk
milletinin birli¤ini temsil etme görevine sahiptir
ve ayn› zamanda Anayasa’n›n uygulanmas›n› ve
devlet organlar›n›n düzenli ve uyumlu çal›flmas›-
n› gözetmekle yükümlüdür. Cumhurbaflkan›n›n
yetkileri hayli genifltir. Bu yetkilerden baz›lar› flun-
lard›r: Kanunlar› bir kez daha görüflülmek üzere
TBMM’ye geri göndermek, Anayasa de¤iflikli¤i
kanunlar›n› gerekli gördü¤ü takdirde halk oyuna
sunmak, Anayasa Mahkemesi’nde iptal davas› aç-
mak, TSK’nin kullan›lmas›na karar vermek, Ge-
nelkurmay Baflkan›n› atamak, MGK’yi toplant›ya
ça¤›rmak, YÖK üyelerini seçmek, üniversite rek-
törlerini seçmek, Anayasa Mahkemesi üyelerini
seçmek, Dan›fltay üyelerinin dörtte birini seçmek,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› ve Baflsavc›veki-
lini seçmek, Askerî Yarg›tay ve AY‹M üyelerini
seçmek ve HSYK üyelerini seçmek.

Bakanlar Kurulunun yap›s›n›, kuruluflunu, gö-
rev ve sorumlulu¤unu aç›klayabilmek
Bakanlar Kurulu, baflbakan ve bakanlardan mey-
dana gelmektedir. Baflbakan cumhurbaflkan›nca
atan›r ve belirledi¤i bakanlar kurulunu cumhur-

baflkan›n›n onay›na sunar. Hükümetin bu flekil-
de kurulmas›n›n aksine bakanl›klar›n kurulmas›,
kald›r›lmas›, görevleri, yetkileri ve teflkilat› ka-
nunla düzenlenmektedir. Bakanlar Kurulu, sahip
oldu¤u yetki ve görevler dikkate al›nd›¤›nda as›l
icra organ› olarak faaliyet göstermektedir. Ba-
kanlar Kurulu içinde Kurulun baflkan› konumun-
daki baflbakan›n hem hukuki hem de siyasi ola-
rak önemli bir a¤›rl›¤› bulunmaktad›r. Baflbakan
Bakanlar Kurulunun bafl› olarak bakanl›klar ara-
s›ndaki iflbirli¤ini sa¤lamakta ve hükümetin ge-
nel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar›n
TBMM’ye karfl› kiflisel ve kolektif olmak üzere iki
tür sorumluluklar› bulunmaktad›r. 

Anayasa’n›n öngördü¤ü hükümet sistemini be-

lirlemek

1982 Anayasas› ilk hâli itibar›yla yasama ve yü-
rütme iliflkileri bak›m›ndan parlamenter bir hü-
kümet sistemi öngörmüfltür. Anayasal flema dik-
kate al›nd›¤›nda, her ikisi de yasama organ›ndan
kaynaklanan ikili bir yürütme organ› kurgulan-
m›flt›r. Buna göre cumhurbaflkan›n›n seçimini
TBMM yaparken hükümetin görevine devam
edebilmesi meclisin güvenoyuna ba¤l› k›l›nm›fl-
t›r. Ayr›ca 105. maddede düzenlendi¤i üzere,
cumhurbaflkan›n›n tek bafl›na yapaca¤› ifllemle-
rin d›fl›ndaki bütün ifllemleri için baflbakan›n ve
ilgili bakan›n karfl› imzas› öngörülmek suretiyle
sorumlu icra makam›n›n hükümet oldu¤u vurgu-
su da yap›lm›flt›r. Keza, cumhurbaflkan›n›n vata-
na ihanet gerekçesi d›fl›nda siyasal aç›s›ndan so-
rumsuzlu¤u kabul edilmifltir. Böylece 1982 Ana-
yasas›’yla bir parlamenter sistemin temel esaslar›
düzenlenmifl olsa da cumhurbaflkan›n›n çok kap-
saml› ve etkili yetkilerle donat›lmas› klasik parla-
mentarizmin d›fl›na ç›k›ld›¤›n›n bir göstergesidir.
2007 y›l›nda yap›lan 5678 say›l› anayasa de¤iflik-
li¤i kanunuyla cumhurbaflkan›n›n seçim usulü
de¤ifltirilmifl olup bu radikal farkl›laflma, hükü-
met sistemini de önemli ölçüde etkilemifltir. 2007
de¤iflikli¤i ile yap›sal olarak bir yar› - baflkanl›k
sisteminin kuruldu¤unu söylemek mümkün ol-
makla beraber Fransa modeli bir hükümet mo-
deline ulafl›lmas› daha fazla anayasal yetkinin
cumhurbaflkan›na aktar›lmas›na ba¤l›d›r. 
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Ola¤anüstü yönetim usûllerini birbiriyle karfl›-

laflt›rabilmek 

Ola¤anüstü yönetim usulü, devletin, ola¤an hu-
kuk kurallar› ve uygulamalar› ile bafla ç›kmas›na
olanak bulunmayan afet, ayaklanma, iç savafl,
savafl gibi ulusun ya da devletin varl›¤›na ve ge-
lece¤ine yönelik tehlike ve tehdit oluflturan ola-
¤and›fl› bir durumla karfl›laflmas› hâlinde, bunu
ortadan kald›rabilmek için baflvurdu¤u istisnai
yönetim biçimidir. Demokratik bir rejimde ola-
¤anüstü yönetim usulleri keyfî yönetimler de¤il-
dir. O nedenle bu yönetimler günümüz demok-
rasilerinde anayasa ve yasalar taraf›ndan düzen-
lenir ve hukuk içinde yer al›r. Ola¤anüstü yöne-
tim usullerinin özellikleri aras›nda bunlar›n geçi-
ci ve istisnai olmas›, yürütme organ›na ve idare-
ye ola¤an dönemlerden daha genifl düzenleme
ve takdir yetkisi tan›nmas›, temel hak ve özgür-
lüklerin ola¤an dönemlerden daha genifl biçim-
de s›n›rlanmas› say›labilir. 1982 Anayasas› ola¤a-
nüstü yönetim usullerini iki ana bafll›k alt›nda
düzenlemifltir. Bunlardan birincisi ola¤anüstü
hâller; ikincisi ise s›k›yönetim, seferberlik ve sa-
vafl hâlidir. 1982 Anayasas›’na göre ola¤anüstü
hâl iki farkl› nedenden birine dayan›larak ilan
edilebilir. Bunlar tabii afet ve a¤›r ekonomik bu-
nal›m ile fliddet olaylar›n›n yayg›nlaflmas› ve ka-
mu düzeninin ciddi flekilde bozulmas›d›r. Bu ne-
denlerden birinin bafl göstermesi durumunda
cumhurbaflkan› baflkanl›¤›nda toplanan Bakan-
lar Kurulu ola¤anüstü hâl ilan edebilir. Ancak
ola¤anüstü hâl ilan› fliddet olaylar›n›n yayg›nlafl-
mas› ve kamu düzeninin ciddi flekilde bozulma-
s› nedenine dayan›yorsa Bakanlar Kurulunun ola-
¤anüstü hâl ilan etmeden önce Milli Güvenlik
Kurulunun görüflünü almas› gerekir. Ancak Milli
Güvenlik Kurulunun görüflü Bakanlar Kurulu için
ba¤lay›c› de¤ildir. Ola¤anüstü hâl bütün ülkede
ya da belirli bir ya da birden fazla bölgede ilan
edilebilir. Ola¤anüstü hâl ilan›n›n süresi alt› ay›
geçemez. Ola¤anüstü hâl ilan›na iliflkin karar,
Resmi Gazetede yay›mlan›r ve hemen TBMM’nin
onay›na sunulur. Meclis tatilde ise derhâl toplan-
t›ya ça¤›r›l›r. TBMM, ola¤anüstü hâl süresini de-
¤ifltirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine
her defas›nda dört ay› geçmemek üzere süreyi
uzatabilir veya ola¤anüstü hâli kald›rabilir.

5
N
A M A Ç
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1. Afla¤›daki ülkelerden hangisinde baflkanl›k sistemi
uygulanmaktad›r? 

a. ABD
b. ‹sviçre
c. Fransa
d. Almanya
e. ‹ngiltere

2. Afla¤›daki ülkelerden hangisinde devlet baflkan› halk
taraf›ndan seçilmemektedir?

a. ABD
b. Fransa
c. ‹ngiltere 
d. Portekiz
e. Fransa

3. 1982 Anayasas›’na göre cumhurbaflkan› seçilebilmek
için öngörülen yafl s›n›r› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 18
b. 25
c. 30
d. 35
e. 40

4. Afla¤›dakilerden hangisi cumhurbaflkan› seçilebil-
mek için gereken flartlar aras›nda yer almamaktad›r?

a. Türk vatandafl› olmak
b. En az k›rk yafl›n› doldurmufl olmak
c. Milletvekili olmak
d. Yüksekö¤renim yapm›fl olmak
e. K›s›tl› olmamak

5. Afla¤›dakilerden hangisi cumhurbaflkan›na vekalet
edilmesini gerektiren hâllerden birisi de¤ildir?

a. Hastal›k
b. Ola¤anüstü hâl
c. Yurt d›fl›na ç›kma
d. Ölüm
e. Çekilme

6. Afla¤›dakilerden hangisi cumhurbaflkan›n›n yasama
ile ilgili görev ve yetkileri aras›nda yer almaktad›r?

a. MGK’yi toplant›ya ça¤›rmak
b. Kanunlar› yay›mlamak 
c. Genelkurmay Baflkan›n› atamak
d. Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
e. YÖK üyelerini seçmek

7. Afla¤›dakilerden hangisi cumhurbaflkan›n›n yürütme
ile ilgili görev ve yetkileri aras›nda yer almaktad›r?

a. TBMM’de aç›l›fl konuflmas› yapmak
b. TBMM’yi toplant›ya ça¤›rmak
c. Kanunlar› yay›mlamak
d. Baflbakan› atamak
e. Anayasa Mahkemesi’nde iptal davas› açmak,

8. Herhangi bir nedenle boflalan bir bakanl›¤a en geç
kaç gün içinde atama yap›lmal›d›r?

a. 15 gün
b. 20 gün
c. 30 gün
d. 45 gün
e. 60 gün

9. Afla¤›dakilerden hangisi ola¤anüstü hâlin uzat›lma-
s›n› isteyebilir?

a. TBMM
b. Cumhurbaflkan›
c. Genelkurmay Baflkan›
d. Bakanlar Kurulu
e. Halk

10. Ola¤anüstü hâl ilan› her defas›nda en fazla kaç ay
uzat›labilir?

a. 2 ay
b. 3 ay
c. 6 ay
d. 12 ay
e. 4 ay 

Kendimizi S›nayal›m
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Sudan s›n›rda ola¤anüstü hâl ilan etti

Son güncelleme: 30 N‹SAN 2012 - TS‹ 02:43 

Sudan, haftalard›r devam eden çarp›flmalar›n ar-

d›ndan Güney Sudan’la s›n›r› boyunca ola¤anüstü

hâl ilan etti.

Resmi haber ajans› Suna’ya göre karar, Güney Kordo-
fan, Beyaz Nil ve Sennar eyaletlerinin s›n›r bölgelerin-
de geçerli olacak.
Karar, bu bölgelerde anayasay› ask›ya al›yor ve Güney
Sudan’a ticaret ambargosu uygulanmas›n› öngörüyor. 
Bu karar ayr›ca, Cumhurbaflkan› ya da yetkilendirdi¤i
kiflilere baflsavc›n›n mütalaas› do¤rultusunda özel mah-
kemeler oluflturma yetkisi veriyor. 
Çarp›flmalar bu ay›n bafllar›nda Sudan’›n Heglig petrol
sahas›n› iflgal etmesiyle bafllad›. Güney Sudan birlikleri
10 gün sonra buradan çekildi. 
S›n›r bölgesinde bulunan BBC muhabiri Andrew Harding’e
göre, Pazar günü de çarp›flmalar yer yer devam etti. 
Sudan Güney Sudan helikopterlerinin sald›r›s›na topçu
atefliyle karfl›l›k verdi. 
Bu arada Güney Sudan, tart›flmal› Abyei s›n›r bölgesin-
deki birliklerini çekmeye haz›r oldu¤unu aç›klad›. 
Güney Sudan hükümetinden bir yetkili bu konuda Bir-
leflmifl Milletler’i bilgilendirdiklerini belirterek, “‹çiflleri
Bakanl›¤›, Birleflmifl Milletler ve Afrika Birli¤i’nin burada-
ki vatandafllar›m›z› korumas› hâlinde Abyei’deki polis gü-
cümüzü çekme plan›n› hayata geçirmeye haz›rd›r” dedi.
Güney Sudan, 20 y›l süren ve bir-buçuk milyon kiflinin
hayat›na mal olan iç savafl›n ard›ndan geçen Temmuz’da
Sudan’dan ayr›larak ba¤›ms›z olmufltu. 

Kaynak: http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/
04/120429_sudan_emergency.shtml

B. BAKANLAR KURULUNUN GÖREV‹N‹N SONA ER-

MES‹ 

Afla¤›da Baflbakan ve bakanlar›n görevlerinin sona er-
mesi hâllerini ayr›ca görece¤iz. Ancak burada genel
olarak Bakanlar Kurulunun görevinin sona ermesi hâl-
lerini görmekte yarar vard›r. 
1. Güvensizlik Oyu

Parlâmenter hükümet sistemlerinde Bakanlar Kurulu
parlâmentoya karfl› sorumludur. Bu sorumlulu¤un ger-
çekleflmesi arac› güvenoyudur.
Bakanlar Kurulunun kolektif sorumlulu¤unu gerçeklefl-
tirmenin yöntemi, “güven oylamas› usûlü”dür. Anayasa-
m›zda üç tür güven oylamas› vard›r. Hükümetin göreve
bafllamas› s›ras›nda yap›lan güven oyu (m.110), görev
s›ras›nda Baflbakan›n gerekli görmesi durumunda Ba-
kanlar Kurulunda görüfltükten sonra güven istemesi so-
nucunda yap›lacak güven oylamas› (m.111) ve gensoru
görüflmeleri s›ras›nda verilecek güvensizlik önergesi so-
nucunda güven oylamas› yap›lmas› (m.99/3-4).
a) Göreve Bafllarken Güvenoyu (m.110)

Bakanlar Kurulunun göreve bafllamas› s›ras›nda yap›lan
güven oyu usûlünü yukar›da gördük[16]. O nedenle
buna tekrar de¤inmiyoruz. Yeni kurulan Bakanlar Ku-
ruluna güvensizlik oyu verilirse, kurulmufl olan Bakan-
lar Kurulunun görevi sona erer.
b) Görev S›ras›nda Güvenoyu (m.111)

Anayasam›z›n 111’inci maddesine göre, Baflbakan, ge-
rekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüfltükten sonra,
Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir. 
Kurulmufl olan ve görevde bulunan Bakanlar Kurulu
niçin görevden düflmesine sebep olabilecek bir usûl
olan güvenoyuna kendi iste¤iyle baflvurur? Bunun se-
bebi, Anayasan›n 111’inci maddesinin gerekçesinde
flöyle aç›klanm›flt›r:
“Millet Meclisinde sahip oldu¤u ço¤unlu¤u tebarüz et-
tirmek veya böyle bir ço¤unlu¤un bulunup bulunmad›-
¤›n› araflt›rmak Bakanlar Kurulunun hakk› olmal›d›r.
Ayr›ca hükümet güvenoyu isteyerek kendisini takviye-
yi düflünebilir”[17].
Burada güven isteme yetkisi sadece Baflbakana aittir.
Dolay›s›yla bir bakan kendi için Türkiye Büyük Millet
Meclisinden güven isteyemez[18]. Baflbakan›n güven is-
teyebilmesi için, bu istemi Bakanlar Kurulunda görüfl-
mesi gerekir. Ancak, güven istemi, Bakanlar Kurulu ka-
rar›yla yap›lmaz. Do¤rudan Baflbakan taraf›ndan iste-
nir. Bakanlar Kurulunun bafl› Baflbakan oldu¤una ve

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Okuma Parças›
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Bakanlar Kurulunda dayan›flma ilkesi geçerli oldu¤una
göre, baz› bakanlar›n güven oyu istemine gidilmemesi
do¤rultusunda direnmeleri mümkün de¤ildir. fiüphesiz
ki, güven istemi Bakanlar Kurulunda görüflülürken ba-
z› bakanlar bu istemin yerinde olmad›¤› do¤rultusunda
görüfl belirtebilirler. Ancak, Baflbakan güven istemine
karar vermifl ise, buna direnemezler. Direnmek isteyen
bakanlar›n yapmas› gereken fley istifa etmektir. 
Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildiril-
mesinden bir tam gün geçmedikçe görüflülemez ve gö-
rüflmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya ko-
nulamaz (m.111/2). Güven istemi, ancak üye tam say›-
s›n›n salt ço¤unlu¤uyla reddedilebilir (m.111/3). 
c) Gensoru Görüflmeleri S›ras›nda Güvenoyu (m.99/3-4)

Yukar›da Türkiye Büyük Millet Meclisinin hükümeti de-
netleme yollar›n› inceledi¤imiz bölümde ayr›nt›lar›yla
gördü¤ümüz gibi[19], Anayasan›n 99’uncu maddesinin
3’üncü f›kras›na göre, gensoru görüflmeleri s›ras›nda,
Bakanlar Kurulu hakk›nda güven oylamas›na gidilebi-
lir. Bu iki durumda ortaya ç›kar: 
aa) Gensoru görüflmeleri s›ras›nda milletvekilleri veya

siyasî parti gruplar› güvensizlik önergeleri verebilirler

(m.99/3). Bu güvensizlik önergeleri sonucunda, güven
oylamas› yap›lmaktad›r. 
bb) Anayasan›n 99’uncu maddesinin 3’üncü f›kras›na

göre, gensoru görüflmeleri s›ras›nda, Bakanlar Kurulu

da güven isteyebilir. 

Bakanlar Kurulu hakk›nda güvensizlik önergesi veril-
mifl veya Bakanlar Kurulunun kendisi güven istemifl
ise, Anayasan›n 99’uncu maddesinin 3’üncü f›kras›na
göre, bu güven isteminden veya güvensizlik önergele-
rinin verilmesinden bir tam gün sonra güven oylama-
s› yap›l›r. Güven oylamas›nda, Bakanlar Kurulunun
düflürülebilmesi için, üye tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤u
gerekir. 
2. Genel Seçimlerden Sonra Yeni Türkiye Büyük

Millet Meclisinin Toplanmas›

Yeni seçimlere gidilmifl[20] ve seçimler neticesinde ye-
ni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanm›fl ise, mev-
cut Bakanlar Kurulunun görevi sona ermelidir[21]. Çün-
kü, bir parlâmenter hükümet sisteminde, Bakanlar Ku-
rulu parlâmentoya karfl› sorumludur. Onun güveniyle
görevde kalmaktad›r. Sorumlu oldu¤u, parlâmento de-
¤iflmiflse, Bakanlar Kurulunun görevi sona ermelidir.
Bakanlar Kurulunun dayand›¤› siyasî parti Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinde ço¤unlu¤u sa¤lam›fl olsa bile, Ba-
kanlar Kurulu çekilmelidir. Ancak, Anayasada, Türkiye
Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesiyle, Ba-
kanlar Kurulunun çekilece¤i yönünde bir hüküm yok-

tur. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, uygulamada, yeni se-
çimlerden sonra Baflbakan Bakanlar Kurulunun istifas›-
n› Cumhurbaflkan›na sunmaktad›r. 
3. Geçici Bakanlar Kurulunun Kurulmas› 

Biraz afla¤›da geçici Bakanlar Kurulunun kurulmas›n›
görece¤iz. Anayasan›n 116’nc› maddesi uyar›nca Cum-
hurbaflkan›, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri-
nin yenilenmesine karar verirse, 114’üncü maddesine
göre, mevcut Bakanlar Kurulu çekilir ve yerine yeni bir
Bakanlar Kurulu kurulur.
4. Baflbakan›n Görevinin Sona Ermesi

Afla¤›da Baflbakan› inceleyece¤imiz yerde, Baflbakan›n
görevini sona erdiren hâlleri tek tek görece¤iz. Bu hâl-
lerden herhangi birinin gerçekleflmesi durumunda, Bafl-
bakan›n görevi sona ererse, Bakanlar Kurulunun göre-
vi de sona ermifl say›l›r. Zira, Baflbakans›z bir Bakanlar
Kurulunun varl›¤› düflünülemez; Baflbakan giderse Ba-
kanlar Kurulu da gider. Örne¤in Baflbakan istifa ederse
veya Baflbakan ölürse, bu Bakanlar Kurulunun görevi-
nin sona erdi¤i anlam›na gelir. Biz afla¤›da Baflbakan›n
görevini sona erdiren hâlleri ayr›ca görece¤imiz için
burada bunlara de¤inmiyoruz. 
Buna karfl›l›k, bir bakan›n veya birkaç bakan›n görevi-
nin sona ermesi, örne¤in istifas›, Bakanlar Kurulunun
görevinin sona ermesi sonucunu do¤urmaz. Böyle bir
durumda, Baflbakan yeni bakanlar seçer ve bu bakan-
lar› Cumhurbaflkan› atar ve ayn› Bakanlar Kurulu göre-
ve devam eder. Bu konu tart›flmal› de¤ildir. 
Ancak, acaba, Baflbakan d›fl›nda bakanlar›n hepsinin is-
tifas›[22], Bakanlar Kurulunun görevini sona erdirir mi?
Böyle bir durumun, “Baflbakan›n bütün bakanlar›n gü-
venini yitirdi¤i fleklinde yorumlanabilece¤ini” düflünen
ve “böyle bir durumda Baflbakan›n da istifa etmesi ge-
rekti¤ini” ileri süren yazarlar[23] varsa da, kan›m›zca,
böyle bir durumda, Baflbakan›n istifa etmesine gerek
yoktur. Zira, ülkemizde ve parlâmenter hükümet sis-
temlerinde, Baflbakan›n bakanlar›n güvenine dayanma-
s› diye bir fley olmad›¤›na göre, bakanlar›n istifa etmesi
ve Baflbakan›n bakanlar›n “güvenini” yitirmesi, Baflba-
kan›n istifa etmesini gerektirmez. 
5. ‹stifa

Yukar›da Baflbakan›n istifas›n›n Bakanlar Kurulunun
görevini sona erdirdi¤ini, ama bakanlar›n istifas›n›n Ba-
kanlar Kurulunun görevini sona erdirmedi¤ini belirt-
mifltik. Bu ihtimallerin d›fl›nda, Bakanlar Kurulu bir bü-
tün olarak, yani Baflbakan ve bütün bakanlar ayn› anda
istifa edebilir. Bu durumda, Bakanlar Kurulunun görevi
sona erer. 
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6. Bütçenin Reddi

Bütçe, yasama organ›n›n yürütme organ›na kamu gelir-
lerini toplamak ve kamu harcamalar›n› yapmak üzere
verdi¤i bir y›ll›k bir izindir. Bütçenin haz›rlanmas› Ba-
kanlar Kuruluna (m.161), bütçenin kabul edilmesi ise
(m.162 , 163) Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir yet-
kidir. Kamu maliyesinin parlâmentolar taraf›ndan kon-
trolü, “bütçe” ile yap›lmaktad›r[24]. Bütçenin onaylan-
mas›, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar Kurulu-
na duydu¤u siyasal güveni gösterir[25]. Bu nedenle, Ba-
kanlar Kurulu taraf›ndan haz›rlanan bütçenin Türkiye
Büyük Millet Meclisi taraf›ndan reddi Türkiye Büyük
Millet Meclisi taraf›ndan Bakanlar Kuruluna verilen gü-
venin geri al›nd›¤› anlam›na gelir[26]. Bütçesi reddedi-
len Bakanlar Kurulunun istifa etmesi gerekir[27]. Zira,
bütçesi reddedilmifl bir Bakanlar Kurulunun politikas›-
n› ve program›n› uygulayabilmesi mümkün de¤ildir[28].
Politikas›n› uygulayamayacak bir Bakanlar Kurulunun
ise boflu bofluna görevde kalmas›n›n bir anlam› yoktur.
Ancak, bu konuda Anayasada bir hüküm yoktur. Büt-
çesi reddedilen Bakanlar Kurulu istifa etmez ise, ne ola-
cakt›r? Kan›m›zca, s›rf bu nedenle, Bakanlar Kurulu is-
tifaya zorlanamasa da ortaya büyük bir problem ç›kma-
yacakt›r. Zira, Bakanlar Kurulu aleyhine olan parlâmen-
to ço¤unlu¤unun, böyle bir durumda, derhal gensoru
usûlünü kullanmas› ve gensoru görüflmeleri s›ras›nda
güvensizlik önergesi vererek Bakanlar Kurulunu düflür-
mesi her zaman mümkündür. 

* * *
Cumhurbaflkan›n›n Bakanlar Kurulunu azletmesi müm-
kün de¤ildir. Bakanlar Kurulu Türkiye Büyük Millet
Meclisi güvenine dayan›r ve ona karfl› sorumludur. Ba-
kanlar Kurulunu her ne kadar göreve atayan kifli Cum-
hurbaflkan›, ise de, Bakanlar Kurulunu görevden alma-
ya Cumhurbaflkan› yetkili de¤ildir. Bu husus da, idare
hukukunda geçerli olan “yetkilerin paralelli¤i ilkesi”nin
anayasa hukukunda her zaman geçerli olamayaca¤›n›
göstermektedir.
- “‹flgüder Bakanlar Kurulu “

Yukar›daki durumlarda bir Bakanlar Kurulunun görevi
sona ermifl ise, Cumhurbaflkan›, bir yandan yeni bir Ba-
kanlar Kurulunun kurulmas› için bir milletvekilini gö-
revlendirir ve di¤er yandan da, mevcut Baflbakandan
yeni Hükümetin kurulmas›na kadar Bakanlar Kurulu-
nun görevini sürdürmesini rica eder. Ve izleyen günler-
de Hükümeti kurmakla görevlendirilen kifli, yukar›da
aç›klad›¤›m›z flekilde Bakanlar Kurulu listesini olufltu-
rur ve bu liste Cumhurbaflkan›nca atan›r. Bu yeni Ba-
kanlar Kurulunun atanmas›na kadar, eski Bakanlar Ku-

rulu hala görevde kal›r. Bu devletin devaml›l›¤› ve ka-
mu hizmetlerinin süreklili¤i ilkesinin bir sonucudur.
Aksi takdirde ülke hükümetsiz kalabilir. Bu nedenle,
yeni hükümet kuruluncaya kadar, geçecek sürede eski
hükümet görevde kal›r. Bu tür hükümetlere “iflgüder
hükümet (care taker government)” denir[29].
‹flgüder hükümetlerin siyasal de¤il, ancak idarî ve ivedi
iflleri görebilece¤i genel olarak kabul edilmektedir[30].
Bu hükümet, parlâmento güvenine dayanmad›¤›ndan,
önemli siyasal kararlar› alamamal›, önemli makamlara
atama yapamamal›d›r. Di¤er bir ifadeyle, böyle bir Ba-
kanlar Kurulu, “günlük iflleri”, “cari iflleri (affaires cou-
rants)” yapabilir[31].

Kaynak: http://www.anayasa.gen.tr/bakanlarkurulu.htm



1457.  Ünite  -  Yürütme Organ›

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yürütme Organ›n›n Yap›s›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yürütme Organ›n›n Yap›s›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cumhurbaflkan›n›n Seçimi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cumhurbaflkan›n›n Seçimi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cumhurbaflkan›n›n Hukuk-
sal ve Siyasal Konumu” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cumhurbaflkan›n›n Görev ve
Yetkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cumhurbaflkan›n›n Görev ve
Yetkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bakanlar Kurulunu Görev
ve Sorumlulu¤u” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ola¤anüstü Yönetim Usul-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ola¤anüstü Yönetim Usul-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

‹kili yürütme yap›s› içinde cumhurbaflkan›n›n genifl ana-
yasal yetkilerle donat›lmas› ve özellikle bu yetkileri icrai
nitelikte olmas› yürütme gücünün kullan›lmas› nokta-
s›nda büyük bir çekiflme ç›karaca¤› aflikârd›r. Çünkü po-
litikan›n belirlenmesi ve yönlendirilmesi konusunda as›l
icra makam› olan hükümetin yan›nda, sahip oldu¤u yet-
kilerle bir ikinci ortak olarak cumhurbaflkan›n›n ç›kma-
s›, ciddi bir yönetim kargaflas› ve zafiyeti yaratacakt›r.

S›ra Sizde 2

1982 Anayasas›’n›n bakanlar›n baflbakana karfl› sorum-
lu tutmas›na ve bakanl›k ifllemleri hakk›nda baflbakan›n
düzeltici önlemleri alabilmesine yönelik düzenlemeler
öngörmesi, Bakanlar Kurulu içinde baflbakan› belirleyi-
ci noktaya tafl›m›flt›r. Ayr›ca anayasa, baflbakana, her-
hangi bir bakanla anlaflamamas› durumunda ilgili baka-
n›n cumhurbaflkan›nca azlini isteme yetkisini de ver-
mek suretiyle Kurulda tam bir egemenlik kurabilecek
seviyeye ç›kar›lm›flt›r.

Esen, Selin. (2008). Karfl›laflt›rmal› Hukukta ve Tür-

kiye’de Ola¤anüstü Hâl Rejimi. Ankara: Adalet
Yay›nevi.

Gözler, Kemal. (2011). Anayasa Hukukunun Genel

Esaslar›. Bursa: Ekin Bas›m Yay›n Da¤›t›m.
Özbudun, Ergun. (2010). Türk Anayasa Hukuku. An-

kara: Yetkin Yay›nlar›.
Yücel, Bülent. (2007). “Anayasal Yetkileri Ba¤lam›nda

Cumhurbaflkan›n›n Siyasal Yap› ‹çindeki Konumu:
1982 Anayasas› Uygulamas›” Eskiflehir Barosu

Dergisi. Say›: 12-13, s. 155 - 164). 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yarg› ifllevini aç›klayabilecek,
Yarg› ba¤›ms›zl›¤› kavram›n›n temel unsurlar›n› s›ralayabilecek,
Türkiye’deki yarg› kollar›n› birbirleriyle karfl›laflt›rabilecek,
Türk Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini aç›klayabilecek,
Anayasaya uygunluk denetiminin yollar›n› ve Anayasa Mahkemesi kararlar›-
n›n niteli¤ini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Anayasa Mahkemesi
• Anayasa Yarg›s›
• Yarg›tay
• Adli Yarg›
• Dan›fltay
• ‹dari Yarg›
• Askerî Yarg›
• Askerî Yarg›tay
• Askerî Yüksek ‹dare Mahkemesi

• Uyuflmazl›k Mahkemesi
• Uyuflmazl›k Yarg›s›
• Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›
• Hâkimlik Güvenceleri
• HSYK
• ‹tiraz Yolu
• ‹ptal Davas›
• Soyut Norm Denetimi
• Somut Norm Denetimi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Türk Anayasa Hukuku Yarg› Organ› ve
Anayasa Yarg›s›

• YARGI ‹fiLEV‹N‹N ANLAMI
• YARGI BA⁄IMSIZLI⁄I KAVRAMI
• YARGI KOLU KAVRAMI VE 1982

ANAYASASI’NA GÖRE YARGI
KOLLARI

• TÜRK ANAYASA MAHKEMES‹'N‹N
GÖREV VE YETK‹LER‹

• ANAYASA UYGUNLUK
DENET‹M‹N‹N YOLLARI VE
ANAYASA MAHKEMES‹
KARARLARININ N‹TEL‹⁄‹
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YARGI ‹fiLEV‹N‹N ANLAMI

Yarg› ifllevini aç›klayabilmek

Devletin üç temel ifllevinden birini meydana getiren yarg› organ›n›n faaliyet
alan›n›n ve ifllemlerinin belirginlefltirilmesi, onun gördü¤ü ifllevin ne anlama
geldi¤ini de göstermektedir. Buna göre erkler ayr›l›¤›n›n genel esaslar› içinde
yasama organ› kural koyma ifllevini yerine getirirken yürütme organ› da as›l
olarak yap›lan hukuksal düzenlemeleri hayata geçirme ya da bir di¤er deyiflle
yürütme iflini gerçeklefltirmektedir. Yarg› organ› ise hukuksal düzenin d›fl›na
ç›k›lmas› ya da bunun ihlal edilmesi durumunda ortaya ç›kan uyuflmazl›klar›
çözme ifllevini üstlenmifltir. Bu ifllev kanunla oluflturulan mahkemeler eliyle ye-
rine getirilmektedir.

Yarg› ifllevinin içerik ve biçimsel ölçütlere göre de¤erlendirilmesi söz konusu-
dur. ‹çerik bak›m›ndan yarg› ifllevinin üç unsuru bulunmaktad›r. Buna göre, ilk
olarak, ortada bir hukuki uyuflmazl›¤›n ve bundan kaynaklanan bir hukuka ayk›r›-
l›¤›n var olmas› gerekmektedir. ‹kinci olarak söz konusu uyuflmazl›k yarg› organ›n-
ca saptanacakt›r. Üçüncü unsuru ise mevcut hukuka ayk›r›l›¤› giderecek bir yapt›-
r›m uygulanmas› ve böylece hukuksal düzenin yeniden tesis edilmesi oluflturmak-
tad›r (Tanör - Yüzbafl›o¤lu, 2001: s. 427). Biçimsel ölçüte göre yarg› ifllevinin belir-
lenmesi ise çok daha sade bir tan›m ile mümkün olmaktad›r. Bu çerçevede yarg›
organ›n›n/lar›n›n yapt›klar› ifllemler ayn› zamanda yarg› ifllevini de meydana getir-
mektedir. Ancak her iki ölçütün beraber kullan›ld›¤› bir tan›mlama daha tamamla-
y›c› özellik gösterecektir. Buna göre yarg› ifllevi, ba¤›ms›z yarg› makamlar›n›n hu-
kuki uyuflmazl›klar› ve hukuka ayk›r›l›k savlar›n› verdikleri kesin hükümlerle
çözme ve karara ba¤lama faaliyetidir (Gözler, 2000: 428).

Yarg› ifllevi, ba¤›ms›z yarg› makamlar›n›n hukuki uyuflmazl›klar› ve hukuka ayk›r›l›k sav-
lar›n› verdikleri kesin hükümlerle çözme ve karara ba¤lama faaliyetidir.

Yarg› Organ› ve Anayasa
Yarg›s›
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Kesin Hüküm: Yarg›
makamlar›n›n hukuki
uyuflmazl›klar› aksi ispat
edilemeyecek tarzda çözen
karar›.
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YARGI BA⁄IMSIZLI⁄I KAVRAMI

Yarg› ba¤›ms›zl›¤› kavram›n›n temel unsurlar›n› s›ralayabilmek

Hâkimin ba¤›ms›zl›¤› anlam›na gelen yarg› ba¤›ms›zl›¤›, yarg›c›n önüne gelen bir
davay› herhangi bir bask› alt›nda kalmaks›z›n görüp karara ba¤lamas›n› ifade et-
mektedir. Yarg› ba¤›ms›zl›¤› kavram›n›n iki ana unsuru bulunmaktad›r. Bunlardan
brini, hâkim ba¤›ms›zl›¤› olufltururken di¤erini hâkimlik güvencesi meydana getir-
mektedir. Dolay›s›yla yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n anlafl›labilmesi için bu iki unsurun bir-
birinden soyutlanmamas› gerekmektedir. Çünkü hâkimlik güvenceleri, onlardan
yararlanacak olan hâkimlerin, ba¤›ms›zl›¤›n› somutlaflt›ran önlemler demetini; ba-
¤›ms›zl›k ise bunun sonucunda ulafl›lmak istenen amac› meydana getirmektedir.

Yarg› ba¤›ms›zl›¤› hâkimlerin kararlar›n› verirken her aç›dan özgür olmalar›,
hiçbir bask› ve etki alt›nda kalmaks›z›n hareket edebilmelerini gerektirir. Anayasa-
ya, kanunlara, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre yarg›lama görevini gerçeklefl-
tirebilen bir hâkim ba¤›ms›z ve yans›z kabul edilmek gereklidir. Ba¤›ms›zl›k bu
özelli¤i ile hâkimler için düflünülmüfl bir ayr›cal›k de¤ildir. Aksine hukuk devleti-
nin varl›¤› zorunlu bir ilkesini oluflturur (Ak›n, 1996: s.720 - 721). Bu temel kabu-
le iliflkin olarak 1982 Anayasas›’n›n 138/I. madde hükmü düzenlenmifltir. 

Hâkim ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› noktas›nda öne ç›kan kavramlardan biri de
hâkimin nesnelli¤idir. Nesnellik, hâkimlerin görevlerini yerine getirirken sahip ol-
duklar› siyasal, toplumsal, dinsel, geleneksel ve ahlaki düflünce ve inan›fllar›ndan
s›yr›lmalar› ve uzaklaflmalar›n› gerektirmektedir. Ba¤›ms›zl›¤›n bir di¤er boyutunu
ise hâkimlerin yasama, yürütme ve hatta yarg› organ›na karfl› ba¤›ms›zl›¤›n› koru-
yabilmesi oluflturmaktad›r. Anayasa’da devlete karfl› ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanabilmesi-
ne iliflkin olarak hüküm bulunmaktad›r. Buna göre; 

“Hiçbir organ, makam, merci veya kifli, yarg› yetkisinin kullan›lmas›nda mahke-
melere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve tel-
kinde bulunamaz.

Yasama ve yürütme organlar› ile idare, mahkeme kararlar›na uymak zorunda-
d›r; bu organlar ve idare, mahkeme kararlar›n› hiçbir suretle de¤ifltiremez ve bun-
lar›n yerine getirilmesini geciktiremez.” (1982 AY. md. 138/II,III). 

Hâkimlerin sadece devlete karfl› de¤il ayn› zamanda toplum karfl›s›nda da etki-
den uzaklaflt›r›lmas› ve çevresel bir bask›ya maruz kalmamas› da yarg› ba¤›ms›zl›-
¤›n›n temel unsurlar›ndan birisidir. Söz konusu ortam›n bir yönünü davan›n taraf-
lar› olufltururken di¤er yönünü ise yaz›l›, görsel ve iflitsel bas›n yay›n araçlar› mey-
dana getirmektedir. 

Hâkimin çevresel etkiden mümkün oldu¤unca az etkilenerek kanunlara ve vic-
dani kanaatlerine uygun kararlar verebilmeleri için iki koflulun gerçeklefltirilmesi
büyük önem arz etmektedir. Bunlardan ilki, hâkimin iflini yaparken geçim s›k›nt›-
s› çekmeden ve mesle¤inin toplumsal konumuna uygun yaflam koflullar›na kavufl-
turulmas›d›r. ‹kincisi ise bas›n, kamuoyu ve dava taraflar›na karfl› ba¤›ms›zl›¤›n
sa¤lanabilmesi için öngörülmüfl olan davaya bakmaktan çekinme, hâkimin reddi,
yarg›laman›n aktar›lmas›, duruflma disiplini kurumlar› ile kanunun belirledi¤i özel
hâller d›fl›nda hiçbir özel veya genel görev alamamas› düzenlemeleridir (Özek,
1981 - 1982: s. 922 - 923).
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Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›:
Hâkimlerin kararlar›n›
verirken her aç›dan özgür
olmalar›, hiçbir bask› ve etki
alt›nda kalmaks›z›n hareket
edebilmeleridir.



Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n bir anlam ifade edebilmesi ve adaleti gerçeklefltirmek gibi
çok zor ve hassas bir görevi yerine getirmeye çal›flan hâkimlerin belli özel koflul-
lar içinde bulundurulmalar› gerekmektedir. Hâkimlik güvenceleri ile verilecek yar-
g› kararlar›n›n oluflumda hâkimi sarmalayan iç ve d›fl bütün etkilerden mümkün ol-
du¤unca uzaklaflt›r›lmas› hedeflenmektedir. Bu sayede herkesin kabul edebilece¤i
kararlar›n verilebilmesi hedeflenmifltir.

Bu amaca yönelik olan hâkimlik güvenceleri, hâkimlerin, görevlerini her tür-
lü bask›dan uzak biçimde, tam bir güven ve yans›zl›k ortam›ndan gerçeklefltirebil-
meleri için öngörülen kurallar ve önlemler bütününü ifade etmektedir (Mumcuo¤-
lu, 1989: s. 272). Bu önlemlere iliflkin olarak Anayasa’da hüküm sevkedilmifl olup,
139. maddede hem hâkimler hem de savc›lar için ortak bir düzenleme yap›lm›flt›r.
Buna göre;

• Hâkimler ve savc›lar azlolunamazlar.
• Hâkimler ve savc›lar kendileri istemedikçe Anayasa’da gösterilen yafltan ön-

ce emekliye ayr›lamazlar.
• Bir mahkemenin ya da kadronun kald›r›lmas› nedeniyle de olsa ayl›k, öde-

nek ve di¤er özlük haklar›ndan yoksun k›l›namazlar.
Ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanabilmesi için öngörülen en önemli güvencelerden bir di¤e-

ri de Hâkimler ve Savc›lar Kurulu’dur (HSYK). Anayasa’n›n 159. maddesinde dü-
zenlenen Kurul, yirmi iki as›l ve on iki yedek üyeden oluflturulmufltur. Kurulun
baflkan› Adalet Bakan› olup, Bakanl›k müsteflar› Kurul’un do¤al üyesidir. Kurulun
dört as›l üyesi yüksekö¤retim kurumlar›n›n hukuk dallar›nda görev yapan ö¤retim
üyeleri ile avukatlar aras›ndan cumhurbaflkan›nca seçilir. Üç as›l ve üç yedek üye
Yarg›tay üyeleri aras›ndan Yarg›tay Genel Kurulunca; iki as›l ve iki yedek üye Da-
n›fltay üyeleri aras›ndan Dan›fltay Genel Kurulunca ve bir as›l ve bir yedek üyeyi
de Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu’nca kendi üyeleri içinden seçilmekte-
dir. Ayr›ca, yedi as›l ve dört yedek üyesi birinci s›n›f adli yarg› hâkim ve savc›lar›
aras›ndan yine adli yarg› hâkim ve savc›lar›nca; üç as›l ve iki yedek üyesi birinci
s›n›f idari yarg› hâkim ve savc›lar› aras›ndan yine idari yarg› hâkim ve savc›lar›nca
dört y›ll›¤›na seçilir. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebileceklerdir (1982
AY. md. 159/II,III).

Baflkanl›¤›n› ve yönetimini Adalet Bakan›’n›n yapt›¤› HSYK’nin yetki ve görev-
lerini s›ralarsak:

• Adli ve idari yarg› hâkim ve savc›lar›n› mesle¤e kabul etme, atama ve nak-
letme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci s›n›fa ay›rma, kadro da¤›tma,
meslekte kalmalar› uygun görülmeyenler hakk›nda karar verme, disiplin ce-
zas› verme, görevden uzaklaflt›rma ifllemlerini yapar;

• Adalet Bakanl›¤›’n›n, bir mahkemenin kald›r›lmas› veya yarg› çevresinin de-
¤ifltirilmesi konusundaki tekliflerini karara ba¤lar;

• Hâkim ve savc›lar›n görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgele-
re uygun olarak yap›p yapmad›klar›n› denetleme; görevlerinden dolay› ya
da görevleri s›ras›nda suç iflleyip ifllemediklerini, hâl ve eylemlerinin s›fat ve
görevleri icaplar›na uyup uymad›¤›n› araflt›rma ve gerekti¤inde haklar›nda
inceleme ve soruflturma ifllemlerinin Kurul müfettifllerince yap›lmas›. Bu ifl-
lemlerin yap›labilmesi için ilgili dairenin teklifi ve Adalet Bakan›’n›n oluru-
na ba¤l›d›r.

HSYK’nin gördü¤ü bu önemli iflleve karfl›n ifllemlerinin yarg›sal denetime aç›k
olmamas› hukuk devleti aç›s›ndan da büyük bir eksikliktir. Bunun tek istisnas› Ku-
rulun meslekten ç›karma ifllemleridir (1982 AY. md.159/X). 

1498.  Ünite  -  Yarg›  Organ›  ve  Anayasa Yarg›s ›

Hâkimlik
Güvencesi:Hâkimlerin,
görevlerini her türlü
bask›dan uzak biçimde, tam
bir güven ve yans›zl›k
ortam›ndan
gerçeklefltirebilmeleri için
öngörülen kurallar ve
önlemler bütünüdür.



Hâkimlik güvenceleri, hâkimlerin, ba¤›ms›zl›¤›n› somutlaflt›ran önlemler demetini; ba-
¤›ms›zl›k ise bunun sonucunda ulafl›lmak istenen amac› meydana getirmektedir.

1982 Anayasal düzenine göre Türkiye’de yarg› organ›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tart›fl›n›z.

YARGI KOLU KAVRAMI VE 1982 ANAYASASI’NA GÖRE
YARGI KOLLARI

Türkiye’deki yarg› kollar›n› birbirleriyle karfl›laflt›rabilmek.

Yarg› Kolu Kavram› ve Anayasa’da Düzenlenen Türleri
Yarg› kolu, kararlar›, son inceleme mercii olarak ayn› yüksek mahkemede temyiz
edilen mahkemelerin oluflturdu¤u düzen biçiminde tan›mlanabilmektedir. Tan›m›n
bir unsurunu meydana getiren yüksek mahkeme kavram› ise kesin hüküm verme
yetkisini haiz olan ve baflka bir mahkemeye bulunmayan yarg› makam›n› ifade et-
mektedir. Yüksek mahkemeler ayn› zamanda yarg› kolunu da temsil etmektedir
(Gözler, 2009: s. 93-94). 

1982 Anayasas›’n›n üçüncü bölümünde düzenlenen yarg› organ›n›n iliflkin ola-
rak farkl› yarg› kollar›n›n üst derece mahkemeleri öngörülmüfltür. Buna göre Ana-
yasa Mahkemesi, Yarg›tay, Dan›fltay, Askerî Yarg›tay, Askerî Yüksek ‹dare Mahke-
mesi ve Uyuflmazl›k Mahkemesi üst derece mahkemeleri olarak düzenlenmifllerdir.
Dolay›s›yla bu mahkemeler kadar yarg› kolu oldu¤unu kabul etmek gereklidir. An-
cak anayasa sistemati¤i içinde Say›fltay bir üst derece mahkemesi olarak yer alma-
m›flt›r. Bu yüzden hesap yarg›s› olarak de¤erlendirilse bile anayasal anlamda bir
yarg› kolunun üst derece mahkemesi olarak öngörülmemifltir.

Anayasa Yarg›s› 
Anayasa ile kanunlar aras›ndaki hiyerarflik iliflkinin do¤al sonucu olarak ortaya ç›-
kan anayasa yarg›s›, kanunlar›n, kendisine kaynakl›k eden anayasaya ayk›r› olup
olmad›¤›n›n denetlendi¤i yarg› kolunu ifade etmektedir. Özetle anayasa yarg›s›,
kanunlar›n anayasaya uygunluklar›n›n yarg›sal olarak denetlenmesi ifli biçiminde
tan›mlanabilir (Gözler, 2009: s.95).

Kuruluflu, 1982 Anayasas›’n›n 146. maddesinde düzenlenen Anayasa Mahke-
mesi, anayasa yarg›s›n› iflleten yüksek mahkeme olarak öngörülmüfltür. Buna gö-
re Mahkeme, on yedi üyeden oluflmaktad›r. Bu üyelerin üçünü TBMM seçmekte-
dir. Yasama organ› seçme yetkisine sahip oldu¤u bu üyelerden ikisini, Say›fltay Ge-
nel Kurulunun kendi baflkan ve üyeleri aras›ndan her bofl yer için gösterece¤i üçer
aday içinden geri kalan bir üyeyi de baro baflkanlar›n›n serbest avukatlar aras›n-
dan gösterecekleri üç aday içinden seçer.

Anayasa Mahkemesinin di¤er on dört üyesini ise Cumhurbaflkan› seçmektedir.
Bu üyelerden dördünü, üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci s›n›f hâ-
kim ve savc›lar ile en az befl y›l görev yapm›fl Anayasa Mahkemesi raportörleri ara-
s›ndan do¤rudan seçecek olan Cumhurbaflkan› geri kalan on üyeyi de anayasada
öngörülen makamlar›n önerdi¤i adaylar aras›ndan belirler. Buna göre üç üye için
Yarg›tay, iki üye için Dan›fltay, birer üyelik için de Askerî Yarg›tay ve Askerî Yük-
sek ‹dare Mahkemesi, genel kurullar›nca kendi baflkan ve üyeleri aras›ndan her bir
üyeye iliflkin olarak üçer aday önerir. Bunun d›fl›nda kalan üç üye için Yüksek Ö¤-
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Say›fltay: Merkezî yönetim
bütçesi kapsam›ndaki kamu
idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlar›n›n bütün gelir ve
giderleri ile mallar›n› TBMM
ad›na denetleyen;
sorumlular›n hesap ve
ifllemlerini kesin hükme
ba¤layan ve kanunlarla
verilen inceleme, denetleme
ve hükme ba¤lama ifllerini
yerine getiren anayasal
merci.



retim Kurulu da kendi üyesi olmayan, yüksekö¤retim kurumlar›n›n hukuk, iktisat
ve siyasal bilimler dallar›nda görev yapan ö¤retim üyeleri aras›ndan her biri için
üçer kifliyi aday gösterir. Ayr›ca Anayasa’yla, Yüksek Ö¤retim Kurulunun önerdi¤i
adaylardan seçilecek olan Mahkeme üyelerinin en az ikisinin hukukçu olmas› ön-
görülmüfltür. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi on iki y›l olup ikinci kez seçilme-
leri mümkün de¤ildir. Mahkeme üyeleri altm›fl befl yafl›n› doldurunca emekliye ay-
r›l›rlar. Mahkeme üyeli¤i, hâkimlik mesle¤inden ç›kar›lmay› gerektiren bir suçtan
dolay› hüküm giyilmesi durumunda kendili¤inden görevin sa¤l›k bak›m›ndan ye-
rine getirilemeyecek duruma gelmesi hâlinde de Mahkeme’nin üye tamsay›s›n›n
salt ço¤unlu¤unun alaca¤› karar ile sona erer (1982 AY. md. 147).

Adli Yarg›
Ola¤an ve genel yarg› kolu olan adli yarg›, di¤er yarg› kollar›n›n görevine girme-
yen davalara bakmaktad›r. Bu nedenle kapsam› en genifl yarg› kolu olan adli yar-
g›n›n ülkemizdeki örgütlenme flemas› ilk derece mahkemeleri ve üst derece mah-
kemesi olarak iki aflamadan oluflmaktad›r. ‹lk derece mahkemeleri içinde de hu-
kuk ve ceza mahkemeleri olmak üzere ikili bir ayr›m yap›lm›flt›r. Buna göre hukuk
mahkemeleri, sulh ve asliye hukuk mahkemelerinden oluflmaktad›r. Ayr›ca bu ge-
nel ayr›m› d›fl›nda ihtisas mahkemeleri olarak adland›r›lan ticaret, aile, tüketici, ka-
dastro, ifl, fikri ve s›nai haklar mahkemeleri olmak üzere çeflitli hukuk mahkeme-
leri kurulmufltur. Ceza mahkemeleri de sulh, asliye ve a¤›r ceza mahkemeleri ola-
rak s›n›fland›r›lm›flt›r (Gözler, 2009: s. 97 - 100).

Adli yarg› sisteminin üst derece mahkemesi olan Yarg›tay, adliye mahkemele-
rince verilen ve kanunla baflka adli yarg› mercilerinin görev ve yetki alan›na b›ra-
k›lmayan karar ve hükümlerin son inceleme merci olarak çal›fl›r. Yine kanunla be-
lirtilen davalara iliflkin olarak da ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yap-
maktad›r.

‹dari Yarg›
‹dari ifllem ve eylemlerinden kaynaklanan uyuflmazl›klar›n ayr› bir yarg› düzenin-
deki mahkemelerce çözümlenmesi sistemini ifade eden idari yarg›, Fransa’dan ge-
tirilmifltir ‹dari yarg› makamlar› Dan›fltay’›n yüksek mahkeme olarak kuruldu¤u bir
yarg›sal sistem içinde yer almaktad›rlar. ‹dare ve vergi mahkemeleri ilk derece
mahkemesi, bölge idare mahkemeleri ise itiraz merci olarak öngörülmüfllerdir.
Bölge idare mahkemeleri kendisine do¤rudan dava aç›labilen ilk derece mahke-
meleri olmay›p idare ve vergi mahkemelerinde tek hâkim taraf›ndan verilen ya da
‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nda belirtilen mahkeme kararlar›na karfl› itiraz yo-
luna baflvurulan bir idari yarg› makam›d›r (Y›ld›r›m, 2008: s.3,139,146). 

Dan›fltay ise idari mahkemelerce verilen ve kanunun baflka bir idari yarg› ma-
kam›na b›rakmad›¤› karar ve hükümlerinin son inceleme mercidir. Yine kanunla
belirtilen davalara iliflkin olarak ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yap-
maktad›r (1982 AY. md. 155/I). 

Askerî Yarg›
Asker kiflilere iliflkin olarak 1982 Anayasal düzeninde ceza yarg›lamas› ve idari yar-
g›lamadan meydana gelen ikili bir yarg›sal sistem öngörülmüfltür. Askerî Yarg›tay
ceza yarg›lamas›n›n yüksek mahkemesi olup askerî mahkemeler ve disiplin mah-
kemeleri bu yarg› kolunun alt derece mahkemeleridir. Anayasa’n›n 156. maddesin-
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de düzenlenen Askerî Yarg›tay, askerî mahkemelerin karar ve hükümlerinin son
inceleme mercidir. Ayr›ca asker kiflilerin kanunda belirtilen davalar›na da ilk ve
son derece mahkemesi olarak bakmaktad›r. Askerî Yüksek ‹dare Mahkemesi’nin
durumu farkl› olup Anayasa’n›n 157. maddesine göre AY‹M, askerî olmayan ma-
kamlarca yap›lsa bile asker kiflileri ilgilendiren ve askeri hizmete iliflkin idari ifllem
ve eylemlerden kaynaklanan uyuflmazl›klar›n ilk ve son derece mahkemesi olarak
oluflturulmufltur. 

Anayasa ile askerî idari yarg› tek dereceli olarak örgütlenmifltir. Bu çerçevede
AY‹M, asker kiflileri ilgilendiren ve askerî hizmete iliflkin idari ifllem ve eylemler-
den do¤an uyuflmazl›klar› çözmek için özel olarak görevlendirilmifl bir yüksek
mahkemedir (Tanör - Yüzbafl›o¤lu, 2009: s. 438).

Uyuflmazl›k Yarg›s›
Farkl› yarg› kollar›ndaki mahkemelerin aras›nda ç›kan uyuflmazl›klar› çözmek üze-
re kurulmufl olan Uyuflmazl›k Mahkemesi, ayn› zamanda uyuflmazl›k yarg› kolunu
da oluflturmaktad›r. Anayasa’n›n 158. maddesinde düzenlenen Uyuflmazl›k Mahke-
mesi, adli, idari ve askerî yarg› makamlar› aras›ndaki görev ve hüküm uyuflmazl›k-
lar›n› sonland›rmakla yetkili k›l›nm›flt›r. Mahkemenin baflkanl›¤›n›, Anayasa Mah-
kemesi’nce kendi üyeleri aras›ndan görevlendirilen bir üye yapmaktad›r. Di¤er
mahkemeler ile Anayasa Mahkemesi aras›ndaki görev uyuflmazl›klar›nda, Anayasa
Mahkemesi’nin karar›n›n esas al›naca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

Yarg› kolu, kararlar›, son inceleme merci olarak ayn› yüksek mahkemede temyiz edilen
mahkemelerin oluflturdu¤u düzeni ifade eder. 

TÜRK ANAYASA MAHKEMES‹'N‹N GÖREV VE
YETK‹LER‹

Türk Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini aç›klayabilmek.

1982 Anayasas›’n›n de¤iflik maddelerinde Türk Anayasa Mahkemesi’nin görev ve
yetkileri say›lm›flt›r. Buna göre;

• Anayasa Mahkemesi, kanunlar›n, kanun hükmünde kararnamelerin ve
TBMM ‹çtüzü¤ü’nün anayasaya flekil ve esas bak›mlar›ndan uygunlu¤unu
denetleme yetkisine sahiptir. Ancak anayasa de¤iflikli¤i kanunlar›n›n sadece
flekil denetimini yapabilen Mahkeme, ola¤anüstü hâl, s›k›yönetim ve savafl
dönemlerinde ç›kar›lan kanun hükmünde kararnamelerinin anayasaya uy-
gunluk denetimini yapamaz. Anayasa’n›n 84. maddesinin hükmüne göre
milletvekili s›fat›n›n düflürülmesi ve milletvekili s›fat›n›n kald›r›lmas›na ilifl-
kin TBMM kararlar›n›n anayasaya uygunlu¤unun denetimi konusunda Mah-
keme anayasa ile yetkilendirilmifltir. Bu düzenlemenin kendi içinde de iki
ayr›ks› durum yarat›lm›flt›r. Bu çerçevede milletvekili s›fat›n›n düflürülmesi-
ne yol açan “kesin hüküm” ve “k›s›tlanma”ya iliflkin ilk derece mahkeme ka-
rarlar›n›n anayasaya uygunluk denetimi söz konusu de¤ildir. Son olarak ila-
ve etmek gerekir ki kural olarak parlamento kararlar›, 91/son maddesine
göre usulü dairesinde yürürlü¤e girmifl uluslararas› sözleflmeler ile 174.
maddede say›lan ‹nk›lâp Kanunlar› için Anayasa’ya uygunluk denetimi söz
konusu de¤ildir. 
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• Anayasa Mahkemesi bireysel baflvurular› kabul etme yetkisiyle de donat›l-
m›flt›r. Buna göre, herkes, anayasada güvence alt›na al›nan ve Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’nin kapsam›nda bulunan temel hak ve özgürlüklerinden
birinin kamu gücü taraf›ndan ihlal edildi¤i iddias›yla Anayasa Mahkemesi’ne
baflvurabilecektir. Bu baflvurunun yap›labilmesi için ola¤an kanun yollar›n›n
tüketilmifl olmas› anayasal bir koflul olarak öngörülmüfltür. 

• Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaflkan›, TBMM Baflkan›, Bakanlar Kurulu üye-
lerini, Anayasa Mahkemesi, Yarg›tay, Dan›fltay, Askerî Yarg›tay, AY‹M Bafl-
kan ve üyelerini, Baflsavc›lar›n›, Baflsavc› vekilini, HSYK, Say›fltay Baflkan ve
üyelerini, Genelkurmay Baflkan Baflkan› ile Kara, Deniz, Hava Komutanlar›
ile Jandarma Genel Komutan›n› görevleriyle ilgili suçlardan dolay› Yüce Di-
van s›fat›yla yarg›lama yetkisine sahiptir.

• Siyasi partilerin kapat›lmas› davalar›na bakar ve mali denetimlerini gerçek-
lefltirir. Anayasa Mahkemesi mali denetim s›ras›nda Say›fltay’›n yard›m›n›
al›r(1982 AY. md 69/III, IV).

• Meclis karar›yla milletvekili s›fat›n›n düflürülmesi ile milletvekili dokunul-
mazl›¤›n›n kald›r›lmas› ifllemlerinin Anayasaya uygunluk denetimini yapar
(1982 AY. 85).

• Uyuflmazl›k Mahkemesi’nin baflkan›n› kendi üyeleri aras›ndan olmak üzere
belirler (1982 AY. 158/II).

ANAYASAYA UYGUNLUK DENET‹M‹N‹N YOLLARI VE
ANAYASA MAHKEMES‹ KARARLARININ N‹TEL‹⁄‹

Anayasaya uygunluk denetiminin yollar›n› ve Anayasa Mahkeme-
si kararlar›n›n niteli¤ini anlatabilmek.

1982 Anayasas› normlar›n anayasaya uygunluk denetimine iliflkin olarak “iptal da-
vas›” ve “itiraz yolu” olmak üzere iki baflvuru imkân› öngörmüfltür. Bunlardan ilki-
ni ifade eden iptal davas›, ö¤retide soyut norm denetimi; itiraz yolu da somut norm
denetimi olarak adland›r›lmaktad›r.

‹ptal Davas› (Soyut Norm Denetimi)
Bu yol icab›nca, anayasaya uygunluk denetimine konu olan yasama ifllemlerinin
Anayasa Mahkemesi önüne götürülebilmesi belli kifli ya da gruplara tan›nm›fl du-
rumdad›r. Buna göre anayasa de¤iflikli¤i kanunlar› da dâhil olmak üzere bütün ka-
nunlar için flekil gerekçesiyle dava açma yetkisi sadece cumhurbaflkan›na veya
TBMM üyelerinin üye tamsay›s›n›n en az beflte birine (110 MV) tan›nm›flt›r. Anaya-
sa de¤iflikli¤i kanunlar›n›n esas gerekçesiyle denetimine olanak tan›nmam›flt›r. Bu
yüzden anayasa de¤iflikli¤i kanunlar› d›fl›ndaki bütün kanunlar›n esas bak›m›ndan
denetlenmesi ile TBMM ‹çtüzü¤ü ve KHK’lerinin flekil ve esas bak›m›ndan dene-
timleri için dava açma yetkisi, cumhurbaflkan›, TBMM üyelerinin üye tamsay›s›n›n
en az beflte birine, ana muhalefet partisi meclis grubuna, iktidar partisi meclis gru-
buna tan›nm›flt›r. E¤er iktidarda birden fazla parti bulunmaktaysa baflvurma yetki-
si, milletvekili say›s› fazla olan parti grubuna aittir.

Dava açma süresine iliflkin olarak Anayasa iki esas öngörmüfltür. Buna göre
148.maddedeki özel düzenleme gere¤ince anayasa de¤iflikli¤i kanunlar› ile di¤er
kanunlar›n flekil denetimi için yetkili kifli/kifliler normun RG’de yay›mlanmas› itiba-
r›yla on gün içinde dava açmak durumundad›r. Ola¤an kanunlar›n esas denetimi
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ile denetime tabi di¤er normlar›n flekil ve esas bak›mlar›ndan denetimi için süre yi-
ne RG’de yay›m itibar›yla bafllar ve altm›fl gün sonra baflvurma hakk› düfler. Bunun
d›fl›nda Anayasa’n›n 85. maddesi çerçevesinde söz konusu yasama dokunulmazl›-
¤›n›n kald›r›lmas› ve dava edilebilen milletvekili s›fat›n›n düflürülmesi kararlar› için
baflvuruyu ilgili milletvekili ya da baflka bir milletvekili, bu kararlar›n Meclis Genel
Kurulu’nda al›nd›¤› tarihten itibaren yedi gün içinde yapmak durumundad›rlar.
Anayasa Mahkemesi’nin dokunulmazl›¤›n kald›r›lmas› ya da milletvekili s›fat›n›n
düflürülmesine yönelik kararlar›n iptal baflvurusuna konu edilmesi hâlinde karar›-
n› on befl gün içinde vermesi Anayasa taraf›ndan öngörülmüfltür.

‹tiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)
Anayasaya ayk›r›l›¤›n di¤er mahkemelerde ileri sürülmesi olarak nitelendirilen “iti-
raz yolu”na konu olan ifllemler sadece kanunlar ve kanun hükmünde kararname-
lerdir. Anayasa de¤iflikli¤i kanunlar› bu kapsam d›fl›ndad›r. Çünkü bu kanunlar
esas bak›m›ndan denetlenemedikleri ve Anayasa’n›n 148/II. madde hükmü gere-
¤ince flekil denetiminin itiraz yolunda yap›lamayaca¤› düzenlendi¤inden itiraz yo-
lu ile Anayasa Mahkemesi önüne getirilebilmeleri mümkün de¤ildir.

‹tiraz yolunun iflletilebilmesi için Anayasa’n›n 152. maddesinde belli koflullar›n
bir arada olmas› öngörülmüfltür. Buna göre;

• Görülmekte olan bir dava olmal›d›r.
• Bu davaya bakan bir mahkeme bulunmal›d›r.
• Davada uyuflmal›¤›n çözümü için uygulanacak kanun ya da KHK niteli¤in-

de bir norm bulunmas› gereklidir.
• Mahkeme hâkiminin uygulanacak normu anayasaya ayk›r›l›k bulmas› ya da

dava taraflar›n›n anayasaya ayk›r›l›k iddias›n› ciddi görmesi gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi ilk derece mahkemesinin Anayasaya ayk›r›l›k iddias›yla

kendisine baflvurmas› üzerine iflin kendisine geliflinden itibaren befl ay içinde ka-
rar›n› verip aç›klamak durumundad›r. Bu süre içinde ilk derece mahkemesindeki
yarg›lama, yine onun alm›fl oldu¤u bir ara karar ile duracakt›r. Ancak befl ayl›k sü-
re geçmifl olmas›na ra¤men Anayasa Mahkemesi herhangi bir karar vermemiflse ilk
derece mahkemesi önündeki davay›, iptal istemine konu olan kurala göre sonuç-
land›racakt›r. Ancak Anayasa Mahkemesi karar›, ilk derece mahkemesinin esas
hakk›ndaki karar›n›n kesinleflmesine kadar gelirse davaya bakan ilgili mahkeme
buna uymak zorunda kalacakt›r. Dolay›s›yla söz konusu dava temyiz aflamas›nda
olsa bile bu sefer de Anayasa Mahkemesi karar›n› ilgili yüksek mahkeme dikkate
almak zorunda kalacakt›r.

Anayasa’n›n 152. madde hükmünde yer ald›¤› için itiraz yoluna iliflkin olan s›-
n›rlay›c› bir hükme de maddenin son f›kras›nda yer verilmifltir. Ö¤retide on y›l ya-
sa¤› olarak adland›r›lan bu düzenlemeye göre Anayasa Mahkemesi’nin iflin esas›-
na girerek verdi¤i ret karar›n›n RG’de yay›mlanmas›ndan sonra on y›l geçmedikçe
ayn› kanun hükmünün Anayasaya ayk›r›l›¤› iddias›yla tekrar baflvuruda bulunula-
mayacakt›r. Dolay›s›yla redde konu olan ilk baflvurunun somut norm denetimi
kapsam›nda gerçekleflmesi gerekmektedir. Soyut norm denetimi çerçevesinde ve-
rilen bir ret karar› bu süre yasa¤›n› bafllatmayacakt›r. Ayr›ca dikkat edilmesi gere-
ken husus, ilk baflvuru itiraz yoluyla gelse de söz konusu ret karar›n›n iflin esas›na
girildikten sonra verilmifl olmas›d›r. Anayasa Mahkemesi’nin ön inceleme aflama-
s›nda verdi¤i ret karar› bu yasa¤› devreye sokmayacakt›r. 
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Anayasa Mahkemesi Kararlar›n›n Niteli¤i
Anayasa’n›n 153. maddesi, mahkeme kararlar›na iliflkindir. Hüküm mahkeme ka-
rarlar›n› belli özellikleri itibar›yla düzenlemifltir. Buna göre;

• Anayasa Mahkemesi kararlar› kesindir.
• ‹ptal kararlar› gerekçesi yaz›lmadan aç›klanamaz. Bu hüküm, Anayasa’n›n

141/III. maddesine koflut olarak düzenlenmifltir. Çünkü ilgili 141. madde ge-
re¤ince bütün mahkemelerin her türlü karar› gerekçeli olarak yaz›lmak zo-
runlulu¤undad›r.

• ‹ptal karar› ile Anayasa Mahkemesi kanun koyucu gibi hareket edemez ve
yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

• Kanun, KHK, TBMM ‹çtüzü¤ü ya da ilgili hükümleri, kendilerine iliflkin ip-
tal karar›n›n RG’de yay›mland›¤› tarihte yürürlükten kalkarlar. Gereken hâl-
lerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlü¤e girece¤i tarihi ayr›ca
kararlaflt›rabilir ve bu tarih karar›n RG’den yay›mland›¤› günden itibaren
bafllayarak bir y›l› geçemez.

• ‹ptal kararlar› geriye yürümez. 
• Anayasa Mahkemesi kararlar› RG’de hemen yay›mlan›r ve yasama, yürütme,

yarg› organlar›n›, idare makamlar›n›, gerçek ve tüzel kiflileri ba¤lar.

Anayasa Mahkemesi kararlar› yasama, yürütme, yarg› organlar›n›, idare makamlar›n›, ger-
çek ve tüzel kiflileri ba¤lar. 

Parlamento kararlar›n›n Anayasaya uygunluk denetimine tabi k›l›nmamas›n›n nedenini
tart›fl›n›z.
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Yarg› ifllevini aç›klayabilmek.

Devletin üç temel ifllevinden birini meydana ge-
tiren yarg› organ›n›n faaliyet alan›n›n ve ifllemle-
rinin belirginlefltirilmesi onun gördü¤ü ifllevin ne
anlama geldi¤ini de göstermektedir. Buna göre
erkler ayr›l›¤›n›n genel esaslar› içinde yasama or-
gan› kural koyma ifllevini yerine getirirken yürüt-
me organ› da as›l olarak yap›lan hukuksal dü-
zenlemeleri hayata geçirme ya da bir di¤er de-
yiflle yürütme iflini gerçeklefltirmektedir. Yarg›
organ› ise hukuksal düzenin d›fl›na ç›k›lmas› ya
da bunun ihlal edilmesi durumunda ortaya ç›kan
uyuflmazl›klar› çözme ifllevini üstlenmifltir. Bu ifl-
lev kanunla oluflturulan mahkemeler eliyle yeri-
ne getirilmektedir.

Yarg› ba¤›ms›zl›¤› kavram›n›n temel unsurlar›n›

s›ralayabilmek.

Hâkimin ba¤›ms›zl›¤› anlam›na gelen yarg› ba-
¤›ms›zl›¤›, yarg›c›n önüne gelen bir davay› her-
hangi bir bask› alt›nda kalmaks›z›n görüp karara
ba¤lamas›n› ifade etmektedir. Yarg› ba¤›ms›zl›¤›
kavram›n›n iki ana unsuru bulunmaktad›r. Bun-
lardan ilkini, hâkim ba¤›ms›zl›¤› olufltururken di-
¤erini hâkimlik güvencesi meydana getirmekte-
dir. Dolay›s›yla yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n anlafl›labil-
mesi için bu iki unsurun birbirinden soyutlanma-
mas› gerekmektedir. Çünkü hâkimlik güvencele-
ri, onlardan yararlanacak olan hâkimlerin, ba-
¤›ms›zl›¤›n› somutlaflt›ran önlemler demetini ba-
¤›ms›zl›k ise bunun sonucunda ulafl›lmak iste-
nen amac› meydana getirmektedir.

Türkiye’deki yarg› kollar›n› birbirleriyle karfl›lafl-

t›rabilmek.

Yarg› kolu, kararlar›, son inceleme merci olarak
ayn› yüksek mahkemede temyiz edilen mahke-
melerin oluflturdu¤u düzen biçiminde tan›mlana-
bilmektedir. Tan›m›n bir unsurunu meydana ge-
tiren yüksek mahkeme kavram› ise kesin hüküm
verme yetkisini haiz olan ve baflka bir mahkeme-
ye bulunmayan yarg› makam›n› ifade etmekte-
dir. Yüksek mahkemeler ayn› zamanda yarg› ko-
lunu da temsil etmektedir

Türk Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini

aç›klayabilmek.

1982 Anayasas›’n›n de¤iflik maddelerinde Türk
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri say›l-
m›flt›r. Buna göre;

• Normlar›n anayasaya uygunluk denetiminin ya-
p›lmas›,

• Bireysel baflvurular›n kabul edilmesi,
• Yüce Divan s›fat›yla yarg›lama yap›lmas›,
• Siyasi partilerin kapat›lmas› davalar›na bak›lmas›,
• Siyasi partilerin mali denetimlerini yap›lmas›,
• Meclis karar›yla milletvekili s›fat›n›n düflürülmesi

ile milletvekili dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas› ifl-
lemlerinin anayasaya uygunluk denetimini yap-
mas›,

• Uyuflmazl›k Mahkemesi baflkan›n›n seçilmesi
anayasada ifadesini bulmufl görev ve yetkileridir.

Anayasaya uygunluk denetiminin yollar›n› ve

Anayasa Mahkemesi kararlar›n›n niteli¤ini

aç›klayabilmek.

Anayasa’n›n 153. Maddesi, mahkeme kararlar›na
iliflkindir. Hüküm mahkeme kararlar›n› belli özel-
likleri itibar›yla düzenlemifltir. Buna göre;

• Anayasa Mahkemesi kararlar› kesindir.
• ‹ptal kararlar› gerekçesi yaz›lmadan aç›klanamaz.
• ‹ptal karar› ile Anayasa Mahkemesi kanun koyu-

cu gibi hareket edemez ve yeni bir uygulamaya
yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

• Kanun, KHK, TBMM ‹çtüzü¤ü ya da ilgili hüküm-
leri, kendilerine iliflkin iptal karar›n›n RG’de ya-
y›mland›¤› tarihte yürürlükten kalkarlar. 

• ‹ptal kararlar› geriye yürümez. 
• Anayasa Mahkemesi kararlar› RG’de hemen ya-

y›mlan›r ve yasama, yürütme, yarg› organlar›n›,
idare makamlar›n›, gerçek ve tüzel kiflileri ba¤lar. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi,yarg› makamlar›n›n hukuki
uyuflmazl›klar› aksi ispat edilemeyecek tarzda çözen
karar›n› ifade etmektedir?

a. Kesin hüküm
b. Ara karar
c. Bekletici sorun
d. Temyiz
e. ‹tiraz

2. Afla¤›dakilerden hangisi,hukuk devletinin varl›¤› zo-
runlu bir ilkesini oluflturmaktad›r?

a. Yürütmenin istikrar›
b. Yarg› ba¤›ms›zl›¤›
c. Yasaman›n verimlili¤i
d. Yürütmenin yetki olmas›
e. Devlet baflkan›n›n halk taraf›ndan seçilmesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi,yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤la-
nabilmesi için anayasa ile öngörülen
makamlardan birisidir?

a. YÖK
b. TRT
c. HSYK
d. RTÜK
e. DDK

4. Afla¤›dakilerden hangisi,HSYK’nin baflkanl›¤›n› ve
yönetimini yapmaktad›r?

a. Cumhurbaflkan›
b. TBMM Baflkan›
c. Baflbakan
d. Adalet Bakan›
e. ‹çiflleri Bakan›

5. Afla¤›dakilerden hangisi,HSYK’nin do¤al üyesidir?
a. Cumhurbaflkan›
b. Baflbakan
c. TBMM Baflkan›
d. D›fliflleri bakan›
e. Adalet Bakan› müsteflar›

6. Afla¤›dakilerden hangisi, 1982 Anayasas›’na göre
yüksek mahkeme olarak say›lmam›flt›r?

a. Say›fltay
b. Dan›fltay
c. Yarg›tay
d. Anayasa Mahkemesi
e. Askeri Yarg›tay

7. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluflmaktad›r?
a. 9
b. 11
c. 15
d. 17
e. 21

8. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan s›fat›yla afla¤›daki-
lerden hangisini yarg›layamaz?

a. Cumhurbaflkan›n›
b. Ana muhalefet partisi baflkan›n›
c. Baflbakan›
d. Bakanlar›
e. TBMM Baflkan›n›

9. Afla¤›dakilerden hangisi, anayasa de¤iflikli¤i kanun-
lar›n›n flekil bak›m›ndan denetimi için Anayasa Mahke-
mesi’nde dava açma yetkisine sahiptir? 

a. TBMM Baflkan›
b. Baflbakan
c. Cumhurbaflkan›
d. Adalet Bakan›
e. Bakanlar Kurulu

10. Afla¤›dakilerden hangisi, anayasaya uygunluk dene-
timinde itiraz yoluna konu olan ifllemlerden birisidir? 

a. Parlamento kararlar›
b. Anayasa de¤iflikli¤i kanunlar›
c. Uluslararas› sözleflmeler
d. ‹nk›lap kanunlar›
e. Kanun hükmünde kararnameler

Kendimizi S›nayal›m
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Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baflvuru

R›za Türmenrturmen@milliyet.com.trrturmen@milli-
yet.com.tr Tüm Yaz›lar› »
Son anayasa de¤iflikli¤i ile Türkiye, Anayasa Mah-

kemesi’ne (AYM) bireysel baflvuru hakk›n› kabul etti.
Anayasa’n›n 148. maddesine eklenen bu konuyla ilgili
paragrafta flöyle deniyor: “Herkes, Anayasa’da güvence
alt›na al›nm›fl temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa-

‹nsan Haklar› Sözleflmesi kapsam›ndaki herhangi biri-
nin kamu gücü taraf›ndan ihlal edildi¤i iddias›yla Ana-
yasa Mahkemesi’ne baflvurabilir...”
Bundan da anlafl›laca¤› gibi, AYM’ye baflvurabilmek
için ihlal edildi¤i iddia edilen hakk›n hem Anayasa’da,
hem de Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nde yer alma-
s› gerekiyor.
AYM’lere baflvuru hakk›, bireyin hak ve özgürlükleri ba-
k›m›ndan ek bir güvence sa¤layan ve birçok devlet tara-
f›ndan kabul edilen bir yol. Öte yandan yeni bir iç yar-
g› yolunun kurulmas›yla, Türkiye’den A‹HM’ye yap›lan
baflvurular›n say›s›nda da önemli bir azalma olabilir.
Yeterli ve etkili yarg› yolu

Ancak bunun için, A‹HM’nin, AYM’yi etkili ve yeterli
bir iç yarg› yolu olarak kabul etmesi gerekir. A‹HM,
AYM’nin etkili ve yeterli bir yarg› yolu olmad›¤›na ka-
rar verirse, o zaman AYM’ye gitmeden do¤rudan
A‹HM’ye baflvurma olana¤› var. ‹ç yarg› yolunun etkili
ve yeterli oldu¤unu göstermek ilgili devlete düflüyor.
Örne¤in, AYM makul bir sürede karar vermedi¤i için
etkisiz olabilir. 
Apostol/Gürcistan (2006) karar›nda, A‹HM, Gürcistan
AYM’ye bireysel baflvuru hakk›n›n, devletin bu yolun et-
kili oldu¤unu kan›tlayan somut bir örnek gösterememe-
si, ayr›ca hak ihlali saptand›ktan sonra Anayasa’da bunu
düzeltecek önlemlerin bulunmamas› nedenleriyle etkili
ve yeterli bir iç hukuk yolu olmad›¤›na karar verdi.
Türk Anayasa’s›ndaki bireysel baflvuru hakk›n›n etki-
li bir iç hukuk yolu say›lmas› için, AYM’nin makul bir
süre içinde karar vermesi, A‹HM kararlar›ndaki ilke-
leri göz önünde bulundurmas› önem tafl›yor.

Hükümet, TBMM’ye AYM Kurulufl ve Yarg›lama Usulle-
ri hakk›nda bir yasa tasar›s› gönderdi. Tasar›da, bireysel
baflvuru hakk› da düzenleniyor. 
Tasar› soyut norm denetimine izin vermiyor. Baflka bir
deyiflle, bir yasa baz› hak ve özgürlükleri ihlal ediyorsa,
bu yasa size uygulanmadan AYM’ye baflvuramazs›n›z.
Ancak, yasa uyguland›¤›nda sizin hak ve özgürlü¤ünü-
zü ihlal edece¤i kesinse, AYM’ye gitmeden A‹HM’ye
baflvurmak olana¤› var. 
Tasar›n›n en fazla tart›flmaya yol açabilecek yönü, AYM
bir hak ve özgürlü¤ün ihlaline karar verdi¤inde, bu ihla-
lin sonuçlar›n›n ortadan kald›r›lmas› için at›lacak ad›mlar.
Anayasa Mahkemesi yarg› karar›n› iptal edebilir mi?
AYM, hak ve özgürlü¤ün, bir yarg› karar› sonucu ihlal
edildi¤ine karar vermiflse, tasar›, AYM’ye bu yarg› kara-
r›n› iptal etme yetkisini veriyor. AYM’ye verilen bu yet-
ki, bireysel baflvuruyu düzenleyen Anayasa’n›n 148.
maddesi ile ba¤daflm›yor. 148. maddeye göre, AYM’nin
yetkisi insan haklar› ihlalleriyle s›n›rl›. AYM’nin, Yarg›-
tay ya da Dan›fltay taraf›ndan onan›p kesinleflen bir ka-
rar›, bir üst mahkeme gibi, usul ya da esas yönünden
inceleyip iptal etmek gibi bir yetkisi yok. AYM sadece
yarg› karar›n›n insan haklar› ihlaline yol aç›p açmad›¤›-
n› saptayabilir. Anayasa’n›n vermedi¤i bir yetkinin ya-
sayla verilmesi hukuka ayk›r›. AYM’nin ihlali saptad›k-
tan sonra, yeniden yarg›lanmak üzere karar› yetkili mah-
kemeye geri göndermesi gerekir.
Tasar›, bir ihlal durumunda, AYM’nin tazminata hük-
medebilece¤ini de öngörüyor. Bu madde de, AYM’nin
yetkilerine ve konumuna ayk›r›. Örne¤in, mülkiyet hak-
k›n›n ihlal edilmesi durumunda, AYM’nin tazminata ka-
rar verebilmesi için birinci derece mahkemesi gibi çal›fl-
mas›na, bilirkifli atayarak tafl›nmaz›n de¤erini saptama-
s›na, dosyan›n ayr›nt›lar›na girmesine gerek var. Oy-
sa,AYM’nin ne ifllevi ne de yap›s› buna uygun de¤il.
Nas›l ki, Alman Anayasa Mahkemesi’nin de bireysel
baflvurularla ilgili olarak tazminata karar verme ya da
mahkeme karar›n› iptal etme yetkisi bulunmamakta. Bir
hakk›n ihlal edildi¤ini saptad›ktan sonra, karar› yetkili
mahkemeye gönderiyor.
Bu maddeler, tasar›n›n amac› konusunda kuflkulara yol
aç›yor. TBMM komisyonlar›nda görüflülmesi s›ras›nda,
bireysel baflvuru hakk›n› zay›flatan bu hususlar›n dü-
zeltilece¤ini umut ederiz.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/anayasa-mahke-
mesi-ne-bireysel-basvuru/riza-turmen/siyaset/yazarde-
tay/14.01.2011/1338969/default.htm

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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BM YARGI
BA⁄IMSIZLI⁄I
TEMEL PRENS‹PLER‹
26 A¤ustos - 6 Eylül 1985 tarihleri aras›nda Mila-
no’da yap›lan BM Yedinci Suçun Önlenmesi ve
Suçlular›n Tedavisi Kongresi taraf›ndan kabul edil-
mifl, 29 Kas›m 1985 tarih ve 40/32 numaral› ve 13
Aral›k 1985 tarihli ve 40/146 numaral› kararlarla
BM Genel Kurulu taraf›ndan kabul edilmifltir.
Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›
1. Yarg› ba¤›ms›zl›¤› devlet taraf›ndan güvence alt›na

al›n›r ve anayasada veya iç hukukta yarg›ba¤›ms›z-
l›¤›na yer verilir. Yarg› ba¤›ms›zl›¤›na sayg› göster-
mek ve gözetmekbütünhükûmetkurulufllar›n›n ve
di¤er kurumlar›n görevidir.

2. Yarg› organ› önündeki sorun hakk›nda her hangi
bir taraf›n her hangi bir nedenle do¤rudan veya do-
layl› k›s›tlama, etki, teflvik, bask›, tehdit ve müda-
halesine maruz kalmaks›z›n, maddi olaylarave hu-
kuka dayanarak tarafs›z bir bicimde karar verir.

3. Yarg› organ› yarg›sal niteli¤e sahip her konuda yar-
g›lama yetkisine ve karar vermesi istenen birsoru-
nun kendisinin hukuken tan›mlanan yetkisine girip
girmedi¤i hakk›nda münhas›ran karar vermeyetki-
sine sahiptir.

4. Yarg›lama surecine usulsüz ve yetkisiz müdahale
yap›lamaz ve yarg›sal kararlar de¤iflikli¤e tabitutu-
lamaz. Yarg›sal organlar›n verdikleri cezalar›n hu-
kuka uygun olarak yarg›sal denetime tabitutulmas›
veya yarg› organlar›n›n verdikleri cezalar›n yetkili
makamlar taraf›ndan azalt›lmas› veyabaflka bir ceza
ile de¤ifltirilmesi bu prensibi ihlal etmez.

5. Herkes, öncedenkonmufl hukuki usullere göre yar-
g›lama yapan ola¤an mahkemelerde veya
yarg› yerlerinde yarg›lanma hakk›na sahipti. Ola-
¤an mahkemelere veya yarg› yerlerine ait olanyet-
kilerin ellerinden al›nmas› içinkonmufl usulleri ge-
re¤i gibi uygulamayan yarg› yerleri kurulamaz.

6. Yarg› ba¤›ms›zl›¤› prensibi, yarg›lama organ›n›n da-
valar› adil bir bicimde görmesini ve
taraflar›n haklar›na sayg› gösterilmesini gerektirir
ve yarg›lama organ›na bu imkan› verir.

7. Yarg› organlar›n›n görevlerini gere¤i gibi yapmala-
r›n› mümkün k›lmak için yeterli kaynaklar›ay›rmak,
her üye devletin görevidir.

Yarg›çlar›n ‹fade ve Örgütlenme Özgürlü¤ü
8. ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisi’ne uygun olarak, di-

¤er vatandafllara oldu¤u gibi yarg› organ›mensupla-
r›na da ifade, inanç, örgütlenme ve toplanma hak-
k› tan›n›r; ancak yarg›çlar bu haklar›n›kullan›rlar-
ken, her zaman görevlerinin itibar›n› ve yarg›n›n ta-
rafs›zl›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› koruyacaktarzda hare-
ket ederler.

9. Yarg›çlar, kendi menfaatlerini savunmak, mesleki
e¤itimlerini gelifltirmek ve yarg›ba¤›ms›zl›¤›n› koru-
mak içinyarg›çlardanoluflanörgütler kurabilir, bu
örgütlere ve di¤er kurulufllaraüye olabilirler.

Yarg›çlar›n Nitelikleri, Göreve Seçilmeleri ve 
E¤itimleri
10. Yarg›çlar, gerekli hukuk e¤itimini ve niteliklerini al-

m›fl, dürüst ve ehliyetli kifliler aras›ndanseçilir. Yar-

g›sal göreve secim yöntemleridüzenlenirken, uy-
gunsuz saiklerle atama yap›lmas›na kars›koruyucu
tedbirler getirilir. Yarg›çlar›nseçiminde ›rk, renk,
cinsiyet, din, siyasal veya baflka bir fikir,ulusal ve-
ya toplumsal köken, mülkiyet, do¤um ve statü gibi
nedenlerle bir kimseye kars› ayr›mc›l›kyap›lamaz.
Yarg›sal göreviçin adaylar›n o ülkeninvatandafl› ol-
ma flart› aranmas›, ayr›mc›l›kyap›lmas› seklinde an-
lafl›lamaz.

Hizmet fiartlar› ve Görev Süreleri
11. Yarg›çlar›ngörev suresi, ba¤›ms›zl›¤›, güvenli¤i, ala-

caklar› yeterli ücret, hizmet flartlar›, emekliayl›klar›
ve emeklilik yas› yasada yeterli bicimde güvence
alt›na al›n›r.

12. Yarg›çlar ister atanm›fl ister seçilmifl olsunlar, zo-
runlu emeklilik yas›na kadar veya sureli birgörevle-
ri varsa surelerinin dolmas›na kadar görev yapma-
lar› güvence alt›na al›n›r.

13. Meslekte yükselme bulundu¤u yerlerde yarg›çla-
r›nyükselmeleri yeterlilik, dürüstlük vedeneyim gi-
bi objektif nedenlere dayan›r.

14. Yarg›çlar›nüyesi bulunduklar› mahkeme içinde da-
valar›n da¤›t›m›, adalet sisteminin bir iç ‹sidir.

Mesleki Gizlilik ve Muafiyet
15. Yarg›çlar, yapt›klar› müzakereler ile aleni yarg›lama

d›fl›ndagörevleri s›ras›nda edindikleri gizli bilgiler
konusunda mesleki gizlilik kural›yla ba¤l›d›rlar ve
bu tur konular hakk›nda tan›kl›k yapmayazorlana-
mazlar.

16. Disiplin soruflturmas› yap›lmas›, kiflilerin ulusal hu-
kuka göre temyiz haklar› ve devletten
Tazminat isteme haklar› sakl› kalmak kayd›yla, yar-
g›çlar yarg›sal yetkilerini kullan›rken yanl›fltasarruf1ar›
veya ihmalleri nedeniyle kendilerine kars› maddi taz-
minat istenen hukuk davalar›ndanmuaft›rlar.

Disiplin, Görevden Al›nma ve Göreve Son Verme
17. Mesleki s›fatlar› nedeniyle bir yarg›ç hakk›nda yap›-

lan bir suç isnad› veya bir flikâyet, uygun birusule
göre h›zla ve adil bir bicimde takip edilir. Yarg›çlar
adil olarak yarg›lanma hakk›na sahiptir.Yarg›ç tara-
f›ndan aksi talep edilmedikçe, incelemenin ilk afla-
mas› gizli tutulur.

18. Yarg›çlar sadece görevlerini yapamayacak duruma
gelmeleri veya görevleriyleba¤daflmayacak davra-
n›fllarda bulunmalar› sebebiyle görevlerinden al›na-
bilir veya görevlerine son verilebilir.

19. Bütün disiplin, görevden alma ve göreve son ver-
me ifllemleri, yarg›sal faaliyetin yerleflik standartla-
r›na göre karara ba¤lan›r.

20. Disiplin, görevden alma ve göreve son verme ka-
rarlar› ba¤›ms›z bir denetime tabidir. Enyüksek
mahkemenin bu konuda ald›¤› kararlara ve yasama
organ›n›n suland›rarakgörevden almaveya benzeri
yarg›lamalara kars› uygulanmayabilir.

Kaynak: http://www.barobirlik.org.tr/mevzuat/avuka-
ta_ozel/meslek_kurallari/bm_yargi_ba%C4%9Fimsizli-
gi_temel_prensipleri.pdf

Okuma Parças›
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› ‹fllevinin Anlam›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› Kavra-
m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› Kavra-
m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› Kavra-
m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› Kavra-
m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Kolu Kavram› ve 1982
Anayasas›’na Göre Yarg› Kollar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Kolu Kavram› ve 1982
Anayasas›’na Göre Yarg› Kollar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Anayasa Mahkeme-
si’nin Görev ve Yetkileri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anayasaya Uygunluk De-
netiminin Yollar› ve Anayasa Mahkemesi Karar-
lar›n›n Niteli¤i” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anayasaya Uygunluk De-
netiminin Yollar› ve Anayasa Mahkemesi Karar-
lar›n›n Niteli¤i” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

1982 Anayasas›’n›n yarg›ya iliflkin düzenlemeleri en bafl-
tan beri çok sorunlu olmufl ve maalesef bu s›k›nt›lar bir
türlü tam anlam›yla giderilememifltir. Her ne kadar Ana-
yasa yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› öngörmüfl ve belli hâkimlik
güvencelerine yer vermiflse de Anayasa’daki çeflitli dü-
zenlemeler bu temel kabulü zay›flatm›flt›r. Bu noktada
belirleyici bir konuma sahip olan HSYK’nin oluflumun-
da yürütmenin etkinli¤i ciddi bir elefltiri konusudur. Ba-
kan›n ve müsteflar›n›n Kurul içindeki varl›¤› ile Kurul
kararlar›n›n meslekten ç›karma d›fl›nda yarg›sal deneti-
me kapal› tutulmas› bu elefltiri konular›n› oluflturmakta-
d›r. Yarg›sal denetime kapal›l›k hukuk devleti bak›m›n-
dan ciddi bir eksiklik oldu¤u kadar ayn› zamanda yar-
g› mensuplar› üzerinde etkinli¤i tart›fl›lmaz Kurulu, bir
güvence olmaktan uzaklaflt›rmaktad›r. Bundan dolay›
yarg› ba¤›ms›zl›¤› konusunda Türkiye’de bir türlü sonu
gelmeyen tart›flmalar devam etmektedir. 

S›ra Sizde 2 

1982 Anayasas› TBMM ‹çtüzü¤ü, milletvekili s›fat›n›n
meclis karar›yla düflürülmesi ve milletvekili dokunul-
mazl›¤›n›n kald›r›lmas› d›fl›nda parlamento kararlar›n›
denetim kapsam›na almam›flt›r. Kanunlardan farkl› ola-
rak parlamento kararlar›, üçüncü kiflilere hak ve yü-
kümlülük getirme etkisine sahip olmayan siyasi içerikli
ifllemlerdir. Bu ifllemlerin denetime tabi tutulmas› Ana-
yasa Mahkemesinin siyasi bir organ olan TBMM’nin iç
iflleyifline ve siyasi tercihlerine müdahale etmesi sonu-
cunu do¤uracakt›r ki bu denetim erkler ayr›l›¤›n› da
önemli ölçüde zedeleyen bir sonuç do¤uracakt›r. 
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A
Anayasa: Devletin temel yap›s›n›, yönetim biçimini, organla-

r›n› ve bu organlar›n yetki ve görevlerini, organla aras›n-

daki iliflkileri düzenleyen; kifli hak ve özgürlüklerini be-

lirleyen, güvence alt›na alan kurucu metin. 

Anayasac›l›k: Devlet iktidar›n› hukukla ve yaz›l› bir anaya-

sayla s›n›rlamak yoluyla birey özgürlüklerini güvence al-

t›na alma amac› güden modern düflünce.

Ara seçim: Ölüm veya milletvekilli¤i s›fat›n›n kaybedilmesi-

ne yol açan haller sonucunda meydana gelen milletve-

killi¤i boflalmalar›n›n tamamlanmas›na iliflkin olarak ya-

p›lan seçim.

Asli kurucu iktidar: Devleti kurarak, ona hukuki ve siyasi

statüsünü veren ve anayasay› ilk kez ya da yeniden ya-

pan iktidar.

B
Bakanlar Kurulu: Baflbakan›n baflkanl›¤› alt›nda tüm hizmet

ve devlet bakanlar›nda oluflan kurul.

C-Ç
Çerçeve anayasa: Genel ilkeleri düzenleyerek, bu ilkelerin

hayata geçirilmesini kanunlara b›rakan anayasa.

D
Demokratik asli kurucu iktidar: Kayna¤›n› bir kiflinin ira-

desinden de¤il, ulusun ya da halk›n iradesinden alan

kurucu iktidar.

Do¤al yarg›ç ilkesi:Bir davaya bakacak olan mahkemenin uyufl-

mazl›¤›n do¤mas›ndan önce yasayla belirlenmifl olmas›.

E
Eflit Oy: Servet, cinsiyet, e¤itim gibi unsurlara bak›lmaks›z›n

herkesin tek bir oy hakk›na sahip olmas›.

F
Ferman anayasa: Hükümdar›n tek yanl› iradesinin ürünü

olan anayasa.

G
Genel görüflme:Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren

belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Kurulunda görüflülmesi.

Genel Oy: Servet, cinsiyet, e¤itim, vergi, ›rk gibi farklar göz

önünde bulundurulmadan bütün vatandafllar›n oy hak-

k›na sahip olmas›d›r

Gensoru: Bakanlar kurulunun genel politikas›n›n ya da bir

bakan›n bakanl›¤› ile ilgili ifllerden dolay› siyasi sorum-

suzlu¤unun tart›fl›ld›¤› ve güven oylamas›yla sonuçlanan

genel görüflme.

Geri Ça¤›rma: Seçimle ifl bafl›na gelmifl bir kamu görevlisinin

görev süresi dolmadan belli say›da yurttafl›n talebi üze-

rine yap›lacak halkoylamas›yla görevden al›nmas›.

Gizli Oy: Seçmenin oyunu kimsenin görmeyece¤i biçimde

kullanmas›.

Güvenoyu: Parlamenter sistemde, hükümetin göreve baflla-

mas› s›ras›nda ya da sonradan yap›lan ve hükümete gü-

ven duyulup duyulmad›¤›n› ölçmeyi amaçlayan parla-

mento oylamas›.

H
Halk Giriflimi: yürürlükteki bir yasay› de¤ifltiren ya da tü-

müyle yeni bir düzenleme getiren yasa metninin yurttafl-

lar taraf›ndan haz›rlanarak halkoyuna sunulmas›.

Halk Vetosu: parlamentoda kabul edilmifl ancak henüz yü-

rürlü¤e girmemifl bir yasay› yurttafllar›n belirli bir süre

içinde halk›n onay›na sunmas›.

Halkoylamas›: Belirli bir konuda halk›n görüfl belirtmesini

ya da karar vermesini sa¤layan oylama.

I-‹
‹ki dereceli seçim: seçmenlerin temsilcileri seçecek olan ve

“ikinci seçmen” ad› verilen delege grubunu; ikinci seç-

menlerin de temsilcileri seçmesi. 

K
Kurucu iktidar: Devleti hukuki ve siyasi bir kurum olarak

kuran iktidar.

Kurucu meclis: Yaln›zca anayasay› haz›rlamak ve kabul et-

mek amac›yla oluflturulan meclis.

M
Meclis araflt›rmas›: Meclis taraf›ndan belli bir konuda bilgi

edinmek için yap›lan inceleme.

Misak anayasa: Monarkla birlikte onun iradesine eklemlen-

mifl temsili bir organ ya da meclisin yapt›¤› anayasa.

Monokratik kurucu iktidar: Kayna¤›n› tek kiflinin iradesin-

den alan iktidar.

O-Ö
Oylar›n aç›k say›m› ve dökümü: Oy verme ifllemi tamam-

land›ktan sonra oylar›n say›m› ve dökümünün kamuya

aç›k olarak yap›lmas›

Sözlük
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Ölçülülük ‹lkesi: S›n›rlama amac› ile s›n›rlama arac› aras›nda

makul bir oran›n bulunmas›.

Öze dokunma yasa¤›: Bir temel hak ve özgürlü¤ü büyük öl-

çüde k›s›tlayan veya özgürlü¤ün kullan›lmas›n› ortadan

kald›ran ya da onu kullan›lamaz hale getiren s›n›rlama-

lar›n yap›lamamas›.

P-R
Plebisit kurucu iktidar: ‹ktidar› belli bir dönemde elinde

bulunduranlar›n, haz›rlad›klar› anayasa tasla¤›n› özgür

bir tart›flma ortam› yaratmadan halkoylamas›na sunan

iktidar.

Referandum: bkz. Halkoylamas›.

S-fi
Serbest Oy: Seçmenin sand›k bafl›nda oyunu herhangi bir

bask› ya da etki alt›nda kalmadan tamamen özgür irade-

sine göre verebilmesi.

Soru: Bakanlar Kurulu ad›na sözlü veya yaz›l› olarak cevaplan-

d›r›lmak üzere Baflbakan veya bakanlardan bilgi isteme.

T
Tali kurucu iktidar: Bir anayasay›, o anayasada öngörülen

yöntemlere ba¤l› kalarak de¤ifltiren iktidar.

Tek Dereceli Seçim: Seçmenlerin temsilcilerini do¤rudan

seçmesi.

Türev kurucu iktidar: bkz. Tali kurucu iktidar.

V
Veto: Bir yetkinin, bir yasan›n, bir karar›n yürürlü¤e girmesi-

ne karfl› ç›kma hakk›.

Y
Yasama ba¤›fl›kl›¤›: Yasama organ› üyelerinin görevlerini

herhangi bir zorluk, bask› alt›nda kalmadan serbestçe

yapabilmelerini sa¤lamak amac›yla, milletvekillerinin gö-

revlerini gerçeklefltirirken bafllat›labilecek adlî takipleri

engellemeye yönelik düzenleme.

Yasama dokunulmazl›¤›: Yasama organ› üyelerinin görev-

lerini yerine getirebilmeleri için bir suç eylemine iliflkin

olarak ceza kovuflturmas› ve yarg›lamas›ndan uzak tutul-

mas›n› öngören ba¤›fl›kl›k.

Yasama sorumsuzlu¤u: Milletvekillerinin temsil ettikleri seç-

men iradesini, görüfllerini ve isteklerini herhangi bir bas-

k› alt›nda kalmaks›z›n aç›klayabilmesinin güvencesi.

Yumuflak anayasa: De¤ifltirilmesi adi kanunlarla ayn› hü-

kümlere tabi olan anayasa.




