
 
TÜRK ANAYASA HUKUKU 

Ünite- 1 
 
Türkiye’de Anayasal Gelişmeler ve 1982 Anayasası 

SENED-İ İTTİFAK  
Türkiye’de, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde başlayan anayasacılık hareketleri çerçevesinde “misak” 
(sözleşme) biçiminde meydana getirilen ilk anayasal belge olan Sened-i İttifak, 1808 yılında merkezî hükûmetin 
temsilcileri ile âyan temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilmiştir. 

Merkezî yönetimin yararına olan hükümler;  

1. Padişahın ve devletin otoritesini herkes kabul edecektir.  
2. Sadrazama itaat edilecektir.  
3. Malî yükümlülükler ve vergilerle ilgili emirlere uyulacaktır.  
4. Yeniçeri ocağı Padişaha itaat edecektir.  
5. Âyan, kendi toprakları dışına el atmayacaktır.  
 

Âyanların yararına olan hükümler;  
1. Sadrazamın keyfi eylemleri önlenecektir.  
2. Suçsuz hanedanlara haksızlık edilmeyecek, bunların sürekliliği korunacak ve kendi yönetimleri altındaki 
hanedanları koruma hakları tanınacaktır.  
 

Genel olarak halkın yararına olan hükümler:  
1. Yoksullar ve reaya korunacak, vergiler haksız ve ezici olmayacaktır.  

         2. Reayaya zulüm edilmeyecek, suç işlenmesi durumunda soruşturma yapılmadan ceza verilmeyecektir. 

 
TANZİMAT FERMANI 

1839 yılında Padişah tarafından tek taraflı olarak “ferman” biçiminde ilan edilen Tanzimat Fermanı ile devletin 
bütün uyrukları için can, mal ve ırz güvenliğinin teminat altına alınması, düzenli bir vergi sistemine geçilmesi, 
genel ve zorunlu askerlik uygulamasının başlatılması ve bütün uyrukların kanun önünde eşitliğinin sağlanması 
taahhüt edilmiştir. 

Tanzimat Fermanı ile getirilen hükümleri, devlet yönetimine ilişkin ilkeler ve hak ve özgürlükler olmak üzere iki 
grupta incelemek mümkündür. 

Devlet yönetimine (yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri) ilişkin ilkeler:  
• Tanzimat Fermanı’nın devlet yönetimiyle ilgili en önemli ilkesi, iktidarın kendi kendini sınırlamasıdır. Buna 

göre, kamusal alan yeni kanunlarla düzenlenecek ve keyfi işlemlere izin verilmeyecektir. Bütün işlemlerin 
kanunlara uygun olarak yürütülmesi sağlanacak, buna uymayan görevliler cezalandırılacaktır.  

 
• Keyfi cezalara son verilecek, mahkemelerde duruşmaların aleni olması sağlanacak, yargı kararı olmadıkça 

kimseye ceza verilmeyecektir. 
• Devlet harcamalarının finansmanı için vergi toplanacaktır.  
• Devletin askerî ve diğer harcamaları kanunla düzenlenecek ve sınırlanacaktır.  
• Kanunların hazırlanmasında yeni bir yöntem benimsenmiştir. Buna göre kanunlar, yetkili kurullar (Meclisi 

Ahkamı Adliye ve Babı Seraskeri Darı Şurası-askerî kanunlarda-) tarafından serbestçe görüşülerek 
kararlaştırıldıktan sonra Padişah tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulacaktır.  

 
• Tanzimat Fermanı’nın devlet yönetimi alanındaki bir diğer önemli ilkesi de, eşit muamele yükümlülüğüdür. 

Buna göre, Tanzimat Fermanı ile getirilen haklardan din ayrımı gözetilmeksizin devletin bütün uyrukları 
yararlanacaktır. 

 
 
 
 
 
Hak ve özgürlükler:  

• Kişi dokunulmazlığı ve güvenliği kabul edilmiştir. Buna göre, kimse, kanun dışı nedenlerle suçlanmayacak 
ve cezalandırılmayacaktır (kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi). Herkesin adil ve aleni yargılanma hakkı 
vardır. Kimsenin şeref, haysiyet ve namusuna dokunulmayacaktır.  



 
• Cezalar şahsi olup mirasçılara intikal etmeyecektir (cezaların şahsiliği ilkesi).  
• Kişilerin mal güvenliği kabul edilmiştir. Buna göre, herkes mal ve mülkünde serbestçe tasarrufta 

bulunabilecektir (mülkiyet hakkı). Kimsenin malı müsadere (elkoyma) edilmeyecektir.  
• Herkesten ancak emlak ve kazancına (mali gücüne) göre vergi alınacak ve vergide adalet sağlanacaktır.  
• Ömür boyu askerlik uygulamasına son verilecek ve askerlik ödevi, dört veya beş yıl süreli olarak, adil bir 

şekilde yeniden düzenlenecektir. 

Tanzimat Fermanı, kendi dönemi için bir “haklar beyannamesi”dir. Bir haklar beyannamesi niteliğinde olan 
Tanzimat Fermanı ile devlet iktidarı bir ölçüde sınırlandırılmakta ve böylece anayasal monarşinin yolu 
açılmaktadır. 

ISLAHAT FERMANI  

Padişah tarafından “ferman” biçiminde ilan edilen 1856 tarihli Islahat Fermanı ise Tanzimat Fermanı’ndaki 
vaadleri yenileyen ve ayrıca din farkı gözetilmeden bütün devlet uyruklarının eşit işlem görmesi ilkesini getiren 
bir belgedir.Avrupa devletlerinin etkisiyle hazırlanan Islahat Fermanı’nın temel amacı, müslümanlar ile 
gayrimüslimler arasında her yönden tam bir eşitlik sağlamaktı. Böylece devletin uyrukları arasında var olan 
vergi, askerlik, yargılama, eğitim, devlet memurluğu ve temsil alanındaki bütün farklar kaldırılıyordu. 

 Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı anayasa değildir, ancak bir ölçüde de olsa devlet 
iktidarını sınırlandırma amacı taşıdıkları için “anayasal belge” niteliğindedir 
 
1876 ANAYASASI (KANUN-U ESASÎ)  

1876 Anayasası (Kanun-u esasî) “Cemiyet-i Mahsusa” adını taşıyan bir kurulca Belçika, Polonya ve Prusya 
anayasalarından yararlanılarak hazırlanmış ve Mithat Paşa başkanlığındaki Heyet-i Vükela’dan da geçtikten sonra 
23 Aralık 1876’da Padişah İkinci Abdülhamit tarafından “ferman” biçiminde ilan edilmiştir.1876 Anayasası, Osmanlı 
Devleti tebaasının temel hak ve hürriyetlerini zamanının anayasalarına benzer bir biçimde düzenlemiştir. 
Anayasa’da, kişi hürriyeti, kişi güvenliği , ibadet hürriyeti , basın hürriyeti ,ticaret, sanat ve ziraat alanlarında şirket 
kurma hakkı , dilekçe hakkı , öğretim hürriyeti , eşitlik ilkesi , mali güce göre vergilendirme ilkesi , mülkiyet hakkı , 
konut dokunulmazlığı , tabiî hâkim ilkesi , hak arama hürriyeti , müsadere ve angarya yasağı , vergilerin kanuniliği 
ilkesi , işkence ve eziyet yasağı , vatandaşlık hakkı , devlet memurluğuna girme hakkı  gibi hak, hürriyet ve ilkeler 
yer almıştır. 1876 Anayasası , birincisi, üyeleri iki dereceli seçimle halk tarafından seçilen Heyet-i Mebusan; ikincisi 
de, üyeleri Padişah tarafından atanan Heyet-i Âyan olmak üzere iki meclisli bir parlamento (Meclis-i Umûmi) 
kurmuştur. Parlamentonun yetkilerini oldukça dar tutan Anayasa hükümlerine göre, kanun yapma yetkisi 
Parlamentoya aittir. Kanun teklif etme hakkı Bakanlar Kuruluna aittir.Yürütme yetkisi, devlet başkanı olan Padişah 
ile Bakanlar Kuruluna (Heyet-i Vükela) aittir.Bir “meşruti monarşi” kurmaya çalışan 1876 Anayasası’nda 1909 yılında 
bazı değişiklikler yapılarak, temel hak ve hürriyetler genişletilmiş, Bakanlar Kurulunun sorumluluğu esası 
benimsenmiş, Parlamentonun yetkileri artırılmış, Padişahın yetkileri ise daraltılmıştır. Bu değişikliklerden önemli 
olanlar şunlardır:  

 Bakanlar Kurulunun (kolektif sorumluluk) ve bakanların (bireysel sorumluluk) Meclisi Mebusana karşı 
sorumluluğu kuralı kabul edilmiştir.  

 Yürütme işlemleri için parlamenter sistemin bir gereği olarak “karşı imza” kuralı (kararların sadrazam, 
ilgili bakan ve Padişah tarafından birlikte imzalanması) getirilmiştir. Bu kararlardan sadrazam ve ilgili 
bakan sorumlu olacaktır.  

 Padişahın fesih yetkisi bazı kayıtlara bağlanarak sınırlandırılmıştır. Ne var ki, 1914 Anayasa değişikliği 
ile padişahın fesih yetkisi eski hâline getirilmiştir.  

 Mebusların kanun teklif edebilmeleri için padişahtan izin almaları şartı kaldırılmıştır.  
 Padişahın kanun yapımındaki mutlak veto yetkisi yumuşatılarak geri gönderme yetkisine 

dönüştürülmüştür. Meclisin, padişahça geri gönderilen kanunu tekrar görüşerek üçte iki çoğunlukla kabul 
etmesi mümkündür.  

 Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak, sansür yasaklanmış, haberleşmenin gizliliği hakkı ile  dernek ve 
toplanma hakları kabul edilmiş ve padişahın sürgün yetkisi kaldırılmıştır. 
1876 Anayasası’nda 1909 yılında yapılan değişiklikler ile Bakanlar Kurulunun sorumluluğu esası 
benimsenmiş, Parlamentonun yetkileri artırılmış, Padişahın yetkileri ise daraltılmıştır 

 

 

1921 ANAYASASI 

23 maddelik kısa bir anayasa olan 1921 Anayasası’nın en önemli kuralı, “millî egemenlik ilkesi”dir . 
Anayasa, yasama ve yürütme kuvvetlerinin TBMM’nde toplandığını belirtmektedir (m.2). Anayasa’ya göre, Türkiye 
Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve Hükûmeti Büyük Millet Meclisi Hükûmeti unvanını 
taşır.Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca seçilen üyelerden oluşur Meclis seçimleri iki yılda bir yenilenir. 



 
Ahkâmı şer’iyenin uygulanması, kanunların yapılması, değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması, andlaşmaların 
yapılması ve vatan savunması ilanı gibi yetkiler Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılır. Hükûmet bölümleri, 
Meclisin seçtiği bakanlar aracılığıyla yönetilir, bu bakanlara Meclis yön verir ve gerektiğinde değiştirir . Bu 
hükümler nedeniyle 1921 Anayasası’nın bir “meclis hükûmeti” kurduğu kabul edilmektedir.  

1921 Anayasası’nın önemli bir bölümü de  taşra yönetimine ayrılmıştır. 1921 Anayasası, Türkiye’yi 
coğrafi ve iktisadi ilişkiler bakımından vilayet, kaza ve nahiyelere bölmüş ve vilayet ve nahiyelerde “halk idaresi”ni 
kabul etmiştir. Bu nedenle, yerinden yönetim ilkesini o döneme göre oldukça ileri bir düzeyde benimsemiş olan 
1921 Anayasasının bu özelliği “yerel katılım ve yerel demokrasi” olarak adlandırılmaktadır. 

3Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasından sonra, 1921 Anayasası’nda 29 Ekim 1923 tarih ve 364 sayılı 
Kanun’la yapılan değişiklikle de, “Türkiye Devletinin hükûmet şekli, Cumhuriyettir” hükmü getirilerek, Cumhuriyet 
ilan edilmiştir.  1923 değişikliğiyle ayrıca, “Türkiye Devletinin dini, Dini İslamdır. Resmi lisanı Türkçedir” hükmü de 
kabul edilmiştir. 
 
1924 ANAYASASI  

1921 Anayasası’nın devletin kuruluşu ve hak ve hürriyetlerle ilgili düzenlemelerinin yetersiz olması nedeniyle 
1924 yılında yeni bir anayasa yapıldı. Katı bir anayasa olan 1924 Anayasası, “Anayasa’nın hiçbir maddesi hiçbir 
sebep ve bahane ile savsanamaz ve işlerlikten alıkonamaz. Hiçbir kanun Anayasa’ya aykırı olamaz” hükmüyle 
anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemiş olmakla birlikte, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal 
denetimine yer vermemiştir.  

 
Lâiklik: 1928 yılında yapılan değişiklikle, Anayasa’daki, “Türkiye Devletinin dini, Din-i İslamdır” hükmü  ile 

Meclisin yetkileri arasında sayılan “ahkâm-ı şer’iyenin tenfizi” hükmü çıkarılmış, 1937 değişikliği ile de Anayasaya 
“lâiklik ilkesi” eklenmiştir.  
Hükûmet sistemi: 1924 Anayasası, meclis hükûmeti ile parlamenter rejim arasında karma bir hükûmet sistemi 
kurmuştur  
 

1924 Anayasası’nın meclis hükûmeti sistemine benzeyen hükümleri şunlardır:  
1. “Türk Milletini ancak TBMM temsil eder ve Millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır” (m.4).  
2. “Yasama yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır” (m.5).  

      3. “Meclis, Hükûmeti her zaman denetleyebilir ve düşürebilir” (m.7). Ancak Hükûmetin Meclisi feshetme yetkisi 
bulunmamaktadır 

1924 Anayasası’nın parlamenter sisteme benzeyen hükümleri ise şunlardır:  
1. Büyük Millet Meclisi, yasama yetkisini kendisi kullanırken (m.6), yürütme yetkisini ancak Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu eliyle kullanabilir (m.7).  
2. 1924 Anayasası ile (m.44) hükûmetin kurulması konusunda parlamenter sisteme benzeyen bir mekanizma 

öngörülmüştür. Buna göre, “Başbakan, Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından tayin olunur. Öteki 
bakanlar Başbakanca seçilip tamamı Cumhurbaşkanınca onandıktan sonra Meclise sunulur. Meclis toplanık 
değilse sunma işi Meclisin toplanmasına bırakılır. Hükûmet tutacağı yolu ve siyasi görüşünü en geç bir hafta 
içinde Meclise bildirir ve ondan güven ister.”  

       3. Parlamenter hükûmet sisteminin unsurlarından birisi olan hükûmetin siyasi sorumluluğu kuralı da 1924 
Anayasası’nın “Bakanlar Kurulu, Hükûmetin genel politikasından birlikte sorumludur” (m.46) hükmüyle kabul 
edilmiştir. 

Temel hak ve hürriyetler: 1924 Anayasası, temel hak ve hürriyetlerin kökeni ve sınırları konusunda “tabiî hak 
anlayışı”nı benimsemiştir.  Eşitlik ilkesi , kişi hürriyeti ve kişi güvenliği , işkence, eziyet, müsadere ve angarya 
yasağı, din ve vicdan hürriyeti , konut dokunulmazlığı , basın hürriyeti , seyahat hürriyeti , sözleşme hürriyeti, 
çalışma hürriyeti, mülkiyet hakkı, toplanma hürriyeti, dernek ve şirket kurma hakkı , eğitim ve öğretim hürriyeti , 
haberleşmenin gizliliği , dilekçe hakkı , kanuni hâkim güvencesi , vergi ödevi , seçme ve seçilme hakkı , 
vatandaşlık hakkı , devlet memurluğuna girme hakkı. 
 
1924 Anayasası, kişi hak ve hürriyetlerini genel olarak düzenlemiş, ancak Batı anayasalarında da tam olarak 
görülmeyen sosyal haklara yer vermemiştir.  
1924 Anayasası’nın öngördüğü, parlamentonun mutlak üstünlüğü, anayasa yargısının benimsenmemesi, tek 
meclisli parlamento, merkeziyetçi yönetim gibi kurum ve özelliklere baktığımızda, bu Anayasa’nın tipik bir şekilde 
“çoğunlukçu demokrasi” anlayışına göre düzenlendiğini görmekteyiz. Bu arada, değiştirilmesi özel çoğunluk şartına 
bağlandığı için biçimsel olarak katı bir anayasa olmakla birlikte, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal 
denetiminin kabul edilmemiş olması, 1924 Anayasası’nın çoğunlukçu niteliğini daha da pekiştirmektedir. Nitekim 
1950 sonrası siyasal hayatta da, iki-parti sistemi, yasama ve yürütmenin parti yönetimi nedeniyle birleşmesi ve 
kabinenin siyasal üstünlüğü ile çoğunluk seçim sistemi, çoğunlukçu demokrasinin unsurlarını tamamlamaktadır. 
 
1961 ANAYASASI 
 



 
Hukuk devleti ve hak ve hürriyetlerin korunması bakımından temel öneme sahip bir kurum olan 

kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin kabul edilmediği bir dönemde Meclis çoğunluğunca 
birtakım antidemokratik kanunların çıkarılması, iktidar-muhalefet ilişkilerini bozarak, iktidara karşı muhalefetin 
güçlenmesi ve Demokrat Parti yönetiminden memnun olmayan kesimlerin güç birliği yapmasına yol açmış ve 27 
Mayıs ortamını hazırlamıştır 

27 Mayıs 1960 askerî darbesinin ardından yeni bir anayasa yapmak üzere bir Kurucu Meclis oluşturuldu. 
Bu Meclisin hazırladığı Anayasa, 9 Temmuz 1961 tarihinde yapılan referandumda halk tarafından da yüzde 61.7 
oy oranıyla kabul edildi. Katı ve düzenleyici nitelikteki 1961 Anayasası, genel esaslar bölümünde, Türkiye 
Cumhuriyetinin, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk devleti olduğunu belirtmektedir 

1961 Anayasası, anayasanın üstünlüğü ilkesini açıkça hükme bağlamış ve bunu gerçekleştirmek için de 
kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek üzere Anayasa Mahkemesini kurmuştur. 
 Hukuk devletinin bir gereği olarak, idarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tâbi olduğunu hükme 
bağlayan Anayasa, yargı bağımsızlığını ve hâkimlik teminatını sağlamak üzere Yüksek Hâkimler Kurulunu 
getirmiştir. Ayrıca Anayasa, bu bağlamda olmak üzere, “tabiî hâkim ilkesi” ve suç ve cezalara ilişkin prensiplere 
de yer vermiştir. 

Anayasa, yasama ve yürütme ilişkileri bakımından kuvvetler ayrılığı ve frenler ve dengeler sistemi 
çerçevesinde parlamenter hükûmet sistemini öngörmüştür. Bu çerçevede, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosundan oluşan çift-meclisli bir parlamento oluşturmuştur 
 
1961 Anayasası’nın en ileri yanlarından birisi de klasik kişi hak ve hürriyetleri ile siyasal hakları genişletip 
güçlendirmesinin yanı sıra, sosyal hakları da düzenleyen ilk anayasa olmasıdır. 

Anayasacılık tarihimizde ilk defa sosyal devlet ilkesini benimseyen, sosyal haklara yer veren, Anayasa 
Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulunu oluşturan anayasa 1961 Anayasası’dır. 
 
1971-1973 Değişiklikleri 
 

Yürütme güçlendirilmiş; üniversite özerkliği daraltılmış; anayasa yargısı ve idari yargı alanında çeşitli 
kısıtlamalar yapılmış; tabiî yargı yolu yerine, kanuni yargı yolu ilkesi getirilmiş; Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuş; devlet memurlarının sendika kurma hakkı kaldırılmış ve en önemlisi 
de anayasal temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak “genel koruma” hükmü, genel sınırlama maddesine 
dönüştürülerek, sınırlama sebepleri artırılmıştır. 
1971-1973 yıllarında yapılan değişiklikler 1961 Anayasasının temel felsefesine aykırı olmakla birlikte yürütmenin 
güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler, 1961 Anayasasının önemli bir zayıflığını düzeltici niteliktedir. 
1982 ANAYASASI 
 
12 Eylül Askerî Müdahalesi ve 1982 Anayasası’nın Kabulü 
 

1982 Anayasası, anarşi, terör, bölücülük faaliyetleri ile ekonomik bakımdan kötüye gidiş ve bunlar kar-
şısında sivil yönetimin başarısız kaldığı gerekçeleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980’de gerçekleştirdiği 
askerî darbenin ardından atamayla oluşturulan Danışma Meclisi ile Millî Güvenlik Konseyinden müteşekkil Kurucu 
Meclis tarafından hazırlanarak kabul edilmiş, yapılan referandumda da halk tarafından yüzde 91.4 oy oranıyla 
onaylanmıştır 

1961 Anayasası yerine, yeni bir anayasanın yapılmasının gerekçeleri olarak; bu Anayasanın uygulandığı 
dönemde kuvvetler ayrılığının kuvvetler çatışmasına dönüştüğü; bazı kamu kurumlarının sahip olduğu özerkliğin 
kötüye kullanıldığı; siyasal partilerin sorumsuzca davrandığı ve yıkıcı ve bölücü faaliyetleri teşvik ettikleri; 
yönetimde partizanlık yapıldığı; yasama organının tıkandığı; ekonomik sorunların çözülemediği; dış etkenlerin de 
bu olumsuzluklara katkıda bulunduğu; 1961 Anayasası ile öngörülen hükûmet mekanizmasının işlemediği ve bu 
nedenle siyasal kararlar alma ve yeni politikalar ürütebilme yeteneğinin zayıflayarak rejim bunalımını 
ağırlaştırdığı; 1961 Anayasası ile getirilen hürriyetlerin çok fazla olduğu; Devlet otoritesinin sarsıldığı ve yetersiz 
bırakıldığı gibi sebepler sayılabilir. 
1982 Anayasası, bütün anayasaların kurmaya çalıştığı hürriyet-otorite dengesinde, otoritenin ağırlığını artırmış, 
devleti birey karşısında korumaya çalışmıştır. 
 

 
 belli şartlar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerini yenileme yetkisi kullanılabilir hâle getirilmiştir . 

2017 yılında Anayasada yapılan değişiklikle başkanlık sistemine geçilmesi kabul edilmiş, 116’ncı madde 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin, iki taraftan birinin kararıyla, birlikte 
yenilenmesi imkânı getirilmiştir. 

 
 1982 Anayasası’nın ilk düzenlemesinde 1961 Anayasası döneminde görülen Cumhurbaşkanı 

seçimlerindeki uzamaları ve tıkanıklıkları ortadan kaldırıcı nitelikte bir düzenleme getirilmişti. 
Anayasa’nın bu konuya ilişkin 102’nci maddesinde şöyle bir düzenleme bulunmaktaydı: “… oylamaların 
ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü 
oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada 
üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki 
aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 



 
Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.” 2007 yı-
lında 102’nci maddede yapılan değişiklikle, bu yöntem kaldırılmış ve Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi usulü kabul edilmiştir. 2017 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle, 102’nci madde yürürlükten 
kaldırılmış, Cumhurbaşkanının seçimine ilişkin esaslar bazı değişiklikler yapılarak 101’inci maddede 
yeniden düzenlenmiştir 

 
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimi de kolaylaştırılmıştır. Anayasa’nın 94’üncü maddesi, 

Meclis Başkanının ilk üç oylamada öngörülen çoğunlukla seçilememesi hâlinde, son oylamada oylamaya 
katılacak en çok oy almış iki adaydan oyların çoğunu alan adayın seçilmesini öngörmüştür. 

 
 1982 Anayasası Cumhuriyet Senatosunu kaldırarak tek meclis sistemini benimsemiş ve yasama 

organının çalışmasını hızlandırmıştır. 
 

 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’na göre üye tamsayısının salt çoğunluğu olan  toplantı yeter sayısını 
üye tamsayısının üçte birine düşürmüş  ve Meclisin toplanmasını kolaylaştırmıştır. 

 
 

 1982 Anayasası, siyasi partilerin Mecliste grup kurabilmesi için gerekli olan milletvekili sayısını 10’dan 
20’ye çıkarmıştır. Böylece grupların sayısı azalacağından Meclis çalışmaları hızlanacaktır. 

 
2017 yılında Anayasa’da yapılan değişikliklerin 24 Haziran 2018 seçimleriyle yürürlüğe girmesi ile birlikte, 

parlamenter sistemden başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) sistemine geçilmiş ve yürütme yetkisi halk tarafından 
seçilen Cumhurbaşkanına verilmiştir. Anayasa ile kabul edilen başkanlık sistemi, yasama ve yürütme arasında 
çatışma olmaması için eşzamanlı seçim ve gerektiğinde kullanılmak üzere birlikte erken seçim yapılabilmesi gibi 
yöntemleri de içermektedir. 1982 Anayasasında zaman içinde insan haklarını geliştiren ve demokratikleşme 
amaçlı değişiklikler yapılmıştır. Anayasada 2017 yılında yapılan son değişikliklerle de askeri, bürokratik ve 
yargısal vesayetin sonlandırılması yönünde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 2017 değişikliği sağlıklı 
işlemeyen parlamenter hükümet sisteminden, istikrarlı yönetimi sağlayacak bir başkanlık sistemine geçişi de 
sağlamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜNİTE-2 
 



 
DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ 
 
CUMHURİYETÇİLİK  

 
Anayasa’mızın “devletin şeklî” başlığını taşıyan 1’inci maddesine göre, “Türkiye Devleti bir Cum-

huriyettir.” 
Dar anlamda cumhuriyet: Dar anlamda cumhuriyet, hukuki olarak monarşi olmayan devlet anlamına gelir 
Geniş anlamda cumhuriyet: Geniş anlamda cumhuriyet, sadece monarşinin tersi değil, demokrasi ile özdeş, eş 
anlamlı bir kavram olarak kullanılmaktadır. 
 
Başlangıçta yer alan ilkeler 
Hemen bütün anayasalarda bir başlangıç bölümü bulunmaktadır. Anayasaların yapılış sebepleri ile dayandıkları 
temel felsefeyi açıklayan ve genellikle edebî bir üslupla yazılan başlangıç bölümleri, belki de her anayasanın “en 
ulusal ve en özel” yönünü vurgulayan kısmıdır. Başlangıçlar, kural olarak anayasanın diğer hükümleri gibi 
uygulanabilir hukuk normları içermezler. 
 
ÜNİTER DEVLET 
 

Üniter devlet ve federal devlet kavramları: Üniter devlet ile federal devletin örgütlenmesi arasındaki 
bilinen farkları şöylece sıralamak mümkündür: Üniter devlette tek bir anayasa, yasama organı ve hükûmet varken; 
federal devlette federe devletlerin de kendi anayasaları, yasama organları ve hükûmetleri bulunmaktadır. Üniter 
bir devlette, yasama, yürütme ve yargı iktidarları federal sistemlerde olduğu gibi bölünemez. Federal devlette, 
merkezî yönetim ile eyaletler arasındaki yetki paylaşımı ve ilişkiler federal anayasa ile belirlenir. Genellikle, 
uluslararası ilişkiler, savunma, para birimi ve ekonominin temel işleyişi federal devletin yetki alanındadır. Üniter 
devlet ile federalizm arasındaki tercih, hemen hemen bütün kurumları etkiler. 

Federalizmin yaygın bir tanımı şöyledir: “Federalizm, devlet faaliyetlerinin, bölgesel yönetimlerle bir 
merkezi yönetim arasında, her yönetim türünün bazı faaliyetler hakkında kesin kararlar verebileceği biçimde 
bölündüğü bir siyasal örgütlenme tarzıdır” . Lijphart, federalizmin beş ikincil özelliğine işaret etmektedir. Bunlar, 
yazılı anayasa, iki-meclisli yasama organı, federasyonu oluşturan kurucu birimlerin federal anayasanın 
değiştirilmesine katılma ve kendi anayasalarını tek taraflı olarak değiştirebilme hakları, kurucu birimlerin federal 
mecliste eşit veya oranlarının üzerinde temsil edilmesi ve yerinden yönetim olarak sayılmaktadır. 
 

Tarihî olarak federalizm önceden (ABD ve Almanya örneklerinde olduğu gibi) özerk ya da bağımsız olan 
birimlerin birleştirilmesi amacıyla kullanılırken, bazı devletlerin (Belçika ve İspanya örnekleri) ise içlerinde 
barındırdıkları istikrarı tehdit eden önemli gruplar ya da etnik topluluklardan dolayı federasyon ya da özerk 
yönetim modelini benimsediği görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, üniter bir devlettir. Çünkü, federal devletlerin aksine Türkiye Devletinin tek bir 
anayasası, federal nitelikte olmayan bir yasama organı, yürütme organı ve yargı organları vardır ve bu organlar 
ulusal düzeyde yetkilerini icra ederler. 

Anayasa’nın 3’üncü maddesinde yer alan, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bir bütündür” ifadesi ise 
“üniter devlet” biçiminin kabul edildiğini değil, Mustafa Erdoğan’ın haklı olarak belirttiği gibi, devletin ve ülkenin 
bölünemeyeceğini açıklamaktadır ki, esasen bu yasak federal devletler için de geçerlidir. 

Yerel yönetim uygulaması  federal sisteme özgü bir kurum olmayıp, devletin üniter niteliğini etkilemez. 
Üniter devletin karşılığı federal devlet, merkezden yönetimin karşılığı ise yerel yönetim ilkesidir. Başka bir ifadeyle 
üniter devlet, yerel yönetim ilkesini reddetmez. 

Ülkenin bölünmez bütünlüğü: Anayasa’nın 3’üncü maddesindeki “ülkenin bölünmez bütünlüğü” kuralı, 
ülke topraklarının hiçbir şekilde parçalanamayacağını ve devredilemeyeceğini ifade eder.  

Milletin bölünmez bütünlüğü: Anayasası’nın 3’üncü maddesindeki “milletin bölünmez bütünlüğü” kuralı 
ise milleti oluşturan insanların, din, dil, etnik köken vb. bakımlardan ayrım yapılmaksızın aynı egemenliğe tâbi 
olduğu anlamına gelir. 
ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI DEVLET 
 

Atatürk, millet kavramını şöyle tanımlamıştır: “Bir harstan (kültürden) olan insanlardan mürekkep 
cemiyete millet denir.” Atatürk’ün daha geniş bir millet tanımı ise şöyledir: “(a) Zengin bir hatıra mirasına sahip 
bulunan; (b) Beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan; (c) Ve sahip olunan 
mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden meydana 
gelen cemiyete millet namı verilir”. 

Doktrinde genellikle, Atatürk’ün ifadelerinden ve Anayasa’nın sözü edilen hükümlerinden hareketle 
Atatürk’ün ve dolayısıyla Anayasa’nın benimsediği milliyetçilik anlayışının, “ırk, dil ve din gibi objektif benzerliklere 
değil; kader, kıvanç ve tasa ortaklığına ve birlikte yaşama arzusuna dayanan subjektif milliyetçilik anlayışı” olduğu 
ve “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür”  hükmünün de buna dayandığı kabul 
edilmektedir. 
 
 
 
LÂİK DEVLET 
 



 
Din Hürriyeti  

Din hürriyeti, inanç ve ibadet hürriyetinden oluşur.  
İnanç hürriyetinin muhtevasında ise birincisi, herkesin dilediği inanç ve kanaate sahip olabilmesi şeklinde olumlu, 
ikincisi de dilerse hiçbir inanca sahip olmama şeklinde olumsuz, birbirinden farklı ve birbirini tamamlayan iki yön 
bulunmaktadır.  
İbadet hürriyetine gelince, bu da kişinin inandığı dinin gerektirdiği bütün ibadetleri, âyin ve törenleri serbestçe 
yapabilmesi ve başkaları üzerinde cebir ve şiddet kullanmamak şartıyla inancına göre yaşayabilmesini ifade eder. 

 İnanç hürriyeti mutlak anlamda sınırsız olmakla birlikte, ibadet hürriyetine bazı sınırlar getirilebilmektedir. 
Din ve Devlet İşlerinin Ayrılığı  
Lâikliğin ikinci ana unsuru olan din ve devlet işlerinin ayrılığı, din kurumlarının devlet fonksiyonlarını, devlet 
kurumlarının da dinî fonksiyonları ifa edemeyeceği ve din kurumları ile devlet kurumlarının birbirinden ayrı olduğu 
anlamına gelir.  
Lâik bir sistemde, devletin resmî dini bulunmaz ve devlet bütün dinlerin mensuplarına eşit davranır. 
 
DEMOKRATİK DEVLET 

Eski Yunanca “halk” anlamına gelen “demos” ve “yönetmek” anlamına gelen “kratein” sözcüklerinin 
birleşmesiyle oluşan demokrasinin sözlük anlamı “halk yönetimi” demektir. Ancak demokrasi “halk için yönetim” 
anlamında da kullanılmaktadır.  
Demokratik bir sistemde siyasal iktidar halk iradesine dayanır ve siyasal kararlar halkın isteklerine uygun olarak 
alınır.Çağdaş demokrasiler azınlık haklarını da koruyacak şekilde “çoğulcu demokrasi” biçiminde uygulanmaktadır 
 
Demokrasinin temel kurumları  

 özgür ve düzenli seçimler, 
 siyasi çoğulculuk ve yarışma (çok-partili siyasal hayat) 
 insan hakları (temel hak ve hürriyetler), 
 çoğunluk yönetimi ve azınlık hakları  
 seçilmişlerin üstünlüğüdür 

 
Özgür ve düzenli seçimler 
Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti 
içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçimler ve halk oylaması serbest, 
eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 
Seçimlerin serbestliği ilkesi: 
Seçimlerin serbestliği ilkesi, vatandaşların hiçbir baskı ve zorlama olmadan oy kullanabilmesini ifade eder. 
Genel oy ilkesi 
Anayasa ile kabul edilen  genel oy ilkesi, servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın 
bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmasını ifade eder. Servet esasına dayanan oy ancak yirminci yüzyıl içinde 
tamamen ortadan kaldırılabilmiştir. Kadınların oy hakkının tanınması ise yakın zamanlarda gerçekleşmiştir. 
Örneğin, kadınlara oy hakkı Fransa’da 1944, İtalya’da 1946, Belçika’da 1948, İsviçre’de ise 1971 yılında tanın-
mıştır. Türkiye’de Meşrutiyet döneminde servete bağlı oy ilkesi uygulanmış, ancak 1924 yılında servet esası 
kaldırılarak erkeklere oy hakkı verilmiştir. Nihayet 1934 yılında kadınlara da oy hakkının tanınmasıyla, genel oy 
hakkı benimsenmiştir. 
 
Genel oy hakkı, yaş, kısıtlılık, mahkumiyet gibi nedenlerden dolayı sınırlandırılabilmektedir. 
Seçmen olabilmenin şartları:  

 Vatandaşlık: Seçmen olabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir 
 Yaş: Seçmen olabilmek için belli bir yaşta (genellikle onsekiz yaş) olmak gerekir. Anayasamız seçmen 

olabilme yaşını onsekiz olarak belirlemiştir 
 Seçmen kütüğüne yazılı olmak: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununa 

göre, seçimlerde oy kullanabilmek için sandık seçmen listesinde kayıtlı olmak gerekir 
 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a göre, yurt dışı seçmenlerin sandık (yurt 
dışı temsilciliklerimizde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer yerlerde kurulacak 
seçim sandıklarında), gümrük kapılarında oy kullanma veya elektronik oylama yöntemlerinden hangisine göre oy 
kullanacağına yabancı ülkenin durumuna göre Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak Yüksek Seçim Kurulu karar 
verir. 
 

 Kısıtlı olmamak: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna göre , kısıtlı olanlar 
seçmen olamazlar.  

 Kamu hizmetlerinden yasaklı olmama: Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a göre, 
kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar seçmen olamazlar. 

 
Anayasa’ya göre, tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olup da ceza infaz kurumlarında bulunanların oy 
kullanmaları mümkündür. 



 
Seçme hakkına sahip olup da oy kullanamayanlar: Anayasaya göre , “silah altında bulunan er ve 

erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler 
oy kullanamazlar 
Eşit Oy İlkesi  
Anayasa ile benimsenen eşit oy ilkesi, her seçmenin bir tek oya sahip olması demektir. 
 
Tek Dereceli Seçim İlkesi  
Tek dereceli seçimde seçmenler temsilcileri doğrudan doğruya seçerler. İki dereceli seçimde ise seçmenler, önce 
ikinci seçmenleri seçerler. Daha sonra ikinci seçmenler de ikinci bir oylama sonucunda asıl temsilcileri seçerler. 
Yani, iki dereceli seçimde iki ayrı seçim işlemi vardır ve her bir seçimin seçmenleri ile seçilenleri farklıdır. Seçim 
dereceleri çoğaltılabilir, yani istenirse oylama sayısı ikiden fazla da olabilir. Türkiye’de 1946 yılına kadar iki 
dereceli seçim uygulanmış, bu tarihten itibaren ise seçimler tek dereceli olarak yapılmıştır.  
Gizli Oy İlkesi  
Gizli oy, yani oyun gizli olarak verilmesi ilkesi, seçmenin iradesini serbestçe ve her türlü baskıdan uzak biçimde 
ortaya koymasını sağlar 
Seçmen oyunu üzeri mühürlü oy zarfı içinde bizzat sandığa atar. Türkiye’de gizli oy ilkesi ilk defa 1950 
seçimlerinde uygulanmıştır 
Açık Sayım ve Döküm İlkesi  
Bu ilke, oy verme işleminin tamamlanmasından sonra oyların sayımının ve dökümünün aleni (kamuya açık) olarak 
yapılmasını ifade eder.  
Türkiye’de açık sayım ve döküm ilkesine göre yapılan ilk seçim 1950 seçimleridir.  
Seçimlerin Yargı Organlarının Yönetim ve Denetiminde Yapılması İlkesi 
Seçimlerin yargı organlarının yönetim ve denetiminde yapılmasını öngören Anayasa bu amaçla Yüksek Seçim 
Kurulunu kurmuştur 
Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel 
Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt 
çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler 
Çok Partili Siyasal Hayat  
Demokratik rejimin bir diğer temel unsuru çok partili siyasal hayatın varlığıdır. Seçimlerin yarışmacı (serbest) 
nitelikte olabilmesi için, vatandaşların çeşitli alternatifler arasından seçme yapabilmesi gerekir. Siyasal partiler, 
alternatif siyasal programlar hazırlayarak halka sunarlar. Demokratik sistemde anayasal hukuki çatının çok partili 
siyasal hayatın oluşumuna elverişli olması zorunludur. Buna göre, toplumdaki değişik düşüncelerin 
açıklanabilmesi ve siyasal eğilimlerin siyasal partiler biçiminde örgütlenerek, serbest ve eşit bir yarışma ortamında 
iktidara aday olabilmeleri gerekir.  
Siyasal Partilerin Kurulması, Faaliyetleri ve Parti Üyeliği  

Anayasa’ya göre, siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde 
faaliyetlerini sürdürürler 
Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptir. Parti üyesi 
olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları 
mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi 
niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi 
partilere üye olamazlar. Yüksek öğretim elemanları ve yüksek öğretim öğrencileri siyasi partilere üye olabilirler 
Siyasi Partiler Kanunundaki, siyasi partilerin seçimlerde başka bir partiyi destekleme kararı alamayacaklarına 
ilişkin hüküm, 2018 yılında kanunda yapılan değişiklik ile kaldırılmıştır. Diğer yandan milletvekili seçimlerinde 
partilerin resmi olarak ittifak yapabilecekleri de kabul edilmiştir 
 
Siyasal Partilerin Hukuki Denetimi 
Siyasal partilerin örgütlenme ve çalışmasına ilişkin yasaklar 

 Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler  
 Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve 

tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar 
 Siyasi Partiler Kanunu’nun 78 ilâ 96’ncı maddeleri arasında Anayasada düzenlenen yasaklar 

tekrarlandıktan sonra, ayrıca Anayasada yer almayan diğer bazı yasaklara da yer verilmiştir. 
 

Siyasal Partilerin Kapatılması veya Devlet Yardımından Yoksun Bırakılması 
 
1)Aşağıdaki durumda, Anayasa Mahkemesi siyasal partilerin kapatılmasına karar verir:  
Bir siyasi partinin, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel 
kişilerden maddi yardım alması. 
 
 
 
 
 
 



 
2)Aşağıdaki hâllerde, Anayasa Mahkemesi siyasal partilerin temelli kapatılmasına ya da dava konusu fiillerin 
ağırlığına göre ilgili partinin Devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir. 
 
Kapatma yerine, partinin Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilmesi durumunda, dava konusu fiillerin 
ağırlığına göre ilgili siyasi partinin almakta olduğu son yıllık Devlet yardımı miktarının yarısından az olmamak 
kaydıyla partinin bu yardımdan kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına, yardımın tamamı ödenmişse aynı 
miktarın Hazineye iadesine karar verilir. 
 

• Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının Anayasa’nın 68’inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki 
hükümlere aykırı bulunması 

• Bir siyasi partinin Anayasa’nın 68’inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki hükümlere aykırı eylemlerde 
bulunması 
 

Bir siyasi partinin Anayasa’nın 68’inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki hükümlere aykırı eylemleri sebebiyle 
kapatılabilmesi için odak hâline gelmesi gerekir.Bir partinin odak haline gelmesi için anayasaya aykırı eylemlerin 
üyelerince yoğun bir şekilde işlenmesi ve bu durumun o partinin yetkili organlarınca zımnen veya açıkça 
benimsenmesi ya da doğrudan partinin yetkili organlarınca kararlılık içinde işlenmesi gerekir. 
Siyasi Partiler Kanunu SPK’nin 101’inci maddesi dışında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunlarda yer alan 
emredici hükümlere uyulmaması halinde Anayasa Mahkemesi ihtar verir. 
 
Kapatma Davası Açma Yetkisi: Anayasa’nın 69’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre, “siyasi partilerin 
kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak 
karara bağlanır.”  
Siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya 
katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır. 
 
Kapatılan Partiye ve Kapatmaya Neden Olanlara Uygulanan Yaptırımlar 
-Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. 
-Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa 
Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından 
başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar 
-Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasi partinin bütün malları Hazineye geçer. 
 
Siyasal Partilerin Malî Denetimi  
Anayasa’ya göre , siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması 
kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna 
uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda 
gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay’dan yardım sağlar. Anayasa 
Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir. 
 
İnsan Haklarına Saygılı Devlet  
Anayasa’nın 2’nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin “insan haklarına saygılı” bir devlet olduğu belirtilmiştir. 
 
HUKUK DEVLETİ  
Anayasa’ya göre, Türkiye Cumhuriyeti bir “hukuk devleti”dir. 
 
Devlet Organlarının Hukukla Bağlı Olması  
Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Hukukla Bağlı Olması 

Yasama organının hukuka bağlılığı esas itibarıyla Anayasaya bağlılığı demektir 
Yürütme organının hukuka bağlılığı, yürütme organının Anayasaya, kanunlara ve diğer hukuk kurallarına bağlı 
olmasını ifade eder. Yargı organının hukuka bağlılığı ise mahkemelerin, Anayasaya, kanunlara ve hukuka uygun 
olarak karar vermesi anlamına gelir. 

Pozitif hukuk devletin yetkili organları tarafından konulmuş ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının 
bütünüdür. Türk pozitif hukuku başta Anayasa olmak üzere, kanunlar, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, 
Türkiye’nin katıldığı milletlerarası antlaşmalar ve yönetmeliklerde yer alan kuralların tamamından oluşur 
 
Birey Hak ve Hürriyetlerinin Tanınması ve Korunması  
Hak ve hürriyetlerin tanınması: Hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi de kişilerin temel hak ve 
hürriyetlerinin hukuken tanınması ve koruma altına alınmasıdır. Temel hak ve hürriyetlerin tanınması, her şeyden 
önce bunların güvenceleriyle birlikte anayasal düzenlemeye kavuşturulmasıyla olur 
 
 
 
 
 



 
Hakların korunması:  
Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının 
sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Kişinin, resmî görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı 
zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücû hakkı saklıdır 
Hak arama hürriyeti: Hukuk devletinde bireylerin hiçbir engelle karşılaşmadan haklarını arayabilmeleri gerekir.  
“Adil yargılanma hakkı” ibaresi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyum sağlamak amacıyla 2001 Anayasa 
değişikliğiyle bu maddeye eklenmiştir. 
Bireylerin Hukukî Güvenlik İçinde Olması  
Hukuk kurallarının belirliliği: Hukuk devletinde vatandaşlar hukuki güvenlik içinde olmalıdırlar. Hukukî 
güvenliğin temel şartı, vatandaşların hangi kurallara tâbi olduklarını önceden bilmeleri ve davranışlarını ona göre 
ayarlayabilmeleridir 
Türk hukuku bakımından, kanunların ve diğer düzenleyici işlemlerin Resmî Gazete’de yayımlanması kuralı, 
belirlilik ilkesini gerçekleştirme amacına yöneliktir 
Hukukî istikrar: Hukukî güvenliğin bir diğer şartı hukuk kurallarının istikrarlı olması, yani sık sık ve keyfi olarak 
değiştirilmemesidir 
Kazanılmış haklara saygı: Hukukun genel ilkeleri arasında yer alan kazanılmış haklara saygı, yani kazanılmış 
hakların korunması hukuki istikrarın da önemli bir unsurudur. Kazanılmış hak, yürürlükteki hukuk kurallarına 
uygun olarak kişiler lehine doğmuş bulunan hukuki durumlardır. Kazanılmış haktan söz edebilmek için hakkın 
bütün sonuçlarıyla fiilen elde edilmiş, gerçekten kazanılmış olması gerekir. Tamamlanmamış hukuki durumlar, 
kişiler lehine hak yaratmazlar. Hukukta hakları kazanmanın yolları ise kurallarla belirlenmiştir 
Kanuni hâkim güvencesi: Kanuni hâkim güvencesi, bir kişinin kanunen yargılanması gereken mahkeme dışında 
başka bir mahkemece yargılanamamasını, yani suçun işlenmesi anında o davaya bakmakla görevli mahkeme 
tarafından yargılanmasını ifade eder.  
Ceza sorumluluğu ilkeleri: Hukuk devletinde bireylerin cezai sorumluluğuna ilişkin bazı ilkeler vardır. Suç ve 
cezalarla ilgili düzenlemelerin bu ilkelere uygun olması gerekir 
Hukuk Devletini Sağlamanın Mekanizmaları  
Yasama ve Yürütme İşlemlerinin Yargısal Denetimi 
Türkiye’de de kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenebilmesi için Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 
Anayasa Mahkemesi, kanunların şekil ve esas bakımından Anayasaya uygunluğunu denetler 
Anayasa, “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” , hükmüyle yürütme işlemlerinin yargısal 
denetimini kabul etmiştir.  
1982 Anayasası ilk düzenlemesinde, birtakım istisnalara yer vermiştir. Anayasanın yargı denetimi dışında tuttuğu 
işlemler, Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemleri yanı sıra, Yüksek Askerî Şura kararları, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu kararları ( ile uyarma ve kınama şeklindeki disiplin cezaları  idi 
Anayasa’da 2010 yılında yapılan değişiklikle, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararları  ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma 
cezasına ilişkin kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. Ayrıca “disiplin cezaları yargı denetimi dışında bırakılamaz”  
hükmü getirilerek “uyarma ve kınama cezaları” da denetim kapsamına alınmıştır 
2017 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile de Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlere karşı dava 
açılamayacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Başkanlık sistemine geçilmiş olması nedeniyle 
Cumhurbaşkanı yürütme organı haline gelmiş ve Anayasada yürütme organına verilen yetkileri kullanmaya 
başlamıştır. Bu nedenle işlemlerinin yargı denetimine açılmış olması hukuk devletinin bir gereğidir.  
 
Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararları 
ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 
 
Yargı Bağımsızlığı  
Yargı bağımsızlığı, yargı organlarının, yasama ve yürütme organları karşısında bağımsız olması ve karar verirken 
kimseden emir almaması ve etkilenmemesini ifade eder . Yargı bağımsızlığını sağlamak amacıyla Anayasa, 
Hâkimler ve Savcılar Kurulunu öngörmüş  ve hâkimlik teminatına ilişkin hükümler koymuştur. 
 
Diğer Hak Arama Yolları 
dilekçe hakkı 
bilgi edinme hakkı 
kamu denetçisine başvurma hakkı 
idari başvuru 
 
SOSYAL DEVLET 
 

Sosyal devlet, “devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif 
müdahalesini meşru ve gerekli gören bir anlayışı ifade eder. 
Sosyal devletin hürriyet anlayışı, klasik liberal devletin hürriyet anlayışından farklıdır. Klasik liberal devlette birey 
hakları “kişi hakları” ve “siyasi haklar”dan ibarettir. Oysa sosyal devlet, bireyin ancak önündeki ekonomik ve 
sosyal engellerin kaldırılmasıyla özgür olabileceği düşüncesiyle kişilere klasik hakların yanında sosyal hakları da 
tanımıştır 
 
 



 
Devletin Ekonomik Hayata Müdahalesinin Ölçüsü 

Anayasa’nın 5’inci maddesi, Devlete, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamak görevini vermiştir.  
 Anayasa’nın 48’inci maddesine göre, Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara 
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.  
Anayasa’nın 166’ncı maddesine göre, Devlet, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlar.  
Anayasa’nın 167’nci maddesine göre, Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli 
işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır.  

Anayasa’ya göre, Devlet, kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları 
kamulaştırabilir , kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsleri kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde 
devletleştirilebilir veya devletin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkları özelleştirebilir  
Anayasa’nın 168 ilâ 173’üncü maddeleri de ekonomik hayata müdahaleyle ilgili bazı hükümler içermektedir 
Temel Sosyal Haklar;Çalışma hakkı,adil ücret hakkı, sosyal güvenlik hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim 
hakkı.  
Millî Gelirin Adaletli ve Dengeli Bir Şekilde Dağıtılmasını Sağlamaya Yönelik Tedbirler  
Sosyal devletin önemli bir gereği de millî gelirin bireyler arasında adaletli ve dengeli bir şekilde dağıtılmasını 
sağlayacak tedbirleri almaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, vergi adaletinin sağlanması, kamulaştırma, 
devletleştirme, toprak reformu ve planlama gibi bir takım yöntemler ve tedbirler kullanılabilmektedir. 
Vergi hukukunun önemli bir kuralı olan “mali güce göre vergilendirme ilkesi” kabul edilmiştir 
Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hâllerde karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan 
taşınmaz malların tamamının veya bir kısmının sahiplerinin rızasına bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel 
kişileri tarafından kamu mülkiyetine geçirilmesidir. 
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. 
Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla 
düzenlenir 
Toprak Reformu ;Millî gelirin adaletli ve dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamaya yönelik en etkili yöntemlerin-
den birisi olan toprak reformu anayasanın 44’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “Devlet... 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli 
tedbirleri alır.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÜNİTE-3  
 
TEMEL HAK HÜRRİYETLER 
 
Hak, hukuk tarafından kişiye tanınmış olan ve belli bir şeyin yerine getirilmesini içeren isteme yetkisidir.  
Hürriyet, başkalarına zarar vermemek şartıyla bireyin bir şeyi yapıp yapmamaya ya da belli bir şekilde davranıp 
davranmamaya kendi iradesiyle karar vermesi ve kararının gereklerini yerine getirirken başkaları tarafından 
engellenmemesi olarak tanımlanabilir.  

İnsan hakları, bütün insanların sahip olduğu kabul edilen ya da hukuk tarafından herkese tanınması 
gerektiğine inanılan ideal haklar ve hürriyetler bütününü ifade eder.  
Kamu hürriyetleri kavramı genellikle insan haklarının pozitif hukuk tarafından tanınan ve güvenceye bağlanan 
kısmını ifade etmek için kullanılır 
Temel hak ve hürriyetler kavramı; “insan hakları” ile aynı anlamda kullanılabildiği gibi, “bütün diğer haklardan 
yararlanmanın temeli olan haklar”, “anayasa ile tanınan hak ve hürriyetler” ya da “uluslararası sözleşmeler ve 
demokratik anayasalarla tanınmış hak ve hürriyetler”i ifade etmek için de kullanılabilmektedir. 
 
Sınıflandırma  
Jellinek’in Sınıflandırması 
Negatif statü hakları: Negatif statü hakları (kişi hakları), kişinin devlet tarafından ihlal edilmemesi ve 
dokunulmaması gereken özel alanının sınırlarını belirleyen, yaşama hakkı, din ve vicdan hürriyeti, düşünce 
hürriyeti, kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı ve işkence yasağı gibi hürriyetlerdir. Bu hak ve hürriyetler 
devlete olumsuz bir tutum, yani sadece müdahale etmeme ödevi yükler. Başka bir ifadeyle bu hak ve hürriyetlerin 
gerçekleşebilmesi için devletin bunlara müdahale eden üçüncü kişileri durdurmak dışında herhangi bir malî ya da 
idarî katkıda bulunmasına gerek yoktur. Çünkü bu haklar mahiyetleri gereği kendiliğinden ya da kişinin kendisi 
tarafından gerçekleştirilen haklardır 
Pozitif statü hakları: Pozitif statü hakları (sosyal haklar), negatif statü haklarının aksine devlete olumlu bir 
davranışta bulunma ve hizmet etme, katkı sağlama ve yardımda bulunma yükümlülüğü ve sosyal alanda belli 
ödevler ve fonksiyonlar yükleyen, sağlık hakkı, öğrenim hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı ve konut 
hakkı gibi haklardır. Bu haklar aynı zamanda kişilere de bunların gerçekleştirilmesini devletten talep etme yetkisi 
verirler 
Aktif statü hakları: Aktif statü hakları (siyasi haklar), kişilerin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. 
Kişiler seçimlerde ve halkoylamasında oy kullanmak, aday olmak vb. yollarla ülke yönetiminde söz sahibi olma ve 
siyasi kararların alınmasına katılma imkânını elde ederler. Siyasi parti kurma, partilere girme, kamu hizmetlerine 
girme, dilekçe hakkı ve vatandaşlık hakları bu kategoriye giren haklardandır.  
 
Yeni Sınıflandırmalar 
İnsan haklarını, ortaya çıkışları ve gelişim süreçleri itibarıyla kuşaklar halinde sınıflandıran bu yaklaşım, 
başlangıçtan günümüze insan haklarını üç kuşakta ele almaktadır: Birinci kuşak, “insan kişiliğinin korunmasına 
ilişkin medeni ve siyasal hakları”; ikinci kuşak, insanın onur içinde yaşamasını amaçlayan “ekonomik, sosyal ve 
kültürel hakları”, üçüncü kuşak ise insanın uygun çevrede ve barış içinde yaşamasını amaçlayan “dayanışma 
hakları”nı kapsamaktadır.  
 
1982 ANAYASASI’NIN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE YAKLAŞIMI 
 

1982 Anayasası’nın en belirgin özelliklerinden birisi, “hürriyet-otorite” dengesinde otoriteden yana tavır 
koymuş olmasıdır. Gerçekten de, 1982 Anayasası, hak ve hürriyetleri düzenlemiş, ancak getirdiği sınırlamalarla 
hak ve hürriyetlerin alanını oldukça daraltmıştır.  
1982 Anayasası  devletin temel amaç ve görevleri arasında, “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 
insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” görevine de yer vermiştir.  
1982 Anayasası’nın temel hak ve hürriyetler bakımından pozitivist hak anlayışının kabul edildiğini 
göstermektedir 
 
1982 ANAYASASI’NIN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ SINIFLANDIRMASI 
 
Kişinin hakları ve ödevleri bölümünde ; kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı; zorla çalıştırma yasağı; 
kişi hürriyeti ve güvenliği; özel hayatın gizliliği; konut dokunulmazlığı; haberleşme hürriyeti; yerleşme ve seyahat 
hürriyeti; din ve vicdan hürriyeti; düşünce ve kanaat hürriyeti; düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti; bilim ve sanat 
hürriyeti; basın hürriyeti; dernek kurma hürriyeti; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı; mülkiyet hakkı; hak 
arama hürriyeti; kanuni hâkim güvencesi; suç ve cezalara ilişkin esaslar; ispat hakkı; ve temel hak ve hürriyetlerin 
korunmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.  

 
 
 
 



 
Sosyal ve ekonomik haklar bölümünde ; ailenin korunması ve çocuk hakları; eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi; 
çalışma ve sözleşme hürriyeti; dinlenme hakkı; sendika kurma hakkı; sendikal faaliyet; toplu iş sözleşmesi; grev 
hakkı ve lokavt; ücrette adalet; sağlık, çevre ve konut hakkı; sosyal güvenlik hakkı gibi hürriyetler yer almıştır.  
Siyasi haklar bölümünde ise ; vatandaşlık; seçme ve seçilme hakları; siyasi partiler ve siyasi faaliyetlerle ilgili 
haklar; kamu hizmetlerine girme hakkı; vatan hizmeti hakkı ve ödevi; vergi ödevi; dilekçe hakkı gibi hak ve 
hürriyetler düzenlenmiştir.  
 
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI 
Objektif (Nesnel) Sınırlar  
Anayasada belirtilmiş olmasa bile bazı hak ve hürriyetlerin kendi niteliklerinden doğan, başka bir ifadeyle “eşyanın 
tabiatında mevcut” olan sınırları vardır. İşte bunlara “objektif sınırlar” adı verilir.  
Anayasal Sınırlar  
Temel hak ve hürriyetlerin anayasal sınırları, doğrudan anayasa tarafından konulan sınırlardır. 
Temel Hak ve Hürriyetlerin Yasama Organınca Sınırlandırılması 
1. Sınırlama kanunla yapılmalıdır.  
2. Sınırlama Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere dayanmalı ve öngörüldüğü amaç dışında 
kullanılmamalıdır.  
3. Sınırlama Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır.  
4. Sınırlama demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine uygun olmalıdır.  
5. Sınırlama, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunmamalıdır.  
6. Sınırlama ölçülülük ilkesine uygun olmalı, yani makul, dengeli ve kabul edilebilir bir dereceyi aşmamalıdır. 
 

 Temel haklar, kişi hakları ve siyasi haklar cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez. Ancak, 
olağanüstü hal dönemlerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle temel hak ve hürriyetler 
düzenlenebilir ve sınırlanabilir.  

 
 Sınırlama sebepleri sadece ilgili oldukları hak ve hürriyet için geçerli olup, başka maddelerdeki hak ve 

hürriyetler için kullanılamaz.  
 

 Bir hak ve hürriyetin özü, onun vazgeçilmez unsuru, dokunulduğu takdirde söz konusu hürriyeti anlamsız 
kılacak olan aslî çekirdeğidir.  

 
 Anayasa’nın 14’üncü maddesi ile kişilerin yanı sıra devletin de temel hakları yok etmesi ve sınırlama 

yetkisini kötüye kullanması yasaklanmıştır.  
 

 Olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulabilmesi, milletlerarası 
hukuktan doğan yükümlülüklerin ve ölçülülük ilkesinin ihlâl edilmemesi şartına bağlıdır. 

 Temel hak ve hürriyetlerin korunması ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşmektedir 
 Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi: Temel hak ve hürriyetlerin, yürütmenin yargısal denetimi yoluyla 

korunmasında, idarenin kanun hükümlerini uygularken belli bir birey hakkında yaptığı işlem veya eylemin 
somut bir ihlale yol açması durumunda, ilgili kişi bu işlem ya da eylemin ortadan kaldırılması için yargı 
organına başvurabilmektedir.  

 Anayasa yargısı: Temel hak ve hürriyetlerin en etkili koruma ve uygulama aracı anayasa yargısı 
kurumudur. Anayasa yargısı aracılığıyla kişi hak ve hürriyetlerinin korunması; anayasa ile öngörülen sı-
nırlama nedenleri ve ölçülere (anayasal güvenceler) aykırı olarak yasama organı tarafından sınırlama 
yapılması durumunda, bu yasama işlemlerinin denetlenmesi, yani normların anayasaya uygunluğunun 
denetimi ve hakları ihlal edilen bireylerin şikayet yoluyla yaptıkları başvurularını incelemek suretiyle 
yerine getirilir 

Bağımsız idarî kurumlar aracılığıyla koruma: İnsan hakları ihlallerindeki artış, hak ve hürriyetleri koruma amacına 
yönelik diğer mekanizmalarının yanısıra bağımsız idarî kurumların oluşturulmasını gündeme getirmiştir. Bağımsız 
idarî kurumlardan en eski ve yaygın olanı “ombudsman” kurumudur.  

 Bağımız idarî kurumlar uzmanlık alanlarına göre başlıca üç grupta toplanmaktadır: 1) “İletişim ve 
enformasyon” alanıyla ilgili kurumlar (örneğin, RTÜK), 2) “Piyasa ekonomisi” alanıyla ilgili kurumlar 
(örneğin, Rekabet Kurulu), 3) İdareyi denetlemekle görevli “ombudsman (kamu denetçisi)” ve “arabulucu” 
gibi adlar verilen genel nitelikteki kurumlar (örneğin, Kamu Denetçiliği Kurumu, Bilgi Edinme 
Değerlendirme Kurulu). 

 
 Uluslararası düzeyde korumanın en etkin örneği, Avrupa Konseyi bünyesinde Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ile getirilen mekanizmadır. Çünkü bu koruma mekanizması yargısal denetimi içermektedir. 
 Sözleşme ile ihdas edilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, taraf devletlerin ya da bireylerin 

başvurularını inceleyerek hukuken bağlayıcı karar alma yetkisine sahiptir.  
 

 
 



 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, sadece devletlere değil, bireylere de başvuru hakkı tanımıştır. Uluslararası 
hukuk bakımından bir yenilik oluşturan bireysel başvuru hakkı Sözleşmenin en önemli özelliğidir. Buna göre, 
Sözleşmeye taraf devletlerce hakları ihlal edilen kişiler veya kişi toplulukları ilgili devlet aleyhine Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmektedirler. Ancak kişisel başvuru için daha önce iç hukuktaki 
bütün başvuru yollarının tüketilmiş olması ve başvurunun iç hukuktaki nihai yetkili merciin kesin kararından 
itibaren alt ay içinde yapılmış olması gerekir.  
 

Sözleşmeye göre, bireysel başvurular şu durumlarda kabul edilemez bulunur:  
1. Başvurunun Sözleşme veya ilgili Protokol hükümleri dışında kalması, açıkça dayanaktan yoksun olması veya 
bireysel başvuru hakkının suiistimali mahiyetinde olması, veya;  
2. Sözleşme ve Protokollerde belirtilen insan haklarına saygı ilkesi gereğince başvurunun esası hakkında 
incelemeye gerek bulunması ve başvuruya konu olayın iç hukuk mahkemesince yeterince incelenmemiş olması 
durumları hariç olmak üzere, başvuranın önemli mağduriyetinin bulunmaması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜNİTE-4 
 
HÜKÛMET SİSTEMİ VE DEVLETİN HUKUKİ FONKSİYONLARI 



 
 
HÜKÛMET SİSTEMİ 

Yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbiriyle ilişkileri, pozitif anayasa hukukunda hükûmet sistemleri 
tasnifinin dayandığı temeli oluşturur. Bu ilişkilerin niteliğine göre hükûmet sistemleri, başkanlık sistemi, 
parlamenter hükûmet sistemi, meclis hükûmeti sistemi ve yarı-başkanlık sistemi biçiminde tasnif edilmektedir.  
Başkanlık Sisteminin Özellikleri  
Başkanlık sisteminin tipik modeli Amerikan başkanlık sistemidir. Ayrıca Kosta Rika, Venezuela, Kolombiya, Peru, 
Filipinler, Arjantin, Uruguay, Brezilya, Şili ve diğer bazı ülkelerde de başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Amerikan 
başkanlık sisteminin temel özellikleri şunlardır:  
 

 Başkanlık sistemi, sert kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır. Yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinden kesin 
olarak ayrılmıştır.  

 
 Başkanlık sisteminde, yürütme yetkisi halk tarafından seçilen başkana, yasama yetkisi ise parlamentoya 

aittir. Yasama ve yürütme birbirinden bağımsız olup aynı kişiler her iki organda görev alamazlar 
 

 Başkanlık sisteminde başkan, yürütme yetkisinin tek sahibidir. Dolayısıyla yürütme tek-başlı (monist) 
karakterlidir. Bu sistemde başbakan yoktur. Başkanlık sisteminde yürütme yetkisinin kaynağı tek kişi 
olmakla birlikte, başkanın “sekreter” adı verilen bakanları, danışmanları ve diğer görevliler yürütme 
yetkisinin kullanılmasına katılırlar.  

 
 ABD ve diğer bazı ülkelerin başkanlık sistemlerinde başkan yasama organını feshedemez, yasama organı 

da güvensizlik oyuyla başkanının görevine son veremez. Türkiye modeli başkanlık sisteminde ise, 
parlamento veya başkan, her iki organın seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verebilmektedir 

 
 Amerikan başkanlık sisteminde, federal sistemin de etkisiyle, yasama ve yürütme arasındaki ilişkilerde 

kopukluğu gidermek üzere bir “kontrol ve denge” sistemi geliştirilmiştir. Yürütmenin bazı işlemleri, örneğin; 
üst düzey yöneticilerin atanması Senatonun onayına bağlıdır. Buna karşılık, Başkanın da Kongrede kabul 
edilen kanunları veto etme yetkisi vardır. 
 

 
Parlamenter Hükûmet Sisteminin Özellikleri  
Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, 
Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve diğer birçok ülkede uygulanan parlamenter 
hükûmet sisteminin temel özellikleri şunlardır:  
 

• Parlamenter hükûmet (kabine hükûmeti), yürütme iktidarının, yasama iktidarından kaynaklandığı ve ona 
karşı sorumlu olduğu hükûmet sistemidir. Hükûmet, yasama organına karşı sorumludur, yani yasama 
organının güvenine dayanır ve güvensizlik oyuyla görevinden uzaklaştırılabilir. Buna karşılık, devlet 
başkanının da meclisi feshetme yetkisi vardır. 

 
• Parlamenter sistemde yürütme organı ikibaşlı (düalist: devlet başkanı ve başbakan) dır. Cumhuriyetlerde 

devlet başkanı cumhurbaşkanı, monarşilerde ise hükümdardır. Bununla birlikte, yürütmede asıl yetkinin, 
yasama organına karşı sorumlu olan bakanlar kuruluna ait olduğu kabul edilmektedir 

 
• Parlamenter hükûmet sisteminde devlet başkanının siyasal sorumluluğu yoktur. Dolayısıyla devlet 

başkanının görevine parlamento veya başka bir anayasal organının son vermesi mümkün değildir. Devlet 
başkanının görevinden uzaklaştırılmasının tek yolu vatana ihanet veya anayasayı ihlal gibi ağır suçlardan 
dolayı cezai sorumluluğunun ortaya çıkarılmasıdır. 

 
• Parlamenter hükûmet sisteminde, başbakan yasama organı içinden seçilir. Bakanlar kurulu üyelerinin 

dışarıdan da seçilmesi mümkün olmakla birlikte, çoğunlukla bunlar da yasama organın içinden seçilirler. 
Dolayısıyla başkanlık sisteminden farklı olarak parlamenter sistemde aynı kişiler hem yasama hem de 
yürütme organı içinde görev alabilmektedirler. 

 
• Parlamenter sistemde başbakan ve kabine kolektif bir yürütme organıdır. 

 
 
 

 
Meclis Hükûmeti Sisteminin Özellikleri  
1921 Anayasası döneminde Türkiye’de de uygulanan meclis hükûmeti sistemi günümüzde İsviçre’de 
uygulanmaktadır. İsviçre Meclis hükûmeti sisteminin başlıca özellikleri şunlardır:  
 



 
o Meclis hükûmeti sistemi, kuvvetler birliği ve meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır. Yasama ve yürütme 

yetkilerinin mecliste toplandığı bu sistemde, yürütme ayrı bir kuvvet olarak kabul edilmemektedir 
 

o İki meclisten (Ulusal Meclis ve Devletler Meclisi) oluşan Federal Meclisin dört yıl için seçtiği eşit yetkilere 
sahip yedi kişilik Federal Konsey kolektif bir şekilde yürütme görevini yerine getirir 

 
o Yürütme görevini üstlenen Federal Konsey, Meclisin emirleri doğrultusunda ve Meclis adına bu görevi 

yürütür.  
o Yürütme organının Meclis üzerinde, fesih dahil hiçbir yetkisi bulunmamaktadır. Buna karşılık Meclis 

yürütme organının görevine her an son verebilir.  
 

o Devlet başkanlığı makamının bulunmadığı bu sistemin uygulandığı İsviçre’de Federal Meclis Federal 
Konsey üyelerinden birisini bir yıllığına Federal Konsey başkanı olarak seçer ve bu kişi aynı zamanda 
temsili yetkilere sahip devlet başkanlığı görevini de yürütür.  

 
o Muhalefet kurumunu içermeyen meclis hükûmeti sisteminde parlamentodaki bütün önemli siyasal gruplar 

yürütme içinde de temsil imkânı elde etmektedirler. 
 
Yarı-başkanlık sisteminde, halk tarafından seçilen ve önemli anayasal yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı ile yasama 
organına karşı sorumlu bir başbakan ve bakanlar kurulu vardır. 
 
Yarı-Başkanlık Sisteminin Özellikleri  
Yaygın ismiyle yarı-başkanlık sistemi, başkanlık sistemiyle parlamenter sistemin bazı unsurlarını birleştiren bir 
“ara” ya da “melez” rejim olarak kabul edilmektedir. Buna göre, yarı-başkanlık sistemi, cumhurbaşkanının 
doğrudan halk tarafından seçilmesi ve önemli anayasal yetkilere sahip olması bakımından başkanlık sistemine, 
yasama organına karşı sorumlu bir başbakan ve bakanlar kurulunun varlığından dolayı da parlamenter hükûmet 
sistemine benzemektedir. Yarı-başkanlık sisteminin varlığı için cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, tek 
başına kullanabileceği önemli anayasal yetkilerinin bulunması ve cumhurbaşkanı ile aynı politikaları benimseyen 
bir parlamento çoğunluğunun güvenine dayanan bir başbakan ve kabinenin bulunması gerekir 
Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmekle birlikte, yetkileri önemsiz ve sembolikse, ya da yetkileri geniş olup da 
bunların kullanılması ülkenin siyasal kültürü ve anayasa gelenekleri nedeniyle mümkün değilse, bu sistemin 
aslında bir parlamenter rejim olduğunukabul etmek gerekir. Örneğin, Avusturya, İrlanda ve İzlanda bu tür 
parlamenter rejimlere sahiptirler. 
 
Hükûmet Sistemlerinin Değerlendirilmesi  

Hükûmet sistemi hakkındaki tercihlerin, genellikle birbirinin karşıtı olarak görülen başkanlık sistemi ile 
parlamenter hükûmet sistemi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  
Başkanlık sistemi, bazı yönleriyle çoğunlukçu demokrasi, bazı yönleriyle de çoğulcu demokrasi modeline yakındır. 
Buna göre, başkanlık sisteminde yürütme gücünün tek bir kişide toplanması ve kabinenin tamamen başkana 
yakın ya da partisine mensup kimselerden oluşması bu sisteme çoğunlukçu bir nitelik verir. Ancak başkanlık 
sisteminin önemli bir unsuru olan sert kuvvetler ayrılığı, başkanın yasama organının kararları üzerindeki etkisini 
sınırladığından sistemi çoğulcu modele yaklaştırır. Sert kuvvetler ayrılığındaki yetki paylaşımı, birçok konuda 
uzlaşmayı zorunlu kılar. Ayrıca başkanlık sisteminde yürütme koalisyonlarına gerek olmaması ve başkanlık 
makamının bölünmezliği çoğunlukçu eğilimleri güçlendirir 
Parlamenter hükûmet sisteminde de çoğunlukçu unsurlara rastlamak mümkündür. Çoğunluk seçim sistemi ve iki-
parti sistemi gibi unsurlarla birleşen bir parlamenter hükûmet sisteminin, İngiltere örneğinde görüldüğü gibi, tek bir 
partinin parlamento çoğunluğuna dayalı güçlü hükûmetleri ortaya çıkarması, doğal olarak hükûmetlerin uzlaşma 
gereği duymamasına yol açacaktır. “Başbakanlık sistemi” olarak adlandırılan bu parlamenter hükûmet modelinde, 
aynı liderin (başbakan) yönetimindeki kabine ve parlamento çoğunluğu, parlamenter sistemin iş birliğine dayalı 
işleyişi içinde diledikleri gibi hareket edebilirler. Böyle bir sistem, sert kuvvetler ayrılığından dolayı uzlaşmayı 
gerektiren başkanlık sisteminden daha fazla çoğunlukçu bir demokrasi uygulamasını ortaya çıkaracaktır. Buna 
karşılık, nisbi temsil, çok-parti sistemi ve koalisyon zorunluluğunun bulunduğu bir parlamenter sistemde uzlaşma, 
sistemin işleyişi için vazgeçilmezdir. Uzlaşma alanları ve yoğunluğu arttıkça, çoğulcu demokrasiye daha çok 
yaklaşılacaktır.  
Parlamenter rejimin başkanlık sistemi karşısında bir üstünlüğü olarak; başkanlık sisteminde başkanın 
kamuoyunun desteğini kaybetmesi hâlinde, başkanın görev süresinin değişmez nitelikte oluşu ve 
seçim yapılmasının mümkün olmamasına karşılık, parlamenter rejimde hükûmetin kamuoyunun desteğini 
kaybetmesi hâlinde, yeni bir hükûmetin kurulması ya da seçimlerin yenilenmesi yollarına başvurulmasının 
mümkün olması gösterilmektedir.  
Parlamenter rejimde ise iktidardaki siyasal partinin gelecek seçimleri de kazanma ümidiyle daha rahat çalışacağı 
düşünülebilir 
Başkanlık sisteminde, seçimlerin, toptan kazanma ya da kaybetme, başka bir ifadeyle “ya hep ya hiç” (zero-sum) 
karakteri, politikanın kutuplaşmasına ve siyasal mücadelenin sertleşmesine yol açabilir. Buna karşılık parlamenter 
rejimde, iki seçim arasında çeşitli hükûmet imkân ve ihtimallerinin bulunması, sistemin daha ılımlı ve uzlaşmaya 
dayalı bir ortamda işlemesini kolaylaştırır.  
 



 
ABD başkanlık, Fransa ve Finlandiya ise yarı-başkanlık sistemine sahiptir. Ancak, bu ülkelerin başkanlık ya da 
yarı-başkanlık olarak adlandırılan hükûmet sistemleri arasında, oldukça önemli farklar bulunmaktadır. 
Finlandiya’da cumhurbaşkanı ile başbakanın hemen hemen eşit yetkilere sahip olmaları, bu modelin başkanlık 
sistemi ve parlamenter rejim arası karma bir sisteme sahip olduğu biçiminde yorumlanmaktadır. Yarı-başkanlık 
olarak adlandırılan Fransa modeli ise, unsurları ve işleyişi bakımından farklı özellikler göstermektedir. Fransız 
modelini, Amerikan modelinden ayıran başlıca özellikler, kuvvetler ayrılığı yerine iş birliğinin bulunması, 
cumhurbaşkanının görev süresinin uzunluğu, yürütmenin cumhurbaşkanının güçlü olduğu iki-başlı bir yapıya 
sahip olması, yürütmenin yasama organını feshedebilmesi gibi unsurlardır. Parlamentoda kendisine yakın bir 
çoğunluğa sahip olduğu durumlarda, Fransız Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanından açıkça çok daha güçlü 
olmaktadır. Dolayısıyla Fransız modeli yarı-başkanlık sistemi genel olarak çoğunlukçu demokrasi modeline daha 
uygun düşer. 
 
Türk Hükûmet Sistemi 
Türkiye’de 1961 ve ilk düzenlemesinde 1982 Anayasası parlamenter hükûmet sistemini benimsemiştir. 1961 
Anayasası’nda, Cumhurbaşkanının, Cumhuriyet Senatosuna ve Anayasa Mahkemesine üye seçmek, Anayasa 
Mahkemesinde iptal davası açmak gibi tek başına kullanabileceği bazı yetkileri bulunmaktaydı. Ancak, 
Cumhurbaşkanının Meclisçe seçilmesi ve Fransız Cumhurbaşkanına benzer yetkilere sahip olmaması, bu 
dönemde hükûmet sisteminin parlamenter sistem olduğu konusunda herhangi bir kuşkuya yer bırakmamıştır. 
1982 Anayasası ise ilk düzenlemesinde, siyasal sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanının yasama, yürütme 
ve yargı alanındaki yetkilerini parlamenter hükûmet sisteminin mantığına aykırı olarak oldukça artırmıştır. 
 
1982 Anayasası’nın ilk düzenlemesinde Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi öngörülmüştü. Yetkili 
olmakla birlikte Cumhurbaşkanının halk tarafından değil de Meclis tarafından seçildiği bir dönemde sistemin yarı-
başkanlığa dönüşmesi mümkün değildi ve bu dönemde böyle bir eğilim de ortaya çıkmamıştır. Ancak 2007 yılında 
yapılan Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi usulü kabul edilmiş, bu değişiklikten 
sonra ilk halk tarafından seçim 10 Ağustos 2014’te gerçekleşmiştir. Güçlü yetkilere sahip Cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmeye başlanmasıyla birlikte, 2017 Anayasa değişikliği ile kabul edilen başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) 
sisteminin uygulamaya başladığı döneme kadar hükümet sistemi yarı-başkanlığa benzer şekilde işlemiştir.  
 
2017 yılında Anayasa değişikliği ile kabul edilen başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) sistemi, 24 Haziran 2018 tarihinde 
birlikte yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleriyle birlikte yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anayasada yeni 
hükümet sistemi düzenlenirken, yürütme organı için başkan yerine cumhurbaşkanı kelimesi kullanılmış olmakla 
birlikte, yeni hükümet sistemi siyaset bilimi ve anayasa hukuku teorisi bakımından bir başkanlık sistemidir. 
 
Cumhurbaşkanlığı (Başkanlık) Sistemi Öncesi Yürürlükte Olan Hükûmet Sistemi 
2014’te gerçekleşen Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yönteminin, Cumhurbaşkanının Anayasal 
yetkileriyle birlikte düşünüldüğünde, bu dönemde hükûmet sistemini yarı-başkanlık modeline yaklaştırdığı 
söylenebilir. 
 

Bu dönemde, anayasanın parlamenter sisteme benzeyen hükümleri şunlardır:  
1. Parlamenter rejimin en önemli unsuru olan, hükûmetin parlamento karşısındaki siyasal sorumluluğu kabul 
edilmişti.  
2. Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanına karşı siyasal sorumluluğu yoktu ve Cumhurbaşkanı Meclisin güvenine 
sahip başbakanı azledemiyordu 
 
3. Anayasa, yetkilerini artırmak suretiyle Cumhurbaşkanını klasik parlamenter sistemlerden farklı olarak oldukça 
güçlendirmiş olmakla birlikte, parlamenter sistemin en önemli unsurlarından olan Cumhurbaşkanının siyasal 
sorumsuzluğu (hükûmetin düşürülmesinde olduğu gibi görevine son verilememesi) ve bunun gereği olan karşı-
imza kuralına yer vermişti. 
 
Bu dönemde, Anayasanın yarı-başkanlık sistemine benzeyen hükümleri ise şunlardır:  
1. Anayasa Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemini kabul etmişti 
2. Anayasa Cumhurbaşkanına genellikle parlamenter sistemlerde görülmeyen oldukça önemli yetkiler vermişti 
3.Anayasa hükümetin kurulamadığı veya güvenoyu alamadığı bazı hallerde, diğer şartların da gerçekleşmesi 
durumunda, parlamento seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi yetkisini kabul etmişti. 
 
 
2017 Anayasa Değişikliğine Göre Türk Hükûmet Sistemi 
 
Anayasaya göre, yürütme yetkisi ve görevi doğrudan halk tarafından seçilen  Cumhurbaşkanına aittir.  
 
Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. 
Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.  
 



 
Cumhurbaşkanının başlıca yetkileri; yürütme organı olarak görev yapmak, bakanları ve Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ile üst kademe yöneticilerini atamak, belli sınırlar çerçevesinde kararname çıkarabilmek, olağanüstü 
hâl ilan etmek ve bütçe kanunu teklifini Meclise sunmaktır. 
 
Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir . Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanların, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından atanması gerekir. Anayasaya 
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri 
sona erer . Aynı şekilde bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği sona erer . Dolayısıyla aynı kişinin hem yasama hem de yürütme organında görev alabilmesi mümkün 
değildir. Cumhurbaşkanı bütçe kanunu teklifini Meclise sunar, bunun dışında Cumhurbaşkanı veya bakanlar 
TBMM’ye kanun teklifi sunamaz. 
 
 
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin eşzamanlı olarak 
yapılması kuralı benimsenmiştir. Bu çerçevede TBMM’nin daha önce 4 yıl olan seçim dönemi 5 yıla çıkarılmış, 
böylece yasama dönemi ve Cumhurbaşkanının görev süresi eşitlenmiştir 
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanının kararıyla, her iki organın 
birlikte seçimlerinin yenilenebilmesi öngörülmüştür 
 
Amerikan sisteminde Başkanın atamalarının Kongrenin onayına tabi olması Başkanı bütünüyle güçsüz hale 
getirdiğinden, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı ile Meclisin yetkileri çatışmaya yol açmayacak 
şekilde ayrıştırılmıştır. 
 
Amerikan sisteminin en önemli zaafı bütçenin kabulünde Başkanın tamamen devre dışı olması nedeniyle yaşanan 
bütçesiz kalma durumudur. Türk sisteminde bütçenin kabul edilmemesi halinde önceki yılın bütçesi belli bir 
artışla uygulanabilecektir. 
 

DEVLETİN HUKUKİ FONKSİYONLARI  
Kuvvetler Ayrılığı ve Fonksiyonlar Ayrılığı 
Kuvvetler ayrılığı sistemini, yasama, yürütme ve yargının kendi alanlarında mutlak egemen ve bağımsız oldukları 
şeklinde anlamak yanlıştır 
Devlet kudretinin kullanılmasında başvurulan bütün işlemler devlet iradesinin farklı görünümlerinden ibarettir ve 
bu işlemleri yapan farklı organlar arasında bir iş birliği vardır. Devlet kudretinin farklı fonksiyonlarını ve organlarını 
birbirinden ayırmak mümkündür. Bu anlamda, yasama, yürütme ve yargı işlemlerinin yapılması, devlet kudretinin 
değişik kullanım biçimlerini, yani iktidarın fonksiyonlarını oluşturur. İktidarın organları ise bu fonksiyonları yerine 
getirmekle görevli kişi ve kuruluşlardır. Dolayısıyla günümüzde kuvvetler veya iktidarlar ayrılığı deyimi 
kullanılırken pozitif hukuka göre anlaşılması gereken, gerçekte fonksiyonlar ayrılığıdır. 
 
Fonksiyonlar ayrılığı, iktidarın çeşitli fonksiyonlarının, aralarında bir iş birliği bulunan değişik organlar tarafından 
yerine getirilmesidir. Burada fonksiyon deyimi hukuki anlamda kullanılmaktadır. Hukuki açıdan önemli olan devlet 
faaliyetlerinin hukuk alanındaki etki ve sonuçlarıdır. Buna göre, devletin hukuki sonuçlar doğuran faaliyetleri, 
devletin hukuki fonksiyonlarını oluşturur. 
 
Devletin Hukuki Fonksiyonlarının Tasnifi 
Maddi Bakımdan 
Maddi mahiyetlerine göre hukuki işlemler, kural-işlem, subjektif işlem ve yargı işlemi olmak üzere üçe ayrılır. 
 
Maddi kritere göre yasama fonksiyonu, kişisel olmayan, genel, sürekli ve objektif yürütme fonksiyonu ise, kişisel, 
somut ve subjektif işlemler yapılmasını ifade eder.  
 
 
Yasama fonksiyonu: Maddi kritere göre yasama fonksiyonu, kural koymak, yani kişisel olmayan (gayrişahsî), 
genel, sürekli ve objektif işlemler yapmaktır. Dolayısıyla devletin hangi organı tarafından yapılırsa yapılsın, kural-
işlem mahiyetine sahip olan bütün işlemlerin yapılmasında yasama fonksiyonu icra edilmektedir. Örneğin, yasama 
organınca yapılan kanunlar ve içtüzükler ile yürütme organınca yapılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve 
yönetmelikler maddi kriter bakımından yasama fonksiyonuna dahildirler.  
 
Yürütme (idare) fonksiyonu: Maddi kritere göre yürütme fonksiyonu, kişisel, somut ve subjektif işlemler 
yapılmasını ifade eder. Yürütme işlemlerinde devlet, subjektif bir hukuki durum doğuracak veya objektif bir hukuki 
durumun şartını gerçekleştirecek bir irade açıklamasında bulunur. Yasama işlemi, her zaman genel ve soyut bir 
düzenlemedir. Yürütme işlemi ise her zaman bireysel, somut ve bir defa kullanılmakla tükenen bir işlemdir. Yasa-
ma işlemi, bir hukuk kuralının ifadesidir; yürütme işlemi ise bir hukuki durumun yaratılması veya bir hukuki 
durumun gerçekleşmesinin şartıdır. Örneğin, bir memurun atanması, bir binaya ruhsat verilmesi, bir öğrenciye 
diploma verilmesi ve bir vergi yükümlüsüne vergi tarh edilmesi birer yürütme işlemidir. 
 
Yargı fonksiyonu: Maddi kritere göre yargı fonksiyonu, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve hukuka aykırılık 
iddialarının karara bağlanması anlamına gelir. Yargı organlarının idari nitelikteki işlemleri bu kritere göre yargı 



 
fonksiyonuna dahil değildir. Yargı fonksiyonu yerine getirilirken, birinci olarak, bir hukuka aykırılık iddiası ileri 
sürülür; ikinci olarak, mahkeme bu iddianın doğru olup olmadığını tespit eder; üçüncü olarak da, hukuka 
aykırılığın giderilerek bozulan hukuk düzeninin yeniden tesisi için bir müeyyide uygulanmasına karar verir. 
 
 
Şeklî ve Organik Bakımdan  
Şeklî ve organik kriter, devletin hukuki fonksiyonlarını bu fonksiyonları yerine getiren organa ve yapılış şekillerine 
göre tasnif etmektedir. Bu kritere göre, yasama fonksiyonu, yasama organı tarafından yapılan işlemleri; yürütme 
fonksiyonu, yürütme organı tarafından yapılan işlemleri; yargı fonksiyonu ise, yargı organı tarafından yapılan 
işlemleri ifade eder. Örneğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan Medeni Kanun, TBMM İçtüzüğü, 
milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararlar yasama işlemi; Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararnameler, 
yönetmelikler ve kararlar ile diğer idare organlarınca yapılan işlemler yürütme işlemi; yargı organlarınca verilen 
kararlar ile yapılan diğer işlemler yargı işlemidir. 
 
 
Şeklî kritere göre devletin hukuki işlemlerini tasnif etmek için, işlemi yapan organ ve yapılış şekline bakılır. Örneğin, 
yasama organının kanun adıyla ve kanun şeklinde çıkardığı her işlem her zaman kanundur ve kanun değerindedir. 
 
Şeklî ve organik kriterin en önemli savunucusu Fransız anayasa hukukçusu Carre de Malberg’e göre, devletin 
hukuki işlemlerinin tasnifi pozitif anayasa hukuku verilerine dayanılarak yapılmalıdır 
Şeklî ve organik kriterci Carré de Malberg’e göre, kanunlar ve idari işlemler maddi mahiyetleri bakımından 
tanımlanamazlar ve mahfuz alanlara da sahip değildirler .Bununla birlikte, idare fonksiyonunun ayırıcı özelliği 
kanunlara bağımlı oluşudur. Bunun iki önemli sonucu vardır: Birinci olarak, idari makamlar, bir kanuni dayanak 
olmaksızın genel veya bireysel ya da vatandaş haklarıyla veya idarenin iç işleyişiyle ilgili hiçbir işlem yapamazlar. 
İdarenin alanı sadece kanunların uygulanmasından ibarettir. İkinci olarak, mahfuz bir alanı olmamakla birlikte, 
idare, bir kanuna dayanmak ve kanunlara aykırı olmamak şartıyla her konuda her tedbiri alabilir. Dolayısıyla 
yasama ve yürütme fonksiyonları arasındaki fark, kanunun üstünlüğüne ve idarenin kanuna tâbi oluşuna dayanan 
hiyerarşik bir güç farkıdır. 
 
1982 Anayasası’na Göre Devletin Hukuki Fonksiyonlarının Paylaşılması 
Devletin üç temel hukuki fonksiyonu olan yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının yerine getirilmesi görevi, 
Anayasa ile devletin üç ana organı olan yasama (TBMM), yürütme (Cumhurbaşkanı) ve yargı (bağımsız 
mahkemeler) organlarına verilmiştir. 
 
Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 
getirilir 
 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin tabi olduğu sınırlar ise Anayasada belirlenmiştir . Buna göre, Anayasada 
münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda 
açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 
kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı 
konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.  
 
Yürütmenin, asli düzenleme yetkisi niteliğindeki düzenleyici işlemlerden biri de olağanüstü hallerde çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerdir. Bu kararnameler kanun hükmündedir ve yalnızca olağanüstü halin gerekli 
kıldığı konularda çıkarılabilir. Ancak bu kararnameler, Meclis onayına sunulduktan sonra üç ay içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşüp karara bağlanmazlarsa, kendiliğinden yürürlükten kalkar. 
 
2017 Anayasa değişikliyle ortaya çıkan duruma göre Cumhurbaşkanının doğrudan Anayasadan kaynaklanan 
yetkisiyle çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de kural olarak kanunlara eşdeğer normlar olup, yürütme 
bakımından uyulması zorunlu düzenlemelerdir. Bu durumda idare işlem yaparken kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerine dayanmak ve bunlara uygun işlem yapmak zorundadır. Ancak idare işlem yaparken, aynı konuda 
hem kanunda hem de Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde hüküm bulunması durumunda kanundaki hükümleri 
uygulayacaktır. 
 
 
 


