
 
 

ANAYASA HUKUKU 

1.ÜNİTE 

ANAYASA KAVRAMI 

Anayasa,  bir devletin temel örgütleniş tarzını, organlarını, bu organlar arasındaki ilişkileri ve devletle birey 
arasındaki ilişkilerin temel kurallarını belirleyen üstün bir kanundur. Bu tanımdaki “üstün” kelimesinin ifade ettiği 
anlam, anayasayı yapma ve değiştirme yöntemlerinin, olağan kanunlardakinden farklı oluşudur. 
“Anayasa hukuku” da anayasa ve onunla yakından ilgili diğer hukuki mevzuatı açıklayan, yorumlayan ve 
sistemleştiren bir hukuk bilimi dalıdır. 
 
Anayasa hukukunun kaynakları 

• Anayasa metni,  
• Seçim kanunları,  
• Siyasi partiler kanunları,  
• Yasama meclisleri içtüzükleri  
• Temel hakları düzenleyen diğer kanunlar  
• Yargı kararları (içtihatlar)  
• Bilimsel eserler (doktrin) 

 
 
ANAYASACILIK AKIMININ DOĞUŞU 
 
Anayasa ve anayasacılık kavramları, Yakın Çağ’ın ürünleridir. 
Dünyada ilk yazılı anayasa metni, İngiliz ihtilali sırasında kabul edilmiş olan “Instrument of Government” 
(Hükûmet Aracı) adlı bir belgedir.  
Bugünkü anlamında ilk anayasalar ise, 1787 ABD ve 1791 Fransa anayasalarıdır.  
19. ve 20. yüzyıllarda anayasacılık akımı hız kazanmış ve pek çok devlet birer anayasa kabul etmiştir.  
İlk Osmanlı-Türk Anayasası da 1876 yılında kabul edilmiş olan “Kânûn-i Esâsî” dir. 
 
Anayasacılık, devlet iktidarının yazılı bir anayasa ile sınırlandırılması amacını güden siyasal bir akımdır. 
 
Anayasacılık akımını doğuran etkenler    
 

• Siyasal düşüncenin laikleşmesi  
• Burjuva sınıfının yükselişi 

 
 
Siyasal düşüncenin laikleşmesi; 
İlk ve orta çağlarda hâkim olan düşünce, devlet düzeninin ilahi kökenli olduğudur. 
Bazı toplumlarda hükümdarlar Tanrı telakki edilmiş, bazılarında da hükümdarların bu mevkiye Tanrı’nın iradesiyle 
geldiğine inanılmıştır.  
Avrupa’da Rönesans, Reform ve Aydınlanma hareketlerinin etkisiyle bu görüş, devletin kökeninin insan ya da 
toplum iradesine dayandığı yönünde değişmiş, diğer bir deyimle siyasal düşünce laikleşmiştir  
17. ve 18. yüzyıllarda devletin kökenini açıklamak üzere Hobbes, Locke ve Rousseau gibi önemli düşünürler 
tarafından “toplum sözleşmesi” teorileri ortaya atılmıştı. 
Hepsinin ortak noktası, devletin ortaya çıkmasından önce insanların bir “tabiat hâli”nde yaşadıkları ve bu döneme 
zorunlu olarak fiziksel gücün hâkim olduğudur. İnsanlar, bu güvensiz ve anarşik durumdan kurtulmak, hayatlarını 
ve haklarını güvenceye kavuşturmak amacıyla, üstün bir otorite kurmaya, diğer bir deyimle devleti yaratmaya 
karar vermişlerdir ki buna, toplum sözleşmesi adı verilmektedir.  
Toplum sözleşmesi, insanların hayatlarını ve haklarını güvenceye kavuşturmak amacıyla, bir kısım haklarını 
üstün bir otoriteye  (devlete) devretmeleridir 
Burada kastedilen, maddi anlamda bir sözleşme, yani toplum üyelerinin fiziki olarak bir araya gelip böyle bir 
sözleşme imzalamaları değil, varsayımsal anlamda bu yönde bir toplum iradesinin oluşmasıdır.  
Yazılı anayasa, bir bakıma, toplum sözleşmesinin biçimselleştirilmiş ve hukukileştirilmiş şeklidir. 
 
Burjuva sınıfının yükselişi 
 
Anayasacılık akımının kökeninde yatan ikinci temel olgu, kıtalararası deniz ticaretinin gelişmesiyle birlikte 
ekonomik gücü büyük ölçüde artan bir ticari ve endüstriyel burjuva sınıfının ortaya çıkmasıdır. Orta Çağ’ın, 
aristokrasi sınıfının, daha sonraları da mutlak hükümdarların hâkimiyetine dayanan devlet ve hukuk düzeninde, bu 
yeni burjuva sınıfının iktidardaki payı çok önemsizdi. Başta mülkiyet hakkı olmak üzere temel hakları da hukuki 
güvenceden yoksundu. Bu anlamda 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl “demokratik devrimleri” özü bakımından burjuva 
devrimleridir.  
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Bu devrimlerle burjuvazi, 

• aristokrasiyi tasfiye etmek,  
• hükümdarlığı ortadan kaldırmak  
• ya da hükümdarın yetkilerini sınırlandırarak kendi hak ve hürriyetlerini güvence altına almaya çalışmıştır. 

 Bu dönemde ortaya çıkan yazılı anayasalar, bu büyük sosyal dönüşümü hukuken tescil eden belgelerdir. 
 
ANAYASAL DEVLET VE KUVVETLER AYRILIĞI 
 
İngiliz düşünürü Locke ve Fransız düşünürü Montesquieu tarafından savunulmuş olan teoriye göre, devletin 
yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç iktidarı vardır. 
Yasama iktidarı, genel ve objektif hukuk kuralları koyma iktidarı;  
yürütme iktidarı, bu kuralları somut ve bireysel durumlara uygulama iktidarı; 
yargı iktidarı da bu kuralların uygulanmasından doğan hukuki ihtilafları çözme iktidarıdır.  
 
Montesquieu’ya göre, birey hak ve hürriyetlerinin korunabilmesi ve güvence altına alınabilmesi için, bu üç kuvvetin 
ayrı devlet organlarına verilmesi gereklidir. Buna Kuvvetler Ayrılığı teosrisi denir. 
 
 Bu kuvvetlerden ikisi, hele üçünün aynı elde toplanması hâlinde, bundan istibdat yönetimi doğar. 
 Kuvvetlerin ayrılmış olduğu bir ülkede, bu kuvvetlerin birbirlerini frenlemesi ve dengelemesi (checks and 
balances) sayesinde, birey hürriyetleri devlete karşı korunmuş olur. 
 
İlk yazılı anayasalar olan 1787 ABD ve 1791 Fransız anayasaları, çok büyük ölçüde Kuvvetler ayrığı teorisinden 
esinlenmiştir 
 
Anayasacılık akımının ortaya çıkmasındaki temel amaç, devletin mutlak iktidarını birey hürriyetleri lehine 
sınırlandırmak olduğuna göre, ancak bunu etkin şekilde gerçekleştirebilen devletler, “anayasal devlet” 
sayılabilirler. Bir anayasası olan her devlet,  anayasal devlet değildir. Bugün, otoriter veya totaliter devletlerin 
hemen hepsinin anayasası vardır. Ancak bu anayasalar, fonksiyonel anlamda değil, sadece biçimsel anlamda 
anayasalardır. Bu devletleri, bir anayasa yapmaya sevk eden saik, iç ve milletlerarası kamuoyunda bir meşruluk 
ve saygınlık görüntüsü verme isteğidir. Anayasal devlet, devlet iktidarının etkin şekilde sınırlandırılmış olduğu 
devlettir. “Sınırlı devlet” deyimi, literatürde “anayasal devlet”in anlamdaşı olarak kullanılmaktadır. 
 
DİKKAT: Sınırlı devlet, devlet iktidarının kişisel özgürlükler lehine etkin bir şekilde sınırlandırıldığı devletlere denir. 
 
YAZILI-YAZISIZ ANAYASA AYRIMI 
 
Yazılı anayasa, anayasacılık akımının doğal sonucudur. 
 Bugün yazılı bir anayasaya sahip olmayan devletler çok istisnaidir. 

• İngiltere,( çok güçlü anayasal gelenekleri, yaygın ve güçlü demokrasi kültürü ve etkin sivil toplum 
kuruluşları sayesinde bir anayasal devlettir.) 

• İsrail, (Yahudi Devleti’nin niteliği üzerinde laik ve ortodoks Yahudiler arasındaki derin görüş farkı 
nedeniyle bir anayasa yapamamış, ancak çeşitli devlet kurumlarını olağan kanunlarla düzenlemiştir.) 

• Suudi Arabistan (tek meşru anayasanın şeriat olduğu ve beşerî irade ürünü bir anayasanın  
yapılamayacağı inancıyla, yazılı bir anayasa yapmamıştır. 

 
SERT-YUMUŞAK ANAYASA AYRIMI 
 
Yumuşak (esnek) anayasa, yapılması ve değiştirilmesi, tamamen olağan (adi) kanunlarla aynı yöntemlere tabi 
olan anayasadır. 
 Günümüzde, bu tür anayasaların hemen hiçbir örneği yoktur. 
Katı (sert) anayasa yapılması ve değiştirilmesi, olağan kanunlardan farklı ve daha güçleştirici yöntemlere tabi 
kılınan anayasadır. 
Çağdaş devletlerin hemen hepsinin benimsediği anayasalar katı anayasalardır. 
 
Asli kurucu iktidar: Bir anayasayı tümden yeniden yapma iktidarına “asli kurucu iktidar”  
Tali kurucu iktidar: Anayasayı kendi koyduğu değiştirilme kurallarına uygun olarak değiştirme iktidarına “tali 
(türevsel) kurucu iktidar” adı verilir.  
 
Asli kurucu iktidar, ya bu amaçla özel olarak kurulmuş bir kurucu meclis” veya olağan yöntemlerle seçilmiş bir 
yasama meclisi tarafından kullanılabilir ve çoğu zaman buna bir halk oylaması (referandum) aşaması da eklenir. 
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Tali kurucu iktidarın anayasayı değiştirme yöntemleri; 

• Yasama meclisinde (veya meclislerinde) nitelikli çoğunluklar aranması ( 3/5, 2/3, 3/4 gibi) 
• Bir kereden fazla görüşme şartı 
• Zorunlu veya ihtiyarî (seçimlik) halk oylaması 
• Birbirini izleyen iki yasama meclisi tarafından kabul şartı 
• Anayasanın bazı bölümlerinin değiştirilmesinin daha da güçleştirici şartlara bağlanması; 
• Anayasanın bazı hükümlerinin değiştirilemez kılınması  

 
Çağımızda hemen bütün devletlerin sert/katı anayasa sistemini benimsemiş olmalarının nedenleri: 

• Siyasal ve hukuki istikrar düşüncesi 
• çoğunluğun mutlak ve keyfi iktidarına karşı, azınlıkta olan toplum gruplarının güvencesini sağlanması 

 
Siyasal ve hukuki istikrar düşüncesi 
Bir devletin temel kuruluşunu belirleyen bir hukuki metnin, günlük siyasal dalgalanmaların ve duygusal faktörlerin 
sonucu olarak, basit çoğunluklarla sık sık değişmesi, temel siyasal istikrar ihtiyacı ile bağdaşmaz.  
 
Azınlık topluluklarının güvencesini sağlama 
Anayasa değişikliklerinde yasama meclislerinin nitelikli çoğunluklarına ve diğer güçleştirici şartlara yer verilmesi, 
çoğunluğun mutlak ve keyfi iktidarına karşı, azınlıkta olan toplum gruplarının bir güvencesidir. 
Anayasa değişikliklerinde aranan nitelikli çoğunluk şartı, bir azınlık vetosu olarak kabul edilebilir.  
 
Çağdaş çoğulcu (plüralist) demokrasi anlayışı, elbette çoğunluğun ülkeyi yönetme hakkını kabul etmekle birlikte, 
bunun azınlıkların temel haklarının korunmasıyla sınırlı olmasını şart koşmaktadır. 
DİKKAT: Çağımızda, devletlerin büyük bir çoğunluğu sert / katı anayasa sistemini benimsemiştir. 
 
 

ÜNİTE 2 
TÜRKİYE’DE ANAYASA GELİŞMELERİ 

 
OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ 

 
Osmanlı İmparatorluğu, devlet yönetim sistemi bakımından, mutlak bir monarşiydi. 
Padişahın yetkilerini sınırlandıracak hukuk kuralları ve bu kuralları etkili kılacak hukuki mekanizmalar yoktu. Bütün 
devlet yetkileri padişahta toplanmıştı. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda, padişahın yanında devlet yetkilerinin kullanılmasına katılan görevliler ve organlar 
(örneğin Divan) bulunmakla birlikte, gerçek bir yetki paylaşımı söz konusu değildi. 
 

Osmanlı İmparatorlığu’ndaki ilk Anayasal  Gelişmeler

 
 
Tanzimat ve Islahat fermanlarında yer alan ilkeler, hukuk devletinin gelişimi bakımından önemli olmakla 
beraber, hâlâ bu ilkelerin etkinliğini sağlayacak ve padişahın yetkilerini sınırlandıracak mekanizmalar kurulmuş 
değildir. Ferman hükümlerine uyup uymamak, padişahın takdirine bağlıydı. 
Bu fermanlar ve Tanzimat adı verilen yenilik hareketleri, bir anayasacılık akımının doğmasını hazırlamıştır. Genç 
Osmanlılar adı verilen bu grup, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküntüden kurtulabilmesi için, meşruti (anayasalı) bir 
monarşiye geçilmesini, yani padişahın yetkilerinin kurulacak bir meclisle sınırlandırılmasını gerekli görüyordu. Bu 
akımın etkisiyle, 1876 yılında ilk Osmanlı Anayasası (Kânûn-i Esâsî) ilan edilmiştir. 

1808 Senedi İttifak

• Merkezi Hükümet 
temsilcileri ile Ayan 
temsilcileri arasındaydı

• Devlet işlerine resmî 
sıfatı haiz memurlardan 
başkası 
karışamayacaktı

• İktidarın kullanılmasına 
sadrazam katılacak ve 
sorumlu olacaktı

• Ayan  temsilcileri, 
içlerinden birinin 
devlete karşı 
ayaklanırsa 
bastırılmasına  yardım 
edecekti

1839 Tanzimat 
Fermanı

• Devletin bütün 
uyrukları için

• can, mal ve ırz 
güvenliği vaad edildi

• Vergi ve askerlik 
işlerinin  bir düzene 
bağlanacağı söylendi.

1856 Islahat Fermanı

• Tanzimat 
fermanındaki vaadler 
doğrulanmıştır.

• Din farkı 
gözetilmeksizin tüm 
devlet uyruklarının 
eşit işlem görmesi 
ilkesi benimsenmiştir.
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1876 Kanun-i Esasi (İlk Osmanlı Anayasası) 
1876 Anayasası,  

• Meclis-i Umumî adını alan bir parlamento kurmuştur.  
• Bu parlamento, iki meclisten meydana gelmektedir.  
• Heyet-i Âyan meclisinin bütün üyeleri, padişah tarafından atanmaktadır.  
• Heyet-i Mebusan üyeleri ise halk tarafından iki dereceli seçimle belirlenmektedir.  
• Anayasa, parlamentonun yetkilerini hayli dar tutmuştur. 
• Padişah, istediği zaman Heyet-i Mebusanı feshedebilmektedir 
• Devlet yönetiminde ağırlık, gene de padişahtadır. 
• II. Abdülhamid, 1878 yılında Mebusan Meclisi’ni dağıtmış ve ülkeyi tekrar mutlakiyetle yönetmeye 

başlamıştır. 
 
1908 Anayasa değişiklikleri (II.Meşrutiyet) 
II. Abdülhamid’in mutlakiyeti, aydın çevrelerde git gide yoğunlaşan bir muhalefet uyandırmış, Genç Türkler adı 
verilen bu muhalefet hareketi, Genç Osmanlı’lardan daha geniş bir çevrenin malı olmuştur. Nihayet 1908 yılında 
Rumeli’deki askeri birliklerin isyana başlamasıyla II. Abdülhamid, 1876 Anayasası’nı yeniden yürürlüğe koymak 
zorunda kalmıştır. 
 
1909 Anayasa değişiklikleri 
Meşrutiyete karşı olan grupların tahrik ettiği ve 31 Mart Vak’ası adı verilen gerici ayaklanma, Rumeli’den gelen 
Hareket Ordusu tarafından kısa sürede bastırıldıktan sonra, II. Abdülhamid tahttan indirilmiş ve 1909 yılında 
anayasa, daha demokratik bir parlamenter sistem yönünde önemli değişikliklere uğramıştır. 
1909 değişiklikleri ile 

• Padişahın yetkileri daraltılarak Mebusan Meclisi’nin yetkileri genişletildi.  
• Bakanlar Kurulu’nun Mebusan Meclisi’ne karşı sorumlu olduğu açıkça belirtildi.  
• Padişahın meclisi feshetme hakkı, Âyan Meclisi’nin onayı ve üç ay içinde yeni seçim yapılması şartlarına 

bağlandı.  
• Kanun teklif edebilmek için padişahın izninin alınması zorunluluğu kaldırıldı.  
• Meclislerce kabul edilen bir kanunun, padişahça ya iki ay içinde onaylanması ya da bir kere daha 

görüşülmek üzere meclislere geri gönderilmesi hükmü konuldu.  
• Geri gönderme hâlinde bu metnin kanunlaşabilmesi için meclislerin 2/3 çoğunluk şartı konuldu. 

 
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 

 
• Mondros Mütarekesi’nin ardından düşman işgalleri başlamıştı.  
• Anadolu da .Müdafaa-i Hukuk hareketleri Mustafa Kemal önderliğinde yönlendirilmiş ve   Erzurum ve 

Sivas kongreleri düzenlenmişti. 
• Bu direniş karşısında İstanbul Hükûmeti, Mebusan Meclisi seçimlerinin yapılmasına izin vermek zorunda 

kalmıştı. 
• Toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi, Türk yurdunun bölünmezliğini ilan eden Misak-ı Millî’yi kabul 

etmişti. 
• İngilizler’in İstanbul’u işgal etmeleri ve karşısında bu meclisin görev yapmasına olanak kalmamıştı. 
• Damat Ferit Hükûmeti, meclisi feshetti.  
• Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da olağanüstü yetkileri haiz bir meclisin toplanacağını bildirdi.  (kurucu 

meclis niteliğinde) 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. 
• TBMM’nin ilk işlemlerinden biri, kendi bünyesi içinden çıkan bir yürütme kuvveti kurmak oldu (25 Nisan 

1920).  
• Yürütme kuvvetini meydana getiren bakanlar (icra vekilleri), Meclis tarafından ve kendi üyeleri arasından 

teker teker seçiliyordu. 
• Bir Devlet Başkanlığı makamının yaratılması siyasal nedenlerle uygun görülmemişti. 
• TBMM Hükûmeti’nin dayandığı ilkeler, 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile daha açıklığa 

kavuşturuldu (1876 yürürlükten tamamen kaldırılmadı) 
   
1921 Anayasası 

• 24 maddelik kısa bir metindir. 
• Milli egemenlik ilkesi en devrimci ve en önemli ilkesi 
• Yasama ve yürütme kuvvetleri TBMM de toplanmıştır. 
• Yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. 
• Kurduğu hükümet sistemi, meclis hükümetidir. 
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Meclis Hükûmeti: Yasama ve yürütme kuvvetlerinin, yasama organında birleşmesi ile oluşan hükûmet biçimidir. 
Kuvvetler Birliği: Yasama ve yürütme kuvvetlerinin aynı organda toplandığı rejimler, kuvvetler birliği rejimleri 
olarak adlandırılır.  
Kuvvetler birliği, söz konusu iki kuvvetin ya yürütme organında ya da yasama organında birleşmesiyle 
gerçekleşebilir. 
Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yürütme organında birleşmesi, mutlak monarşilerde ve diktatörlüklerde söz 
konusu olur.  
Bu iki kuvvetin yasama organında birleşmesine ise meclis hükûmeti adı verilmektedir.  
Kuvvetler Ayrılığı: Yasama ve yürütme kuvvetlerinin ayrı organlara tevdi edildiği sistemler, kuvvetler ayrılığı 
sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Kuvvetler ayrılığı rejimleri de ikiye ayrılır. Başkanlık Hükümeti ve Parlamenter 
Rejim. 
Başkanlık Hükümeti: Yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirinden kesin olarak ayrıldığı sistemlere başkanlık 
hükûmeti adı verilir. 
Parlamenter Rejim:  Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yumuşak ve dengeli biçimde ayrıldığı sistemlere 
parlamenter rejim adı verilmektedir. 
 
I.TBMM dönemi (23 nisan 1920) 

• Devlet başkanı yok 
• Siyasi parti grupları yok 
• İki siyasal grup var. 
• 30 ekim 1-2 kasım 1922 kararlarıyla Osmanlı İimparatorluğu’nun sona erdiği ve padişahlığın 16 mart 

1920 tarihinden geçerli olmak üzere tarihe karıştığı ilan edilmiş. 
 
Bu kararlarda henüz, Cumhuriyet deyiminin kullanılmadığı ve rejimin hâlâ TBMM Hükûmeti olarak 
adlandırıldığı görülmektedir. Türk tarihinde bu derece önemli bir rol oynayan I. TBMM, tarihî görevini yerine 
getirdikten sonra, Nisan 1923’te yeni seçimler yapılmak üzere, dağılma kararı verdi. Cumhuriyeti ilan eden ve 
1924 Anayasası’nı hazırlayan II. TBMM olmuştur. 

 
II. TBMM dönemi (Nisan 1923) 

• Bu meclis cumhuriyeti ilan etti 
• 1924 Anayasasını hazırladı 

 
1924 Anayasası 
 

• 20 Nisan 1924 de kabul edildi 23 nisan 1924 de yayınlanmıştır. 
• Hükümet sistemi: Karma hükümet sistemidir. 

 
Karma hükümet sistemi:  Bu sistemde hem meclis hükümeti sistemine hem de parlamenter rejime has özellikler 
yer almaktadır.  
 
1924 Anayasası’nın meclis hükûmetini andıran yönleri şunlardır: 
 
a. Anayasaya göre, “Türk Milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve Millet adına egemenlik 

hakkını yalnız o kullanır”. “Yasama yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisi’nde belirir ve onda toplanır”. 
b.  Meclis, hükûmeti her zaman denetleyebileceği ve düşürebileceği hâlde, hükûmetin meclisi feshetme yetkisi 

yoktur.  
 
 1924 Anayasası, bazı yönleriyle de parlamenter sistemi andırmaktadır:  

 
a. Meclis, yasama yetkisini kendi kullandığı hâlde, yürütme yetkisini ancak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 

Kurulu eliyle kullanabilir. Bu sistemi, anayasacılarımız, kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi olarak 
adlandırmıştır. 

 b. Hükûmetin kurulması konusunda parlamenter sisteme uygun bir model kabul edilmiştir. “Başbakan, 
Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından tayin olunur. Öteki bakanlar, Başbakanca seçilip tamamı 
Cumhurbaşkanı tarafından onandıktan sonra meclise sunulur.  

c. 1924 Anayasası, parlamenter sistemin temel ilkelerinden biri olan hükûmetin kollektif sorumluluğu 
ilkesini açıkça kabul etmiştir. Buna göre“Bakanlar Kurulu, hükûmetin genel politikasından birlikte sorumludur”. 
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• Sert anayasadır: 
Değişiklik teklifi: Meclis üye tam sayısının en az1/3i ile, 
Kabul Üye tam sayısının enaz  2/3 si ile mümkn. 
Değişiklik yapılamaz madde: Birinci madde değiştirilemez (Devletin yönetim şekli 
cumhuriyettir) 

• “Hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz”  (Ancak anayasa yargısı henüz yok) 
• “Devletin dini İslam’dır” (Anayasanın ilk yayınlandığı 1924 yılında) 

1928 de devletin dini İslam’dır ibaresi çıkarılmış 
1937 değişikliği ile Laiklik ilkesi anayasaya girmiş 

• Kamu hürriyetleri konusunda “Tabii hak İlkesi” ni kabul etmiş. 
Her Türk hür doğar hür yaşar.  
Hürriyetin sınırı başkalarının hürriyetinin sınırıdır. 
Bu sınırı kanun çizer. 

• Hürriyetler ayrıntılı düzenlenmemiş. Sadece adı sayılmış, sınırı çizilmiş 
• Anayasaya uygunluk denetimi yok. 

 
1924 Anayasası’nın Uygulanması: 
1924 Anayasası, iki kısa çok partili hayat denemesi gerçekleşmiştir 
1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası  
1930’da Serbest Fırka kurulmuş ancak bu geçiş başarılı olmamış ve 1946 yılına kadar tek partili, 1946’dan 27 
Mayıs 1960 askeri müdahalesine kadar da çok partili bir rejim içinde uygulanmıştır. 
 
1924 Anayasası, çoğunlukçu demokrasi anlayışını yansıtmaktadır. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk 
Milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve Millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır.” 
Maddesinden hareketle, çoğunlukçu demokrasi anlayışına uygun bir formül getirmiştir 
 
Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı: Çoğunluk iradesinin daima kamu iyiliğine yöneldiği ve hiçbir zaman 
yanılmadığı varsayımına dayanır. Genel irade veya millî irade olarak adlandırılır. Ancak bu iradeyi sınırlayacak, 
azınlık haklarını koruyacak tedbir ve kurumlara göz ardı eder.  
Çoğulcu Demokrasi: Siyasal çoğunluğun etkin şekilde sınırlandığı ve çeşitli siyasal ve sosyal güçlerce 
paylaşıldığı demokrasi anlayışıdır. Kamu iyiliği, ancak toplum içindeki çeşitli grupların varlığından ve bunlar 
arasındaki özgür tartışma ve pazarlıklardan doğar. Böyle olunca da çoğunluk iradesini sınırlayıcı tedbirler ve 
kurumlar, demokrasinin özüne aykırı değil, uygundur. 
 
Demokrasi, bir salt çoğunluk yönetimi olarak tanımlansa bile, yine de demokratik bir rejimde azınlık haklarının 
çoğunluğa karşı korunması ilkesinden vazgeçilemez. Çünkü toplum iradesinin gerçek anlamda ortaya çıkabilmesi 
için, çeşitli görüşlerin serbestçe ifade edilebilmesi ve tartışılabilmesi gerekir. 
Anayasa, demokratik geleneklerin henüz sağlam şekilde yerleşmemiş olduğu bir ülkede, çok partili hayatın 
aksamadan islemesini sağlayacak hukuki güvencelerden yoksundu. Bu sakıncalar, iktidar-muhalefet ilişkilerini 
kopma noktasına getirmiş, 27 Mayıs müdahalesinin ortamını hazırlamıştır. 
 

Millî Birlik Komitesi ve Geçici Anayasa Dönemi 
27 Mayıs 1960 müdahalesi ile iktidara geçen Millî Birlik Komitesi (MBK), 1924 Anayasası’nın birçok hükmünü 
değiştiren geçici bir anayasa düzeni kurmuştur.  
Bu Anayasaya göre,  

• MBK, TBMM’nin yetkilerine sahiptir. 
• Komite, yasama yetkisini bizzat, yürütme yetkisini de kendi seçtiği bakanlar eliyle kullanacaktır.  
• Bakanları, Devlet Başkanı tayin etmektedir.  
• MBK, bakanları denetleme ve istediği takdirde azletme yetkisine sahiptir.  
• Devlet Başkanlığı makamı; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başkomutan ve MBK Başkanlığı yetkilerini 

kendisinde birleştirmiştir.  
MBK, iktidara geldiği günden itibaren, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir anayasa hazırlama 
çalışmalarına başlamış ve Ord. Prof. Sıddık Sami Onar başkanlığında üniversite öğretim üyelerinden oluşan bir 
komisyonu, anayasa tasarısını hazırlamakla görevlendirmiştir. (İstanbul Komisyonu). Bu komisyon, uzun 
çalışmalardan sonra bir tasarı hazırlamışsa da bunun bazı hükümleri, kamuoyunda ciddi tereddütler 
uyandırmıştır. İstanbul Komisyonu Tasarısı’nın yarattığı tepkiler karışında, MBK, yeni anayasanın kamuoyunu 
daha iyi temsil edici bir organ tarafından hazırlanması görüşüne vararak, bir kurucu meclis oluşturulmasına karar 
verdi.  
Kurucu Meclis, MBK ve Temsilciler Meclisi olarak iki kanattan meydana geliyordu. Temsilciler Meclisi’nin 
kurulmasında, genel oy sistemine başvurulamamıştır. Meclis üyelerinin bazıları bir çeşit iki dereceli seçimle gelen 
üyelerden; bir bölümü siyasal partilerin kendi seçtikleri temsilcilerden; üçüncü bir bölümü de çeşitli kuruluşların 
(yargı organları, üniversiteler, barolar, basın, öğretmen, gençlik ve esnaf kuruluşları, sendikalar, Ticaret ve Sanayi 
Odaları) temsilcilerinden oluşmuştu. Bunların dışında, Temsilciler Meclisi’nin bir bölüm üyeleri de Devlet Başkanı 
ve MBK tarafından seçilmişti. Kurucu Meclis, anayasayı ve seçim kanunlarını yapma olan asıl görevinin yanında, 
TBMM’nin diğer yetkilerine de sahipti. Kurucu Meclis, kendisine tanınan süre içinde yeni anayasayı yapma 
görevini sonuçlandırmış ve bu anayasa, halkoyuna sunularak kesinleşmiştir. 
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1961 ANAYASASI’NIN TEMEL NİTELİKLERİ 
Anayasanın Üstünlüğü Vurgusu 
1961 Anayasası, egemenliğin kullanılışı bakımından hayli farklı bir formül benimsemiştir.  TBMM, egemenliğin 
kullanılışında tek yetkili organ olmaktan çıkarılmış, egemenliğin kullanılmasını anayasada belirtilen diğer devlet 
organları ile paylaşır olmuştur. Bütün bu organlar, millet egemenliğini ancak anayasanın koyduğu esaslara göre 
kullanabileceklerdir. 
 “Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” söylemiyle anayasanın üstünlüğünü vurgulamıştır. 
1961 Anayasası, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi sistemini benimsemiştir 
1961 Anayasası’na göre kanunların anayasaya uygunluğunun denetiminde esas görev, 1961 Anayasası ile 
kurulmuş olan Anayasa Mahkemesi’ne düşmektedir.  
Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasını ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin kabulünü, 
1961 Anayasası’nın en önemli ve etkili yeniliklerinden biridir. 
 
Kuvvetler Ayrılığı - Devlet İktidarının Paylaşılması 
1961 Anayasası, “Kuvvetlerin yumuşak ayrılığı”nı benimsemiştir. (Parlamenter Sistem).  
1961 Anayasası’nın yeniliklerinden biri de yasama organını, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak iki 
meclise bölmüş olmasıdır. 
 
Çoğulcu Toplum Yapısının Geliştirilmesi 
1961 Anayasası, amaçladığı çoğulcu demokratik düzeni gerçekleştirebilmek için, çoğulcu toplum yapısının ve onu 
oluşturan gönüllü kuruluşların geliştirilmesine öncelik vermiştir. Bunların başında siyasal partilere ilişkin hükümler 
yer alır. 1961 Anayasası ise siyasal partileri “ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın 
vazgeçilmez unsurları” olarak nitelendirmiş ve onları daha güvenceli bir hukuki statüye kavuşturmuştur.  
1961Anayasasında yer alan çoğulcu bir toplum yapısının gelişmesini kolaylaştırıcı nitelikteki hükümler :  

• Siyasal partilere ilişkin hükümler 
• Çalışanlara sendika kurma hakkının tanınması 
• İşçilere toplu sözleşme ve grev hakları verilmesi,  
• Herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip olduğunun belirtilmesi,  
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının organlarının kendileri tarafından ve kendi üyeleri 

arasından seçilmesi  
• İdarenin, seçilmiş organları bir yargı mercii kararına dayanmaksızın geçici veya sürekli olarak görevinden 

uzaklaştıramaması 
 
Temel Hakların Genişletilmesi ve Güçlendirilmesi  
1961 Anayasası, temel hak ve hürriyetlere, 1924 Anayasası’na oranla hem daha geniş, hem daha güvenceli bir 
yer vermiştir.  
1961 anayasası “İnsan haklarına. Dayanan devlet” vurgusu yapmıştır.. Bu deyim, hürriyetçi (liberal) bir siyasal 
rejimi ifade etmektedir. 
1961 Anayasası’nda hürriyetler çok daha ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 
1961 Anayasası’na göre hakların sınırlandırılması şarta bağlanmıştır. “Temel hak ve hürriyetler, Anayasa’nın 
sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir”. 
Ayrıca “hakkın özü” güvencesi anayasada yer almıştır. “Kanun, kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal 
adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz.”.  
Hak ve hürriyetin özü: Eğer bir sınırlama, bir hak ve hürriyetin kullanılmasını imkânsız kılıyor veya aşırı 
derecede güçleştiriyorsa, o hak veya hürriyetin özüne dokunmuş olacaktır.  
1961 Anayasası’nda kanunların Anayasa’ya uygunluğunun yargısal denetimi sisteminin kabul edilmiş olması da 
kişi hak ve hürriyetlerini daha güvenceli duruma getirmiştir.  
 
Sosyal Devlet Anlayışı:  
Sosyal devlet, devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif 
şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören devlet anlayışıdır.  
Sosyal devlet düşüncesi ve onun birlikte getirdiği kurumlar, 1961 Anayasası’nın en önemli yeniliklerinden birisi 
olmuştur. 
 
1961 Anayasası’nda Vesayetçi İzler  
1961 Anayasası, kendisinin bir askeri müdahale ürünü olmasının sonucu olarak, bazı vesayetçi izler de taşır. 
a. Cumhuriyet Senatosu, tümüyle seçilmiş üyelerden oluşmamıştır. Askeri müdahaleyi gerçekleştiren MBK’nin 
başkan ve üyeleri (23 kişi)  ömür boyu Cumhuriyet Senatosu’nun tabii üyesidir.  
b. 1961 Anayasası Cumhurbaşkanlığı’nı mümkün olduğunca siyaset üstü, tarafsız bir denge makamı olarak 
düşünmüştür.  1961 Anayasası dönemindeki üç Cumhurbaşkanı da (Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri 
Korutürk) siyaset dışı ve asker kökenlidir.  
c. 1961 Anayasası, askeri otoritenin sivil otorite kargısındaki konumunu güçlendirecek hükümler kabul etmiştir. 
Bunların en önemlisi, Millî Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bir anayasal organ olarak kurulmasıdır. Diğeri,1924 
Anayasası döneminde Millî Savunma Bakanı’na karşı sorumlu olan Genelkurmay Başkanı’nın, Başbakan’a karşı 
sorumlu kılınmış olmasıdır. 
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1961 Anayasası’nın Uygulanması 
 
1961 Anayasası halk oylaması ile kabul edilmiştir. Ancak halkoylaması (referandum) sonuçları, bu anayasaya 
karşı Türk toplumunun bazı kesimlerinde hayli güçlü bir muhalefetin var olduğunu göstermiştir. Gerçekten de, 
anayasa halkın sadece %61.7’sinin evet oyu ile kabul edilmiştir.  Anayasa tasarısına karşı %40’a yakın olumsuz 
oyun hayli yüksek ve anlamlıdır.  
1961 Anayasası’nın kabulünde ki yüksek oranlı olumsuz oyların sebeleri:   

a. DP taraftarları, partilerinin iktidarına karşı haksız bir müdahale olarak gördükleri 27 Mayıs Hareketi’ni ve 
dolayısıyla o hareketin ürünü olan 1961 Anayasası’nı benimsememişlerdir. 

b. Anayasa yapımı sürecinde diğer iki partinin - (CHP) ve (CKMP)- rol almış olmasına karşılık, geniş DP 
kitlesinin anayasa yapımından dışlanmış olması, bu kitlenin 1961 Anayasası’nı benimsemesini, kendisini 
onunla özdeşleştirmesini psikolojik açıdan güçleştirmiştir.  

c. DP, 1950’lerin hâkim partisidir; 1960’lı yıllar da DP’nin siyasal mirasçısı olan Adalet Partisi’nin (AP) üstün 
gücünü devam ettirdiği yıllardır. Parlamentoda normal olarak çoğunluk sağlayabilecek güçte olan bir 
siyasal eğilimin, 1960 öncesinin sınırsız çoğunluk hâkimiyetinin özlemini çekmesi, 1961 anayasasına 
karşı bir tutum oluşturmuştur. 

 
12 Mart 1971Muhturası:  
1961 Anayasası, toplumun büyük çoğunluğunun oydaşmasına (consensus) dayanan bir toplum sözleşmesi 
oluşturamamıştır. AP sık sık anayasayı değiştirmek istemiştir. 1961 Anayasası’nın yarattığı liberal ortam 
içinde sol fikirler yayılmaya başlamış ve sendikal hareket güçlenmiştir. 1960’ların sonlarına doğru ortaya 
çıkmaya başlayan siyasal şiddet ortamının ve terör eylemlerinin önlenememesi, anayasaya yöneltilen 
suçlamaları arttırmıştır. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 12 Mart 1971 Muhtırası ile Demirel 
Hükümeti’ni istifaya zorlayıp, ordu desteğinde, bir partiler üstü geçici yönetim kurmaları ile anayasa değişikliği 
de gündeme gelmiştir.  
 
1971- 1973 Anayasa değişiklikleri:  
1961 Anayasası, 1971-1973 ara rejim döneminde iki defa önemli değişikliğe uğramıştır. Bunlardan daha 
köklü olan birincisi, 22 Eylül 1971 tarihli değişiklik, ikincisi de 20 Mart 1973 tarihli değişikliktir.  
Bu değişikliklerin ana yönleri: 
a. Yürütmenin güçlendirilmesi:  
Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisinin tanınması; vergi, resim ve 
harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili 
kılınması; üniversite özerkliğinin zayıflatılması ve TRT’nin özerkliğinin kaldırılması. 
b. Temel haklarda meydana getirilen sınırlamalar:   
Bütün temel haklar için geçerli genel bir sınırlama hükmü getirilmiştir. Çeşitli hak ve hürriyetlerle ilgili 
anayasal sınırların ve yasal sınırlama sebeplerinin arttırılması; devlet memurlarının sendika kurma hakkının 
ortadan kaldırılması; “tabii yargı yolu” yerine “kanuni yargı yolu” ilkesinin getirilmesi  
c. Yargı denetimine getirilen sınırlamalar:  
Yapılan değişikliklerle, Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilecekler arasında “TBMM’de temsilcisi 
bulunan siyasi partiler” deyimi “TBMM’nde grubu bulunan siyasi partiler” olarak değiştirilerek küçük partiler 
iptal davası açma hakkından yoksun bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin anayasa değişikliklerini ancak 
şekil yönünden denetleyebileceğinin belirtilmiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin (AYİM) kurulması 
suretiyle, asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerinin denetimi Danıştay’ın görev alanından çıkarılmıştır. 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri  (DGM) kurulmuştur.   
 
1971 ve 1973 değişiklikleri de anayasa konusundaki tartışmalara son vermemiştir. 1975’ten sonra siyasal 
şiddet ve terör olaylarının hızla tırmanmış ve bunların önlenememiştir. Siyasal sistemde ciddi tıkanıklıkların 
meydana gelmesi(TBMM’nin altı ay süre ile Cumhurbaşkanı seçememiştir.), hükûmetlerin ve parlamentonun 
zaman zaman karar alamaz ve politika üretemez duruma düşmeleri, anayasa sorununu gitgide ağırlaştırmış 
ve yeni ve daha köklü bir anayasa değişikliği zorunlu hâle gelmiştir. 
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3.ÜNİTE 
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ REJİMİ VE 1982 ANAYASASI’NIN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 

12 Eylül 1980 günü Türk Silahlı Kuvvetleri (MGK) emir ve komuta zinciri içinde yönetime el koymuştur. Amacı 
diktatörlük değildir. Darbeler diktatörlük için değil, ülkeyi kaos ortamından kurtarıp anayasal süreci bir adım 
daha ileriye götürmek içindir.  
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (MGK) REJİMİ  
1. TBMM’ne, Millet Meclisi’ne ve Cumhuriyet Senatosu’na ait olan görev ve yetkiler 12 Eylül 1980’den itibaren 
geçici olarak Milli Güvenlik Konseyi’ne;  
Cumhurbaşkanı’na ait olan görev ve yetkiler ise; MGK Başkanı ve Devlet Başkanı’na verilmiştir.  
2. Yeni bir Anayasa hazırlanıp yürürlüğe girene kadar 1961 Anayasası yürürlükte kalmıştır. Milli Güvenlik 
Konseyi kurucu iktidara yani Anayasa’yı değiştirme yetkisine sahiptir.  
3. Milli Güvenlik Konseyi’nin işlemleri Kanun niteliğindedir. Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulamaz.  
4. Kabul edilerek yayımlanan bildiri ve karar hükümleri ile yayımlanan ve yayımlanacak olan Kanunlardan;  
61 Anayasasına uymayanlar Anayasa değişikliği olarak;  
Yürürlükteki kanunlara uymayanlar Kanun Değişikliği olarak kabul edilecektir.  
5. İdari Yargı bakımından sınırlama: MGK’nın bildiri ve kararlarında yer alan ve yer alacak olan hükümlerle,  
12 Eylül 1980’den sonra çıkartılan ve çıkartılacak olan Bakanlar Kurulu kararnamelerinin,  
üçlü kararnamelerin, yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ileri sürülemez.  
6. 12 Eylül’den sonra Bakanlar ile Bakanların yetki verdiği görevlilerce (müsteşar) kamu personeli hakkında 
uygulanan ve uygulanacak olan işlemlerin ve alınan kararların yürütülmesinin durdurulması istemi ileri 
sürülemez. 
 
GEÇİCİ DÖNEMDE BAKANLAR KURULU’NUN GÖREVLERİ 21 EYLÜL 1980’DE BÜLENT ULUSU 
BAŞKANLIĞINDA KURULAN SİVİLLERDEN OLUŞAN BAKANLAR KURULU’NA BIRAKILMIŞ 
Böylece;  
YÜRÜTME GÖREVİ → ANAYASA VE KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE → HÜKÜMETE BIRAKILMIŞ  
Milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine dayalı yeni bir Anayasa düzeni 
kurulacağı taahhüdünü vermiş. Bu amaçla 1981 yılında, 2485 sayılı “Kurucu Meclis Hakkında Kanun” kabul 
edilmiştir. 
 
KURUCU MECLİSİN GÖREVLERİ  
1. Yeni Anayasayı ve Anayasanın Halk Oyuna Sunuluş Kanunu’nu hazırlamak,  
2. Siyasi Partiler Kanunu’nu hazırlamak.  
(Halkoyuna sunulan ve milletçe kabul edilince kesinleşerek, geçici hükümlerine göre yürürlüğe girecek olan 
Anayasa’nın ilkelerine uygun olarak)  
3. Seçim Kanunu’nu hazırlamak.(61)  
(Yeni Anayasa’nın ve Siyasi Partiler Kanunu’nun hükümlerini göz önünde tutarak)  
4. TBMM kurulana kadar Yasama görevini yerine getirmek. 
Kurucu Meclis, Milli Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisi’nden oluşur.  
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ  
1. TBMM’ne ve Cumhuriyet Senatosu’na ait görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. (Yasama yetkisi)  
2. Hükümetin denetlenmesine ilişkin yetkiler MGK tarafından kullanılmaya devam eder.  
DANIŞMA MECLİSİ  
1. Her ilin tespit ve teklif ettiği adaylar arasından MGK’ca seçilen 120 üye,  
2. MGK’ca doğrudan atanan 40 üye,  
3. Toplam 160 üyeden oluşur.  
4. Seçilebilmek için 11 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasi partinin üyesi olmamak şartı aranır. 
 

1961 VE 1982 ANAYASASININ YAPIM SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Benzerlikler  
1. Her iki Anayasa da askeri müdahale sonucu oluşmuştur.  
2. 1961 Anayasası Kurucu Meclis Milli Birlik Komitesi (asker kanat) Temsilciler Meclisi (sivil kanat) 
 1982 Anayasası Kurucu Meclis Milli Güvenlik Konseyi (asker kanat) Danışma Meclisi (sivil kanat)  
Her iki anayasa, her kanadı askeri harekâtın liderliğini yapan kuruldan (MBK ve MGK) diğer kanalı ise 
sivillerden (Temsilciler Meclisi ve Danışma Meclisi) oluşan kurucu meclisler tarafından hazırlanmıştır.  
3. Her iki durumda da kurucu meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır.  
4. Her iki durumda da kurucu meclisce hazırlanan Anayasa halkoyuna sunulmak suretiyle kesinleştirilmiştir.  
5. Her iki durumda da sivil kanadın, Bakanlar Kurulu’nun kurulması ve düşürülmesine ilişkin yetkileri yoktur. 
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FARKLAR  
1961 ANAYASASI  1982 ANAYASASI  
1. Dönemin Temsilciler Meclisi, 1982 
dönemindeki Danışma Meclisine oranla daha 
temsili niteliktedir. Üyelerin bir kısmı dolaylı 
seçim ile bir kısmı kooptasyon yolu ile 
belirlenmiştir.  

1. Danışma Meclisi üyelerinin tümü Milli 
Güvenlik Konseyi tarafından atanmıştır.  

2. Anayasanın yapımında CHP ve CKMP etkin 
rol oynamıştır. DP yoktur.  

2. Anayasanın yapımında siyasi partilerin rolü 
yoktur. Danışma Meclisi sosyal kompozisyon 
bakımından daha fazla bürokrasi ağırlıklı bir 
kuruluştur. Tümüyle partisiz bir meclistir.  

3. Anayasa tasarısı halk oyuna sunulduğunda 
kabul edilmez ise ne yapılacağı belirtilmiştir.  
Yeni Seçim Kanunu’na göre yapılacak genel 
seçimle yeni bir Temsilciler Meclisi kurulacaktı. 
Bu meclis Anayasa çalışmalarına yeniden 
başlayacaktı.  

3. Anayasa tasarısı kabul edilmezse ne 
yapılacağı belli değildi. Ayrıca halkoylaması 
sürecinde 1982 Anayasası’nın eleştirilmesi 
yasaklanmıştı.  

4. Temsilciler Meclis MBK karşısında güçlüydü. 
Danışma Meclisine oranla daha geniş yetkilere 
sahipti. 1961 sisteminde Temsilciler Meclisi 
tarafından kabul edilen metin MBK tarafından 
aynen kabul edilmediği takdirde, 2 meclisin 
üyelerinden oluşan Karma Komisyon 
kurulmasına karar verilmiştir.  

4. Milli Güvenlik Konseyi ise Danışma 
Meclisinin hazırladığı metinde dilediği gibi 
değişiklik yapma veya tümüyle reddetme 
hakkına sahiptir.  

5. 1961 Anayasası’nın halkoylamasında 
sadece anayasanın kabulü oylanmıştır. 
Anayasanın kabulü Cumhurbaşkanlığı 
seçimiyle birleştirilmemiştir.  

5. 82 Anayasasının halkoylamasında 
Anayasanın kabulü, Cumhurbaşkanının 
seçimiyle birleştirilmiştir.  

6. 1961 Halkoylamasında siyasi partiler 
kamuoyunda aktif rol oynamışlardır. 
Anayasanın kabulüne ilişkin görüşler rahatlık 
içinde ifade edilmiştir.  

6. 1982 Halkoylamasında ise Anayasanın 
halkoylamasında halkın vereceği reyin nasıl 
olması gerekeceği hususunda etki yapacak 
herhangi bir telkinde bulunulmayacağı 
belirtilmiştir.  

7. 9 TEMMUZ 1961 tarihli HALKOYLAMASI 
sonuçları  
%40 HAYIR %61.7 EVET  

7. 7 KASIM 1982 tarihli HALKOYLAMASI 
sonuçları  

*Kooptasyon: Çeşitli meslek kuruluşlarının kendi temsilcilerini belirlemesi yoluyla oluşmuştur. 
NOT: 1861 Anayasası Halkoylamasının aksine, 1982 Halkoylamasında Anayasanın kabulünün 
Cumhurbaşkanı’nın seçimiyle birleştirilmesi 12 Eylül’ü gerçekleştirenlerin, 1982 Anayasası ile demokratik 
siyasi yaşama geçildikten sonra siyasi hayatta rol oynamak istemelerinin bir sonucudur. 
 

1982 ANAYASASININ ÖZELLİKLERİ 
 
1. KAZUİSTİK YÖNTEMLE HAZIRLANMIŞTIR  
* 1982 Anayasası 1961 Anayasasına göre biçimsel olarak da uzun ve ayrıntılıdır.  
1961 A: 157 madde ve 11 geçici madde  
1982 A: 177 madde ve 16 geçici madde  
* Çerçeve Anayasa: Sadece genel ilkeleri ortaya koyup, bunların uygulama biçimlerini Kanunlara bırakan 
Anayasa tipi.  
* Kazuistik Yöntem: Bir çok muhtemel durumu düzenleme amacı güden yöntemdir.  
* Her siyasal ve sosyal soruna mutlaka hukuki çözüm bulma eğiliminde olan Türk siyasal kültürünün Kanuncu 
niteliği rol  
oynamaktadır.  
* Her iki Anayasa’da tepki Anayasalarıdır.  
Aşırı düzenleyici ve kazuistik yöntem ile hazırlanmasının sakıncaları:  
1. Ayrıntılara inen Anayasa daha kısa sürede sosyal gelişmelerin gerisinde kalır.  
2. Değişen ihtiyaçlar sık Anayasa değişikliğini gerekli kılabilir. Ancak katı bir Anayasa olduğu için değişiklik 
her zaman mümkün olmaz ve toplumda sıkıntılar doğabilir.  
3. Amaç istikrarlı siyasi düzeni sağlamak iken Anayasa tartışmalarının gündemde olduğu istikrarsız siyasal 
ortama yol açabilir.  
Tarihte uzun ömürlü olan anayasalar kısa, çerçeve anayasalardır. Örn: ABD Anayasası  
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2. SERT(KATI) BİR ANAYASADIR  
Katı Anayasa: Değiştirilmesi normal Kanunlardan daha güç şartlara bağlanmış olan anayasalardır.  
1. Hiçbir şekilde değiştirilmeyecek ve değiştirilmesi teklif edilmeyecek hükümler arttırılmış. (ilk 3 madde)  
2. Anayasa değişiklik sürecine ONAY safhası eklenmiştir. Cumhurbaşkanı onaylamadığı Anayasa 
değişikliğini halkoyuna sunma yetkisine sahiptir.  
3. Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanunun tekrar TBMM’ce aynen 
kabul edilebilmesi, 6 YIL için üye tamsayısının 3/4 oyunun alınması şartına bağlanmıştır.  
4. MGK Rejimi devlet hayatının pek çok yönünü ayrıntılı Kanunlarla düzenlemiş olması ve bu Kanunların 
Anayasa’nın geçici 15.maddesi gereğince Anayasaya aykırılığının ileri sürülememesi söz konusu Kanunları 
ayrıcalıklı kılmıştır. Bu denetim yasağı 2001’de kaldırılmıştır.  
 
3. GEÇİŞ DÖNEMİ ÖNGÖRMÜŞTÜR  
1. Anayasa tasarısı halkoylaması ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birleştirilmiş sonuç olarak hem TC Anayasası 
ilan edilmiş hem de Kenan EVREN Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 7 yıl için “Anayasa ile Cumhurbaşkanına 
tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır; 7 yılın sonunda cumhurbaşkanı seçimi Anayasaya göre 
yapılır. ”demiştir.  
2. TBMM göreve başladıktan sonra MGK, 6 yıllık süre için Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür ve 
MGK üyeleri Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyeleri sıfatını alırlar. 6 yıl sonra cumhurbaşkanlığı Konseyinin 
hukuki varlığı sona erer.  
3. 6 yıllık bir süre için, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişiklikleri üzerindeki denetim yetkisini daha geniş 
tutmuştur. İlk genel seçimler sonucunda toplanacak TBMM’nin Başkanlık Divanı kurulduktan sonra 6 yıllık 
süre içinde yapılacak Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, TBMM’ye geri gönderebilir. TBMM’nin geri 
gönderilen kanunu aynen kabul edebilmesi ve Cumhurbaşkanına geri gönderebilmesi için üye tamsayının 3/4 
çoğunluğu gerekir.  
4. 12 Eylül öncesi siyasi partilerin bazı yöneticileri ve parlamenterleri hakkında 5 ve 10 yıllık olmak üzere iki 
çeşit siyasi faaliyet yasağı getirmiştir. Bu yasaklar 06.09.1987’de kaldırılmıştır.  
Not: Geçiş dönemi öngörülmesinin amacı 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin demokratik yaşamda siyasal 
sistem içinde kalmak istemeleridir.  
 
 
4. OTORITE-HÜRRIYET DENGESINDE OTORITENIN AĞIRLIĞI ARTTIRILMIŞTIR  
1. Hürriyetlere karşı güçlü Devlet ve otoriter idare kavramlarına geniş yer vermiş ve özellikle yürütmeyi, 
yasama ve yargı karşısında daha da güçlendirerek otoritenin ağırlığını arttırmıştır.  
Yürütme Organı Güçlendirilmiştir. 
Yürütme organında ise; Cumhurbaşkanlığı makamı güçlendirilmiştir.  
 
5. DAHA AZ KATILIMCI DEMOKRASİ MODELİNİ BENİMSEMİŞTİR.  
Türkiye’de çok partili hayata geçildiğinden bu yana klasik liberal demokrasi bağlamı içinde, iki demokrasi 
anlayışı etkili olmuş; yine iki Anayasa anlayışı tekabül etmiştir.  
Birinci anlayış: daha sınırlı bir katılma ve çoğulculuk taraftarıdır. Halkın esas rolü belli aralıklarla kendisini 
yönetecek olanları seçmekten ibarettir. Devlet seçilmiş organlar eliyle yönetilmeli, halk veya çeşitli gruplar bu 
aşamada siyasal kararları etkilemeye çalışmamalı.  
Saf Milli İrade Teorisi: Devletin iktidarının kullanılması açısından söz konusudur. Halk tarafından seçilmiş 
meclisin (yasama organının) ve onun içinden çıkan hükümetin yetkileri, genel oydan çıkmayan kurum ve 
kuruluşlarca (yargı organları, özerk kuruluşlar vb.) sınırlandırılmamalıdır.  
İkinci anlayış: Halkın siyasete aktif ve sürekli şekilde katılmasına ve daha geniş çerçevede bir çoğulculuğa 
taraftardır. 1961 Anayasası ikinci anlayış.  
1982 Anayasası tam anlamıyla birinci anlayışa dönmüş olmamakla beraber, 61 anayasasına göre daha az 
katılmacı bir demokrasi modelini benimsemiştir. Belli ölçüde depolitizasyonu amaçlamıştır.  
Depolitizasyon: Halkın, bazı yöntemler kullanıp siyasetten soğutulması ve bu yolla siyasi katılımdan 
olabildiğince uzaklaştırılmasıdır.  
Siyasi faaliyetlerin sadece siyasi partiler ve seçilmiş devlet organları eliyle yürütülmesinin öngörülmesi 1982 
Anayasasının depolitizasyonu sağlamayı amaçladığının göstergesidir.  
Sivil toplum kuruluşlarının siyasi partilerle işbirliğinde bulunmalarını ve siyasi faaliyetlere girişmelerini 
yasaklayan bu hükümlerin tümü 23.7.1995 tarihli Anayasa değişiklikleri ile kaldırılmıştır.  
 
6. SİYASAL KARAR ALMA MEKANİZMALARINDAKİ TIKANIKLIKLARI GİDERİCİ ÇÖZÜMLER 
GETİRMİŞTİR.  
Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm: Parlamenter sisteme daha fazla işlerlik kazandırmak, gereksiz 
tıkanma ve bunalımları aşmak amacıyla bazı kurum ve kuralların öngörüldüğü bir modeldir.  
1. Cumhurbaşkanı’na 1961 Anayasası’na göre daha kolay şartlara bağlanmış bir seçimleri yenileme yetkisi 
verilmiştir.  
2. 82 Anayasası ile dördüncü turda da cumhurbaşkanı seçilemezse, TBMM seçimlerinin herhangi bir 
karar almaya gerek olmaksızın kendiliğinden yenilenmesi hükmü benimsenmiştir.  
3. 61 Anayasası döneminde Meclis Başkanlığı seçiminde salt çoğunluk şartından vazgeçilmediği için 
tıkanıklıklar yaşanmıştır.  
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82 Anayasası ile Meclis Başkanlığı seçiminde dördüncü turda en fazla oy alan kimsenin Meclis 
Başkanı olacağı kabul edilmiştir.  
4. 61 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesine Meclis tarafından üye seçiliyordu ve bu konuda 
da tıkanmalar yaşanıyordu.  
82 Anayasası, yasama organı tarafından Anayasa Mahkemesine üye seçilmesi usulüne son verilmiştir.  
5. 61 Anayasasına göre; Meclislerin toplantı ve karar yeter sayıları üye tamsayılarının salt çoğunluğu 
idi.  
82 Anayasasında TBMM’nin üye tamsayısının en az 1/3’ü ile toplanacağı ve katılanların salt 
çoğunluğu (1/2+1) ile karar vereceği kuralı kabul edilmiştir. Ancak karar yeter sayısı üye tamsayısının 
1/4’ünün 1 fazlasından az olamaz.  
6. 61 Anayasasında Meclis siyasi parti grubu en az 10 milletvekilinden kuruluyordu.  
82 Anayasasında bu sayı 20 ye çıkartılarak, grup kuranların sahip olduğu yetkilerin kullanılmasının 
güçleştirilmesi yoluna gidilmiştir.  
. 82 Anayasası ile çift meclis sisteminden vazgeçilerek yasama süreci basitleştirilmiştir. 
 
7. 1982 ANAYASASI VESAYETÇİLİK ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRMİŞTİR.  
1982 Anayasası 1961 Anayasasında izleri görülen vesayetçilik anlayışını çok daha güçlendirmiştir. Milli 
Güvenlik Konseyinin tüm siyasetçilere ve sivil siyaset kurumlarına karşı büyük güvensizlik duyması bu 
vesayetçi anlayışın nedenidir.  
A) Vesayetçilik Anlayışının Göstergeleri/Nedenleri  
1. MGK’nın tüm siyasetçilere ve sivil siyaset kurumlarına karşı büyük bir güvensizlik duyması.  
2. Kurucu meclisin sivil kanadı olan danışma meclisine, Temsilciler Meclisine oranla daha dar yetki tanınmış 
olması.  
3. Danışma Meclisine üye olabilmek için 11 Eylül 1980 tarihinde hiçbir siyasi partiye üye olmamak şartının 
aranması.  
1982 Anayasası sivil siyaset alanını mümkün olduğunca daraltan, seçilmiş iktidarların hareket serbestliğini 
bürokratik denetim mekanizmaları ile alabildiğine kısıtlayan bir anlayışı temsil etmektedir.  
B) Denetim Mekanizmaları  
1. Cumhurbaşkanlığı makamı güçlendirilmiş ve gerçek bir vesayet makamı haline getirilmiştir.  
2. Anayasa Mahkemesi üyelerinin ve diğer bazı yüksek yargı mensuplarının seçiminde Cumhurbaşkanı’na 
belirleyici rol tanımak suretiyle, bu organların, özellikle Anayasa Mahkemesi’nin, Cumhurbaşkanı’nın görüşleri 
paralelinde ek vesayet organları olarak çalışanları sağlamak istemiştir.  
3. Yüksek Öğretim Kurulu’nun başkan ve üyeleri ile üniversite rektörlerinin seçiminde Cumhurbaşkanı’na 
belirleyici rol tanınması suretiyle, Konsey rejiminin hassas telakki ettiği bu alanında Cumhurbaşkanı vesayeti 
altında olmasına çalışılmıştır.  
4. Milli Güvenlik Kurulunun konumu güçlendirilmiş, kurul kararlarının Bakanlar Kurulu’nca “özellikle dikkate 
alınacağı” hükme bağlanmıştır. 2001 değişiklikleri ile bu kurul ile ilgili hükümlerde nispi iyileştirmeler 
sağlanmıştır.  
5. Siyasi partilerin faaliyet alanı sınırlandırılmış, parti yasakları şiddetlendirilmiş, partilerin kapatılmaları 
kolaylaştırılmış, kapatılma halinde ilgili parti üyelerine siyasal faaliyet yasağı ve milletvekilliğinin düşmesi gibi 
ek müeyyideler getirilmiştir. Bu konuda nispi iyileştirmeler 1995 ve 2001 değişiklikleri ile sağlanmıştır 
 
_ 1982 Anayasası 1987 yılından günümüze kadar 20 değişikliğe uğramıştır. 1995, 2001 ve 2004 
değişiklikleri, demokratikleşme, liberalleşme ve sivilleşme yönünde önemli adımlar oluşturmuştur. Bu 
değişikliklere rağmen, 1982 Anayasası’nın otoriter ve vesayetçi ruhunun tümüyle tasfiye edilmiş olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Buna karşılık, 2017 yılında 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliği, 
Cumhuriyet tarihimizin en radikal Anayasa değişikliğini oluşturmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ÜNİTE 
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DEVLETİN TEMEL İLKELERİ 
 
CUMHURİYETÇİLİK  
Cumhuriyet hem hükümet şekli hem de devlet şekli olarak kabul edilmektedir.  
Hükümet Şekli Olarak Cumhuriyet: Seçim ilkesine dayanan yani veraset ilkesinin rol oynamadığı bir 
hükümet sistemidir.  
29 Ekim 1923 tarihli Teşkilat-I Esasiye Kanunu “Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir” demek 
suretiyle cumhuriyeti hükümet şekli olarak tanımlamıştır.  
Devlet Şekli Olarak Cumhuriyet: Egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil toplumun tümüne ait olduğu 
devlettir.  
1924 Anayasası ise “Türkiye devleti bir cumhuriyettir” diyerek cumhuriyete devlet şekli anlamını  
vermiştir.  
 
CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ: 
BAŞLANGIÇ İLKELERİ TOPLUMUN HUZURU MİLLİ DAYANIŞMA VE ADALET  
1961 ve 1982 Anayasalarında anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, 
anayasa metnine dahil sayılmıştır.  
1982 Anayasası’nın başlangıç bölümünde, şu ilkeler yer almaktadır:  
a) 12 Eylül 1980 harekâtının meşruluğu (23.7.1995 tarihli Anayasa değişikliği ile çıkarılmıştır);  
b) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlılık  
c) Atatürk milliyetçiliği  
ç) Atatürk medeniyetçiliği   
d) Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi  
e) Milli egemenlik  
f) Anayasanın ve hukukun üstünlüğü  
g) Hürriyetçi demokrasi  
h) Kuvvetler ayrılığı  
i) Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği  
j) Laiklik   
k) “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince 
yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi 
varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu”.  
 
ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLILIK  
• 1924 Anayasasının 1937 yılında geçirdiği değişiklik ile “Cumhuriyetin Temel Nitelikleri” arasında 
“Milliyetçilik” ilkesine de yer verilmiştir.  
• 1961 Anayasasında “Milli Devlet” deyimi kullanılmıştır.  
• 1982 Anayasasında “Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı” deyimi kullanılmıştır.  
Milli ve Milliyetçi Devlet İlkesinin Sonuçları Şunlardır:  
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin tek bir devlet olduğu  
2. Resmi dil Türkçedir.  
3. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. 
 
 
LAIKLIK  
2 cephesi vardır:  

 
 
(A) DİN HÜRRIYETI  

Dini inanç ve vicdan hürriyeti: “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” Bu hürriyet, herkesin 
dilediği dini inanç ve kanaate sahip olabileceğini ifade ettiği gibi, dilerse hiçbir dini inanca sahip olmama hürriyetini 
de içerir. Ayrıca “kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz”.(Mutlaktır) 
İbadet hürriyeti ise kişinin inandığı dinin gerektirdiği ibadetleri, ayin ve törenleri serbestçe yapabilmesidir. 
Anayasa’da ibadet hürriyeti, vicdan hürriyeti kadar mutlak biçimde tanımlanmamıştır. İbadet hürriyetinin, kötüye 
kullanılması yasaklanmıştır. İbadet hürriyeti Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu menfaatlerini korumak 
amacıyla sınırlanabilir.(Mutlak değil) 
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(B) DİN VE DEVLET İŞLERİNİN BİRBİRİNDEN AYRILMASI  
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmış sayılması için, şunlar gereklidir; 

1. Resmi Bir Devlet Dininin Olmaması  
* Devletin belli bir dine üstünlük tanımaması, o dinin kurallarını devlet işlemleriyle vatandaşlarına uygulatmaya 
çalışmamasıdır.  
* Kanunu Esasi, 1921 ve 1924 Anayasalarında “Devletin dini, dini İslam’dır.” hükmü vardır. 
* 1928’de anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır.  
* Laiklik ilkesi: 1924 Anayasasının 1937 değişikliği ile hukukumuza girmiştir.  
* 1982 Anayasası: “Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve 
ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din 
eğitimi ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.”  
* Madde metninde “din eğitimi” değil; “din kültürü” deyimi kullanılmaktadır.  
* Anayasa’nın 24 maddesi ile devletin laik niteliğini ortadan kaldırmak amacıyla girişilecek her türlü siyasal faaliyet 
ve propaganda yasaktır.  
* Anayasa’nın 174. maddesine göre, bu maddede sayılan “İnkılap Kanunları” diğer kanunlardan farklı bir statü ile 
korunmuştur. Söz konusu kanunların Anayasa’ya aykırılığı yargı organı önünde ileri sürülemez.  

2. Devletin Bütün Dinlerin Mensuplarına Eşit Davranması  
* “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım 
gözetmeksizin kanun önünde eşittir.”  
* Devletin farklı dinlerin mensupları arasında kanun önünde aykırılık gözetmemesi, hepsine eşit işlem yapması 
söz konusudur.  

3. Din Kurumlarıyla Devlet Kurumlarının Ayrılmış Olması  
* Laik Devlet: Gerek dine bağlı devlet, gerekse devlete bağlı din sistemini reddeden, din ve devlet islerini 
bütünüyle birbirinden ayıran yönetim sistemidir.  

* Laik devlette din kurumları devlet fonksiyonlarını göremeyeceği gibi, devlet kurumları da din fonksiyonlarını 
ifa edemez.  

* Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın devlet teşkilatı içinde yer alması tercih edilmiştir.  
 4. Devlet Yönetiminin Din Kurallarından Etkilenmemesi  

* Laik bir devlette devlet yönetimi, din kurallarına göre değil, toplum ihtiyaçlarının akılcı ve bilimsel yönden 
değerlendirilmesine göre yürütülür.  
* Siyasi partilerin tüzük ve programlarının, Laik Cumhuriyet ilkesine uygun olması Anayasa hükmüdür.  
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**Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının bulundukları ülkelerde oy kullanmalarını mümkün kılan 
düzenleme, 9.5.2012 tarihli ve 6304 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir. 
 

ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYAT 
Seçim serbestisi 

↓ 
Seçmenlerin çeşitli alternatifler arasında serbest bir seçim yapabilmeleridir. 

↓ 
Çağdaş demokratik devlette bu alternatifler Siyasi partiler tarafından oluşturulur. 

↓ 
Seçmen, oyunu, adayların şahsından çok, temsil ettiği siyasi partiye verir. 

↓ 
Partiler tarafından kendisine sunulan siyasal programlar arasında seçim yapma imkanı bulur. 

Anayasa m.68:  
“siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.” 

Bunun doğal bir sonucu olarak 
↓ 

“Vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir.” 
 
Siyasi partiler önceden izin almadan kurulabilirler.  
 
SİYASİ PARTİLERİN AMAÇLARINA İLİŞKİN YASAKLAR  
Siyasi partilerin tüzük, program ve eylemleri devletin bağımsızlığına ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğüne insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik 
cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü 
savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlemesini teşvik edemez. 
 
1982 Anayasasının siyasi parti faaliyetleri (amaçları) açısından getirdiği sınırlamalar.  
a) Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü:  
Devletin ülkesiyle bölünmezliği, devletin dış bağımsızlığının ve ülke bütünlüğünün korunması unsurlarını 
içerir. 
Devletin milletiyle bölünmezliği ilkesi de azınlık yaratılmasının önlenmesi, bölgecilik ve ırkçılık yasağı ve 
eşitlik ilkesinin korunması hususlarını kapsamaktadır. Buna göre siyasi partiler, “Türkiye Cumhuriyeti ülkesi 
üzerinde millî veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri 
süremezler. Türk dilinden veya kültüründen baka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla 
Türkiye Cumhuriyeti üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu 
yolda faaliyette bulunamazlar.” Tüzük, program ve faaliyetlerinde Türkçe ’den başka dil kullanamazlar. 
Bölgecilik veya ırkçılık amacını güdemezler ve Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine aykırı faaliyette 
bulunamazlar 
b) Cumhuriyet ilkesi: Bu ilke, monarşik partileri yasaklamaktadır. 
c) Demokratik devlet düzeni: Anayasa İnsan hakları, millet egemenliği ve demokratik devlet ilkeleri, insan 
haklarına dayanan hürriyetçi çok partili demokrasiyi reddeden her türlü totaliter ve diktacı partileri 
yasaklamaktadır. 
d) Laiklik: Siyasal partiler, “Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din 
kurallarına dayandırma” amacını güdemezler. Siyasal çıkar veya nüfuz sağlamak amacıyla “her ne suretle 
olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamazlar” 
e) Sınıf veya zümre diktatörlüğünün yasaklanması: Anayasa’ya göre siyasi partiler “sınıf veya zümre 
diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. 
Sınıf Egemenliği: Ülke içindeki üstün gücün bir sınıfın elinde toplanması ve bütün diğer sınıfların 
egemenliğin kullanılmasından dırlanmasıdır. 
 
Siyasal Partilerin Örgütlenme ve Çalışmalarına İlişkin Yasaklar  
a) Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, memurlar ve işçi niteliği taşımayan 
diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye 
olamazlar 
b) “Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları kanunla düzenlenir”  
c) “Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler 
d) 1982 anayasasının ilk şeklinde Siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi’nin malî denetimine tabi oldukları 
belirtilmişti. 23.7.1995 tarihli Anayasa değişikliğiyle “siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun 
olması gereklidir. Bu konudaki denetim ve yaptırım yetkisi Anayasa Mahkemesine aittir. Anayasa Mahkemesi 
bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay’dan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesi’nin bu denetim 
sonunda vereceği kararlar kesindir. 
e) “Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz”  
f) “Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, beş 
yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar” 
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g) “Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden 
maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır”  
h) Kapatılmış siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri ile daha önce 
kurulmuş Türk Devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar siyasi partilerce kullanılamaz. 
Kurulacak siyasi partiler, kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemez ve böyle bir iddiada 
bulunamazlar. Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla 
veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz. 
 
Siyasal Partilerin Kapatılması  
Anayasa’ya göre “siyasi partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcısı’nın açacağı dava üzerine, Anayasa 
Mahkemesi’nce kesin olarak karara bağlanır. 
CUMHURIYET BASSAVCISI Siyasi Partilerin Kapatılması Davasını 3 şekilde açabilir 

• Re’sen  
• Bakanlar Kurulu Kararı üzerine  
ya da  
• Adalet Bakanı’nın istemi ile açabilir. 

 
• Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Bakanı’nın veya siyasi partilerin istemde bulunması hallerinde, yeterli delil 
bulunmadığı kanısına varırsa dava açmaz.  
 
** 1995 Anayasa Değişikliği → Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının anayasa hükümlerine aykırı olması 
halinde temelli kapatma kararı verilir.  
** Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına ancak onun bu nitelikteki fiilleri işlediği bir odak haline geldiğinin 
Anayasa mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir.  
** 2001 Anayasa Değişikliği → “odak haline gelme” tanımlanmıştır. “Bir siyasi parti, bu nitelikteki fiillerin “yoğun” 
bir biçimde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan ve MKY organları veya TBMM grup 
genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya 
anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde söz konusu fillerin odağı haline gelmiş sayılır.” 
** 2001 Anayasa Değişikliği → Anayasa Mahkemesi’ne kapatma yerine daha hafif bir ara yaptırım olan devlet 
yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakma imkânı verilmiştir.  
** 2010 Anayasa Değişikliği → Partilerin kapatılması zorlaştırılmıştır. Kapatma için Anayasa Mahkemesinin 3/5 
çoğunluğu 2/3 oy çoğunluğuna yükseltilmiştir. 
 

Militan (Mücadeleci) Demokrasi Anlayışı ve Türk Anayasa Mahkemesi 
Anayasa Mahkemesi, gerek 1961, gerekse 1982 Anayasaları dönemlerinde parti yasaklarını aşırı bir katılıkla 
uygulayarak, 1961 Anayasası döneminde 6, 1982 Anayasası döneminde de 19 parti hakkında kapatma kararı 
vermiştir. Bu kararların büyük bölümü, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve lâiklik ilkelerinin 
korunmasına ilişkin yasaklara aykırı hareket iddiasıyla verilmiştir. 
Mesela Anayasa Mahkemesi, Sosyalist Parti (SP) ve Demokrasi Partisi (DEP) ile ilgili kararlarında ilgili partilerin 
federal bir devlet sistemi savunusunu kapatma sebebi olarak görmüştür. 
Anayasa Mahkemesi, devletin ülkesiyle bölünmezliği ilkesi gibi, devletin milletiyle bölünmezliği ilkesini de aşırı 
katılıkla yorumlayarak çeşitli partiler hakkında kapatma kararı vermiştir. 
Anayasa Mahkemesi bu katı tutumunu daha sonraki yıllarda da devam ettirmiştir. 1999 Demokratik Kitle Partisini, 
azınlıklar yaratarak ulus bütünlüğünü bozmayı amaçladığı gerekçesiyle kapatmıştır Anayasa Mahkemesinin katı 
militan demokrasi anlayışı, Mahkemenin lâikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini düşündüğü partilere ilişkin 
kapatma kararlarında da gözlemlenmektedir. Millî Nizam Partisi (MNP) davasında ilgili partinin din derslerinin 
zorunlu kılınması yolundaki talepleri, kapatma sebepleri arasında sayılmıştır. Huzur Partisi dâvasında 
üniversitelerde de din eğitim ve öğretimine yer verilmesi ve Türk alfabesine dokuzuncu bir sesli harf eklenmesi 
istekleri, kapatma sebepleri olarak kabul edilmiştir. Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP) nin kapatılma 
sebepleri arasında DİB’in kaldırılması ve din işlerinin cemaatlere bırakılması önerisi de yer almıştır. Buna karşılık 
Anayasa Mahkemesi, daha sonraki bir kararında, Demokratik Barış Hareketi Partisinin aynı nitelikteki talebini 
kapatma sebebi saymamıştır. 
Refah Partisi (RP) kararından sonra Anayasa Mahkemesi, 2001 yılında Fazilet Partisi (FP) hakkında verdiği 
kapatma kararında da, aynı militan demokrasi anlayışını ve katı lâiklik yorumunu devam ettirmiştir. Bu kararın 
gerekçesi, tümüyle, FP yöneticilerinin kamu kurumları ve üniversitelerde türban (başörtüsü) yasağının kaldırılması 
yolundaki beyanlarına dayanmaktadır. 
 
2001 değişikliği, Anayasa Mahkemesi’ne, Siyasi Partiler Kanunu’ndaki yasakların Anayasaya uygunluğunu somut 
norm denetimi yoluyla denetleme imkânını açmıştır. 2004 yılında yapılan değişiklikle, “usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas” alınacağı kabul 
edilmiştir. Böylece temel haklara ilişkin bütün konularda olduğu gibi, partilerin kapatılması konusunda da, 
Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası insan hakları antlaşmalarının ve bu arada özellikle AİHS’nin ve onu 
tamamlayan AİHM içtihatlarının, Türk mahkemelerince iç kanunlara öncelikle uygulanmaları, hukukî bir zorunluluk 
haline gelmiştir. 
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Partilerin Yasaklanmasında Avrupa Kriteri  
• Türkiye Avrupa Konseyi kurucu üyeleri arasındadır.  
• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) 1954 yılında onaylamıştır.  
• 2004 değişikliği milletlerarası insan hakları antlaşmalarına milli kanunlar karşısında öncelik tanımıştır.  
- Ancak demokratik düzeni devirecek, böylece anayasanın güvence altına aldığı hak ve hürriyetleri tahrip edecek 
bir siyasal araç olarak “şiddet kullanımını” savunan veya “şiddet kullanan” siyasi partilerin kapatılması haklı 
görülebilir.  
- Bir partinin barışçı yöntemler kullanılarak Anayasa’nın değiştirilmesini savunması onun kapatılması için yeterli 
değildir.  
- Üçüncü kriter AİHM’nin kararında kendini gösterir. İlgili partinin siyasal projesinin demokrasinin temel değerleri 
ile bağdaşmaz olmamasıdır.  
AİHM’ne göre bir siyasi parti kanunlarda veya devletin hukuki ve anayasal yapılarında değişiklik için 2 şart ile 
kampanya yürütebilir:  
1. şart: bu amaç için kullanılacak araçlar hukuki ve demokratik olmalıdır.  
2. şart: önerilen değişikliğin kendisi de temel demokratik ilkelerle bağdaşabilir olmalıdır.  
Sonuç olarak; 1. liderleri şiddete teşvik eden,  
2. demokrasinin bir veya birden çok kuralına uymayan,  
3. demokrasiyi tahrip eden,  
4. demokraside tanınan hak ve hürriyetlerin çiğnenmesini amaçlayan,  
bir politikayı öneren siyasi parti, kendisine verilen cezalara karşı sözleşmenin korunmasını talep edemez.  
Bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurularda (Refah Partisi hariç olmak üzere)  
– Türkiye Birleşik Komünist Partisi  
– Sosyalist Parti  
– ÖZDEP  
– HEP  
partilerinin kapatılması kararlarıyla, Türkiye’nin Sözleşmeyi (AİHS) ihlal etmiş olduğu kararına varılmıştır. 
 
. SİYASİ PARTİLERE DEVLET YARDIMI  
• 1982 Anayasasının ilk halinde siyasi partilere devlet yardımı yoktur. 1995’te yapılan değişiklik ile “Siyasi 
partilere, devlet yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilerce yapılacak yardımın, alacakları üye 
aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.” hükmü getirilmiştir.  
Bir çok Batı demokrasisinde siyasi partilere devlet bütçesinden yardımda bulunmasının nedeni siyasi partilerin 
sivil toplumla devlet kurumları arasında köprü oluşturan yarı kamusal bir niteliğe sahip olmalarıdır. 
 
İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET  
1. 1982 Anayasasının Temel Haklar Konusundaki Yaklaşımı  
• 1961 Anayasası ⇒ “insan haklarına dayalı” 1982 Anayasası ⇒ “insan haklarına saygılı devlet”  
• 1982 Anayasası ⇒ Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir.  
• 1982 Anayasası = 1961 Anayasasına paralel olarak, hem devlete karşı ileri sürülebilecek ve korunacak temel 
hak ve hürriyetler anlayışına, hem modern sosyal devletin hürleştirme (özgürleştirme) anlayışına yer vermiştir.  
• Anayasa’da 2004 değişikliği → Usulüne uygun yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri uygulanır. 
 
2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması  
1961 Anayasası ve 1982 Anayasası benzer unsuru:  
Sınırlamanın Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olması ve kanunla yapılmasıdır.  
1961 Anayasası: Kanun, kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle de 
olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz” hükmüne yer vermiştir.  
1982 Anayasası ise: “ Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli 
egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve 
genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.  
* 1982 Anayasası ilk hali ile hakkın özü kavramına yer vermeyerek, yerine “demokratik toplum düzeninin 
gerekleri” kriterini kabul etmiştir. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum 
düzeninin gereklerine aykırı olamaz. 
 
Sınırlamanın Sınırı  
Sınırlama ancak Anayasanın ilgili maddelerinde, o hürriyet için öngörülmüş sınırlama sebeplerine dayanabilir.  
Sınırlama ancak Kanun ile yapılabilir.  
Anayasanın “Sözüne ve Ruhuna” aykırı olmaz.  
Hakkın özü ve demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz. 
Ölçülülük İlkesi: Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli 
olması ve amaç ile araç arasında ölçülü bir oranın olmasıdır. 
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Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması  
Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ile ilgili hüküm 1961 Anayasası ilk metinde mevcut değildi.  
1982 Anayasası temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını ayrı bir maddede düzenlemiştir.  
Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetlerden hiçbiri;  
2001’de yapılan değişiklikle;  
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozacak  
İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan  
“faaliyetler” biçiminde kullanılamaz.  
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere;  
Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini  
Anayasa’da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını  
Amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz 
Kötüye kullanma sayılma hali: Hürriyet ve özgürlüğü ortadan kaldırma, bozmak, tehlikeye düşürmek, yok etmek 
gibi, eylem ifade eden deyimlerdir. Bu hürriyetlerin kullanılması› ile maddede sözü edilen eylemler arasında açık 
ve yakın bir nedensellik ilişkisi bulunduğu takdirde, kötüye kullanılmış sayılabilmelidirler. 
4. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması  
1961 Anayasası temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasıyla ilgili bir hüküm yoktu. Ancak: 
“Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, 
hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı kanunla gösterilir.” denmişti. 
 
1982 Anayasası;  
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal 
edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya 
tamamen durdurulabileceğini ve Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabileceğini hükme 
bağlamıştır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hukuk Devleti 
Vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu 
sistemdir. Hukuk devleti kavramının karşıtı “Polis Devlet”tir. Polis Devlet, devletin hukuk kurallarıyla bağlı 
sayılmadığı devlet anlamına gelmektedir.  
Hukuk Devleti İlkesi;  
1. Bu ilke her şeyden önce devletin işlemlerinin hukuk kurallarına bağlılığını ifade eder.  
2. Hukuk kurallarına bağlılığı sağlayacak mekanizma ise, devletin eylem ve işlemlerinin yargı denetimi altında 
bulunmasıdır.  
3. Hukuk devleti denilince ilk olarak yürütmenin hukuka bağlılığı ve yürütme işlemlerinin yargı denetimi altında 
bulunması akla gelir.  
 

Hukuk Devletinin Başlıca Varlık Koşulları 
Yürütme  
İşlemlerinin  
Yargısal  
Denetimi  

Kamu  
Denetçiliği 
Kurumu  

Yasama  
İşlemlerinin  
Yargısal  
Denetimi  

Yargı  
Bağımsızlığı  

Kanuni Hâkim 
Güvencesi  

Ceza  
Sorumluluğun
un İlkeleri  

Hukukun 
Genel 
İlkelerine  
Bağlılık  
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SOSYAL DEVLET 
İlk defa 1961 Anayasası ile Cumhuriyetin temel niteliklerinden biri olarak sayılmıştır. 1982 Anayasasında da bu 
ilke yer almıştır.  
Sosyal devletin karşıtı, jandarma devlettir.  
Sosyal Devlet: Devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini 
gerekli gören devlet anlayışıdır 
 Jandarma Devlet. Devletin görevlerini iç ve dış güvenliği sağlamakla sınırlayan ve sosyo-ekonomik yaşama 
müdahalesini zararlı sayan devlet anlayışıdır.  
**Sosyalist devletten farklı olarak sosyal devlette üretim araçlarının kamulaştırılması veya emekçilerin tek yöneten 
durumda olması söz konusu değildir.  
Sosyal Devletin Hukuki Yöntemleri (Hukuki Araçları)  
1. Herkese insan Haysiyetine Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeyi Sağlamaya Yönelik Tedbirler  
2. Vergi Adaleti  
3. Sosyal Amaçlı Devletleştirme  
4. Ekonomik Planlama 
5. Sosyal Haklar: Sendika, grev, lokavt gibi haklar devletin olumsuz edimini gerektiren haklardır. Eğitim, sağlık, 
konut gibi haklar ise olumlu edime ihtiyaç gösteren haklardır. 
 

EŞİTLİK 
Eşitlik ilkesi Anayasa’nın 10. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” 
 

 
 
Anayasa Mahkemesi’ne göre Kanun önünde eşitlik ilkesi; “herkesin her yönden aynı hükümlere bağlı olması 
gerektiği anlamına gelmez. Bu ilke ile güdülen amaç, benzer koşullar içinde olan, özdeş nitelikteki durumların 
yasalarca aynı işleme uyruk tutulmasını sağlamaktadır.  
* Eşitlik ilkesi bu ilkeden yararlananlar açısından bir temel hak, yani eşit işlem görmeyi ya da ayrım 
gözetilmemesini isteme hakkını doğurur . 
 Anayasa’nın 10. maddesinde 22.05.2004 tarihli ve 5170 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle, maddeye şu fıkra 
eklenmiştir. “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür. Bu ekleme ile devletin kadınlar lehine ayrımcılıkta bulunması mümkün kılınmıştır.”  
2004 Anayasa değişikliği; kadınlar lehine pozitif ayrımcılık ilkesini getirmiştir.  
Pozitif Ayrımcılık: Toplumda sosyal, ekonomik ve fiziksel nedenlerle dezavantajlı durumda olan birey ve gruplar 
lehine ayrımcılık yapılmasıdır.  
2010 Anayasa değişikliği ile pozitif ayrımcılık ilkesi güçlendirilmiştir.  
– * “ Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz”  
“Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 
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