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ANAYASA HUKUKU

İnsan toplulukları, doğal yaşamdan örgütlü yaşam dönemine geçişte bir kuruluş ve işleyiş düzenine ihtiyaç 
duymuştur. Doğal yaşam döneminden örgütlü yaşam dönemine geçilen bu süreçte, henüz modern anlamda 
bir hukuk düzeninin varlığından söz edilemese de artık “devlet” adı verilen siyasi düzenin varlığı ortaya çıkmış-
tır. Siyasi düzenin temeli olan devlet, bireylerin çıkarlarının korunmasını, fertler arasında sosyal birlik ve da-
yanışma duygularının sağlamlaşmasını, kolektif amacın gerçekleşmesiyle ilgili hususların organize edilmesini 
sağlamıştır. Oldukça karmaşık bir kuruluş olan devletin yapısını ve işleyişini bir takım kurallara bağlamak ih-
tiyacının doğması kaçınılmazdır. Tabii bu kuralların sistematik bir şekilde tasnif edilerek, bu alanda bir hukuk 
dalının ortaya çıkarılmasına yani Anayasa Hukuku’nun temelini atmıştır. Toplumlar, zaman içinde farklı yön-
temlerle devletin yapısını, işleyişini, devlet  iktidarının belirlenmesi, el değiştirmesi ve kullanılması noktaların-
daki sorunları düzenleyen kurallar geliştirmişlerdir. 

Dünya tarihinde gerçek anlamda ilk yazılı anayasa olarak 1787 Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlen-
miştir. Ancak 15 Haziran 1215 tarihinde İngiltere’de Kral John ile baronlar arasında imzalanmış olan Magna 
Carta (Büyük Şart veya Büyük Özgürlükler Sözleşmesi) de ilk anayasa nitelikli belge olarak kabul edilebilir ve 
tarihsel anayasal süreçte önemli bir yeri vardır.

Anayasa: Bir devletin temel yapısını, kuruluş ve örgütlenmesini, temel organlarının işleyişini ve birbir-
leriyle olan ilişkilerini, iktidarın el değiştirmesini düzenleyen ve kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altı-
na alan kurallar bütünüdür.

Anayasa kuralları devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluşunu, işleyişini ve devlet 
karşısında vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenler. Türkiye’de 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 yıl-
larında yeni anayasalar yapılmıştır. Günümüzde yürürlükte olan Anayasa, 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır.

 ❑  Anayasa'nın düzenlediği konular genellikle genel ve soyut niteliktedir. Bu konuların somutlaştırılması 
TBMM tarafından kanunlarla ve diğer düzenleyici işlemlerle yapılmaktadır.

 ❑  Anayasa normlar hiyerarşisinde (kurallar kademelenmesi) en üstteki basamakta yer almaktadır.

Normlar Hiyerarşisi; Bir hukuk düzeninde mevcut olan, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar, 
dağınık hâlde ve rastgele değil, belli bir düzen içerisinde bulunur. Bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi 
vardır. Buna “normlar hiyerarşisi” veya “hukuk düzeni piramidi” denir. Bu hiyerarşi de alt basamakta yer alan 
norm geçerliliğini üst basamakta yer alan normdan alır ve dolayısıyla ona uygun olmak zorundadır. Örneğin 
kanun Anayasaya, yönetmelik tüzüğe veya kanuna aykırı olamaz.
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Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğüne ilişkin Anayasa’nın 11. Maddesi: Anayasa hükümleri, yasa-
ma, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kural-
larıdır. 

ANAYASA VE ANAYASALLIK KAVRAMI
Anayasa, devletin örgütlenmesinin temelini oluşturan ve insan haklarını içeren, diğer kanunların üstündeki 

kanundur. Anayasaların kural olarak iki yüzü bulunmaktadır. Birinci yüzü; devletin örgütlenmesi ile egemenlik-
iktidar yetkileri ve devletin temel organları ile ilgili hükümler içerir. İkinci yüzü ise devlet iktidarının sınırlanma-
sı ve insan hakları ile ilgili hükümler içerir. 

Maddi Anlamda Anayasa; Devletin siyasal yapısı, iktidarın kullanılışı, yetkileriyle ilgili kuralların bütünü-
dür. Bu tanımıyla anayasa, biçimiyle değil içeriği ile değerlendirilmektedir. Örneğin seçim sistemi maddi an-
lamda anayasal nitelikte olmasına rağmen şekil anayasada, temel ilke haricinde düzenlenmemiştir.

Şekil Anlamda Anayasa (Organik açıdan); Kanunlardan daha farklı usullere uyularak yapılan, normlar 
hiyerarşisinde en üst sırada bulunan hukuk kurallarıdır. Yani içeriği ile değil biçimi ile değerlendirilmektedir. Ör-
neğin ormanların korunmasına ilişkin 1982 Anayasasındaki hükümler maddi anlamda anayasal olmayan ama 
şekli anlamda anayasal nitelikte hükümlerdir. 

Anayasa ile Anayasallık kavramları da örtüşmemektedir. Çünkü anayasallık kavramı ile kastedilen daha 
çok iktidarın sınırlanması ile insan haklarını içeren süreçlerdir.    

Yazılı Anayasa; Günümüzde Türkiye’de ve birçok ülkede şekli anayasa ölçütü bulunmaktadır. Yani mad-
di anlamda anayasal sayılmayan bir hüküm bile anayasada yer almışsa üstün bir anayasa normu niteliği taşır.  
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Yazısız (Teamül / Geleneksel) Anayasa: Zaman içinde, belirli bir toplumda sürekli tekrarlanan davranış-
lar sonucu, bu davranışlara uyulmasının zorunlu olduğu inancının oluşması ile yani bağlayıcı olduğu düşünü-
len uygulamalardan ortaya çıkan anayasadır. Yazısız anayasanın ortaya çıkardığı sonuçlar ise bu anayasanın 
maddi anlamda, esnek ve değişken olmasıdır. Günümüzde İngiltere’de yazılı bir anayasa yoktur.

Devlet; Bir ülkede yaşayan insan topluluklarının bir siyasi iktidar altında örgütlenmesi sonucunda oluşan 
kamu gücüne sahip hukuki kişiliktir. Devletin üç temel unsuru vardır. 

Bunlar; 1)İnsan 2)Ülke 3)Egemenlik

DEVLET BİÇİMLERİ

 ❑ Üniter Devlet: Tek bir ülke üzerinde, tek bir milletin, tek bir egemenliğe tabi oldukları devlet şeklidir. 
Başka bir deyişle, siyasi otoritenin tek merkezde toplandığı, merkezi otoritenin tek anayasa ile sağlan-
dığı devlettir. Türkiye, Yunanistan, Fransa gibi.

 ❑  Bölgeli Devlet: Üniter devlet ile federal devlet arasında bir ara model devlet şeklidir. Özerk bölgelerden 
oluşan ve özerk bölgelerin kendilerine ait yerel meclise ve belli şartlarda yasama yetkisine sahiptirler. 
Ancak özerk bölgelerin kendilerine ait anayasaları yoktur. İspanya, İtalya gibi.

 ❑  Bileşik Devlet: İki veya daha fazla devletin sıkı veya gevşek bağlarla birleşmelerinden meydana gel-
miş devlet çeşididir. Bunların en önemlileri Konfederasyon ve Federasyondur. 

 ❍ Konfederal Devlet: Birden fazla bağımsız devletler tarafından egemenliklerini koruma şartı ile oluş-
turulan ve üye devletlerine diledikleri zaman ayrılma hakkını tanıyan devlet şeklidir. Konfederasyon-
ların tüzel kişiliği yoktur.    

 ❍  Federal Devlet: Ortak bir anayasa altında federe birimlerden ya da eyaletlerden oluşan devlet biçi-
midir. Bu devlet biçiminde her eyaletin kendi anayasası, yasama, yürütme ve yargı organları vardır. 
ABD, Almanya, Kanada, İsviçre, Avusturalya, Rusya gibi. 

EGEMENLİĞİN KAYNAĞINA GÖRE DEVLETLER

 ❑ Monarşi: Egemenliğin tek kişiye ait olduğu devlettir.  
 ❑  Oligarşi: Egemenliğin belli bir sınıfa veya gruba ait olduğu devlettir.
 ❑  Teokratik: Egemenliğin kaynağının dine dayalı olduğu devlettir.
 ❑  Demokrasi: Egemenliğin kaynağının millete ait olduğu devlettir.

DEMOKRASİ

Doğrudan 
Demokrasi

Temsili
Demokrasi

Yarı 
Doğrudan 
Demokrasi

 
 ❑ Doğrudan Demokrasi: Egemenliğin arada aracı olmadan doğrudan halk tarafından kullanıldığı yöne-

tim şeklidir.
 ❑  Temsili Demokrasi: Millet adına egemenliği kullanan, seçimle oluşan parlamentonun olduğu ve halkın 

egemenliği vekiller aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir.
 ❑  Yarı Doğrudan Demokrasi: Halkın referandumla karar alma sürecine katıldığı yönetim şeklidir. Yarı 

doğrudan demokraside hem doğrudan hem de temsili demokrasi bir arada kullanılır. Yarı doğrudan 
demokrasinin hukuki araçları;

 ❍ Halk Girişimi
 ❍  Halk Vetosu
 ❍  Referandum
 ❍  Temsilcilerin Azli 
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HÜKÜMET SİSTEMLERİ
(Egemenliğin Kullanılmasına Göre)

Bir devletin Yasama, Yürütme ve Yargı olmak üzere üç temel organı vardır. Yasama organı millet adına 
kanunlar yapar, Yürütme organı yasamanın koyduğu kanunları uygulama, icraat yetkisine sahiptir, yargı or-
ganı ise uyuşmazlıkları çözüme bağlar. Ülkelerdeki Yasama ve Yürütme organları arasındaki ilişkiler Hükü-
met Sistemlerini farklılaştırmıştır. Kuvvetler(Güçler/Erkler/Organlar) Birliği ve Kuvvetler Ayrılığı dayalı iki tür 
sistem vardır.

Kuvvetler Birliğinden kaynaklanan iki hükümet sistemi karşımıza çıkmaktadır. 

 ❑  Diktatörlük ( Mutlak Monarşi): Kuvvetlerin yürütmede birleştiği hükümet sistemidir.
 ❑  Meclis Hükümet Sistemi: Kuvvetlerin yasamada yani mecliste birleştiği hükümet sistemidir.

 ❍  Yasama ve Yürütme mecliste toplanmaktadır.
 ❍  Yürütme meclis içinden seçilir. Yürütmenin kendisine ait bir programı yoktur. 
 ❍  Meclisin üstünlüğü ilkesi geçerlidir.
 ❍  Meclis başkanı aynı zamanda devlet başkanıdır. Devlet başkanlığı semboliktir.

◊ Türkiye’de 1921 Anayasasında uygulanmıştır.
Kuvvetler Ayrılığından Kaynaklanan iki hükümet sistemi karşımıza çıkmaktadır.

 ❑  Parlamenter Hükümet Sistemi: Yasama ve yürütme güçleri arasında dengeli ve yumuşak bir ilişkinin 
olduğu hükümet sistemidir.

 ❍ Yasama ve Yürütme yumuşak şekilde ayrılmıştır.
 ❍  Yürütme organı iki başlıdır. Sorumlu Bakanlar Kurulu ve sorumsuz devlet başkanlığı.
 ❍  Yasama ve Yürütme arasında ilişki esastır.
 ❍  Yasama yürütmeyi ve yürütme yasamayı feshedebilir.

◊ Türkiye, İtalya, İngiltere, Almanya  gibi.
 ❑ Başkanlık Sistemi: Kuvvetler arasında sert ayrılığın söz konusu olduğu hükümet sistemidir.

 ❍ Kuvvetler arasında katı ayrılık söz konusudur.
 ❍ Yürütme organı tek başlıdır. 
 ❍  Yürütmenin başı olan Devlet Başkanı, hem devletin hem de hükümetin başıdır.
 ❍  Yasama yürütmeyi ve yürütme yasamayı feshedemez.

Bu hükümet sistemleri dışında geçiş aşamasında olan hükümet sistemleri de yer almaktadır. Bunlar; 

 ❑  Karma Hükümet Sistemi: Meclis hükümet sisteminden Parlamenter hükümet sistemine geçişte ara 
dönemdir. Her iki hükümet sisteminin özellikleri bir arada kullanılmıştır. Türkiye’de 1924 Anayasasında 
kullanılmıştır. 

 ❑  Yarı Başkanlık Sistemi: Parlamenter hükümet sisteminden Başkanlık sistemine geçişte ara dönemdir. 
Her iki hükümet sisteminin özellikleri bir arada kullanılmıştır. Devlet başkanı halk tarafından seçilmekte 
ve güçlü yetkilere sahiptir. Günümüzde Fransa’da uygulanmaktadır.

ANAYASALARA İLİŞKİN BAzI AYRIMLAR
 ❑ Sert Anayasa: Normal kanunlardan daha farklı ve zor usullerle değişen ve değiştirilemeyecek madde-

ler barındıran anayasalardır. Türkiye’de 1982 Anayasası en sert anayasa örneğidir. 
 ❑  Yumuşak Anayasa: Tüm kanunları normal kanunlar gibi basit usullerle değiştirilebilen ve değiştiri-

lemeyen madde barındırmayan anayasalardır. Türkiye tarihinde 1921 Anayasası yumuşak anayasa 
örneğidir.
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 ❑  Kazuistik ( Detaycı/Ayrıntılı) Anayasa: Birçok ayrıntıyı barındıran, teferruatlı ve uzun bir metin olarak 
hazırlanmış anayasadır. Türkiye’de 1982 Anayasası en kazuistik anayasadır.

 ❑  Çerçeve Anayasa: Devletin yapısını, kuruluşunu, işleyişini, egemenlik ve iktidar yetkilerini, temel or-
ganlarını ve temel haklarla ilgili temel hükümleri barındıran, uygulama biçimlerini ve ayrıntıları kanunla-
ra bırakan anayasadır. Günümüzde en iyi örnek ABD Anayasasıdır.

 Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından en sert ve kazuistik anayasa 1982 Anayasasıdır 

ANAYASALARIN YAPILMASI VE DEĞİŞTİRİLME USULLERİ
 ❑ Asli Kurucu İktidar: İlk kez anayasa hazırlayan veya daha önceden hazırlanmış bir anayasayı tama-

men ortadan kaldırıp yeni bir anayasa yapan iktidardır. İhtilal, darbe, bir devletin bağımsızlığını kazan-
ması, bir devletin kurulması durumlarında asli kurucu iktidar ortaya çıkmaktadır.

 ❑  Tali Kurucu İktidar: Bir anayasayı yine o anayasada öngörülmüş usullerle değiştiren iktidardır. 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
1982 Anayasasına göre TBMM üye tam sayısının üçte biri (184) Milletvekili yazıyla teklif ederse anayasa 

değişiklik süreci başlar. TBMM anayasa değişikliğini iki farklı çoğunlukla kabul edebilir.

1.Durum: Teklif, TBMM üye tam sayısının 2/3’ si (367milletvekili) tarafından kabul edilirse Cumhurbaşka-
nının üç seçeneği vardır, 

 ❑ Onay 
 ❑ Halk Oylaması( İhtiyari, İsteğe Bağlı)
 ❑ Geri Gönderme 

2.Durum:Teklif üye tam sayısının 3/5 ‘i (330 milletvekili) tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanının iki se-
çeneği vardır:

 ❑ Geri Gönderme 
 ❑ Halk Oylaması ( Zorunlu)

1982 ANAYASASI
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Başlangıç hükümleri aslında ilk 3 maddede yer alan ilkelerin birer ön açıklaması niteliğindedir. Örneğin, 
“Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedî varlığı, re-
fahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;” şeklindeki paragraf 
2. maddede yer alan Atatürk Milliyetçiliği’nin bir açılımıdır. Yine millet egemenliğine yapılan vurgular, zaten 1. 
Maddede Türkiye’nin devlet biçiminin cumhuriyet olduğu şeklinde hükme bağlanmıştır. Kuvvetler ayrılığı ilke-
sinin 2. Maddede güvenceye alınan hukuk devletinin en önemli dinamiklerinden birisi olduğu da çok açıktır.

BAŞLANGIÇ hükümlerinde: Atatürk milliyetçiliği, Atatürk ilke ve inkılapları, çağdaş medeniyetler düzeyi, 
millet egemenliği, demokratik devlet, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, sosyal devlet, sosyal adalet, eşitlik, in-
san hakları, barışçılık (“Yurtta sulh, cihanda sulh”) konularına vurgu yapılmıştır.

Başlangıç ve Kenar Başlıklar

Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir.

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve 
bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden sayılmaz.
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Anayasanın Değiştirilmesi, Seçimlere ve Halkoylamasına Katılma:

Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla 
teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme tek-
lifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkında tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, ka-
nunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen ka-
bul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişik-
liği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üze-
re Resmî Gazetede yayımlanır.

1982 ANAYASASININ DEĞİŞTİRİLMESİ İMKANSIz İLK ÜÇ MADDESİ:

4.maddeyle ilk üç maddenin değiştirilmesi yasaklanmıştır. Yani; cumhuriyet (ulusal egemenlik), insan hak-
ları, Atatürk Milliyetçiliği, Demokratik - Laik – Sosyal – Hukuk Devleti; ülkenin ve milletin bütünlüğü, dilin Türk-
çe, başkentin Ankara olması, İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı teminat altına alınmış; 4.madde aracılığıyla ilk üç 
maddede mutlak olarak korunmuştur.

DEVLETİN ŞEKLİ

MADDE 1: Türkiye devleti bir cumhuriyettir.

Cumhuriyet egemenliğin millete ait olduğu ve Devletin temel organlarının ve özellikle yasama ve yürütme 
organlarının veraset ilkesine dayanılmadan oluşturulduğu rejimdir. Cumhuriyet, egemenliğin, yani devlet gü-
cünün, toplumun bütününe ait olduğu devlet biçimini ifade eder. 1921 Anayasasında 1923 değişikliği ile Cum-
huriyet bir hükümet şekli olarak tanımlanmıştır. Cumhuriyet ile monarşi arasındaki önemli farklardan birisi de, 
Cumhuriyetin vatandaşlık; monarşinin ise uyrukluk kavramlarına dayanmasıdır. Yine Anayasada açıkça dü-
zenlenen eşitlik ilkesi Cumhuriyetçilik ilkesinin doğal bir sonucudur. Bu maddeyle devlet biçimini değiştirme 
yasaklandığı için cumhuriyet dışındaki devlet biçimleri olan oligarşi ve monarşi yasaklanmıştır. Millet egemen-
liği cumhuriyetçilik ilkesi ile bağlantılıdır.

CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ

MADDE 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,

 ❑ insan haklarına saygılı, 
 ❑ Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
 ❑ başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
 ❑ Demokratik,
 ❑ Laik,  
 ❑ Sosyal,
 ❑ bir Hukuk Devleti’dir.
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 DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMÎ DİLİ, BAYRAĞI, MİLLÎ MARŞI VE BAŞKENTİ

MADDE 3 :Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir.

Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

Değiştirilemeyecek Hükümler

Madde 4 : Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 
2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi tek-
lif edilemez.

DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİ

Devletin temel amaç ve görevleri; 

 ❑ Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 
 ❍ Ülkenin bölünmezliğini, 
 ❍ Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, 

 ❑ 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 kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının geliş-
mesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

EGEMENLİK

Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya 
organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

YASAMA YETKİSİ

Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

YÜRÜTME YETKİSİ VE GÖREVİ

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun 
olarak kullanılır ve yerine getirilir.

YARGI YETKİSİ

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
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EŞİTLİK İLKESİ

Kanun Önünde Eşitlik

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gö-
zetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 
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 ted-
birler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hare-
ket etmek zorundadırlar.

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği
Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihti-

va eder.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
Temel hak ve hürriyetler:

 ❑  Özlerine dokunulmaksızın;
 ❑  Yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak; 
 ❑  Ancak kanunla sınırlanabilir.

Bu sınırlamalar;
 ❑ Anayasanın sözüne ve ruhuna, 
 ❑ Demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine,
 ❑ Ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Yabancıların Durumu
Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir
 
Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü boz-

mayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler bi-
çiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok 
edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulun-
mayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.
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Hiçbir hak;

veya
Devletin ülkesi ve

(2001) milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmayı

İnsan haklarına DAYANAN
demokratik laik cumhuriyeti

yıkmayı

amaçlayan FAALİYETLER biçiminde KULLANILAMAZ.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, 

 ❑  milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, 
 ❑  durumun gerektirdiği ölçüde,
 ❑  temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada 

öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
Ancak olağanüstü dönemlerde dahi; (Sert çekirdek haklar denilen ve aşağıda belirtilen haklara dokunula-

maz.)

 ❑  kişinin yaşama hakkına, 
 ❑  maddî ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; 
 ❑  kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; 
 ❑  suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; 
 ❑  suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
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ANAYASADA YER ALAN TEMEL HAKLAR

NEGATİF STATÜ (KORUMA)

Kişi Hak ve Ödevleri  

Kişi haklarını kullanan kişi ken-
disi dışında devlet dahil herkese 
“yapma, müdahale etme” deme 
gücünü alır.  
• Yaşama, maddi ve manevi varlığını 

koruma hakkı
• 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 hürri-

yeti
• Bilim ve Sanat hürriyeti
• Basın hürriyeti
• Süreli ve süresiz yayın hakkı 
• Basın araçlarının korunması 
• Kamu elindeki basın dışı kitle haber-

leşme araçlarından yararlanma hakkı 
• Düzeltme ve cevap hakkı 
• Dernek kurma hürriyeti
• Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen-

leme hakkı
• Mülkiyet hakkı  
• Hak arama hürriyeti ve adil yargılan-

ma hakkı
• Kanuni hakim güvencesi
• Suç ve cezanın kanuniliği
• Suçluluğu hükmen sabit oluncaya 

kadar kimsenin suçlu sayılamayaca-
ğı

• Kanuna aykırı delil toplama yasağı
• Ceza sorumluluğunun şahsiliği
• Kimsenin sözleşmeden doğan bir yü-

kümlülük nedeniyle özgürlüğünden 
alıkonulamayacağı

• Ölüm cezası ve genel müsadere ce-
zası verilemeyeceği

• Uluslararası yükümlülükler dışında 
vatandaşın suç sebebiyle yabancı bir 
ülkeye verilemeyeceği

• İspat hakkı
• Kişi verilerin korunmasını isteme 

hakkı (2010)

POzİTİF STATÜ (İSTEME)

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 
Ödevler 

Pozitif hakları kullanan kişi özel-
likle devletten bir şeyler yapması-
nı isteme gücünü elde eder.

• Ailenin korunması ve çocuk 
hakları 

• Eğitim ve öğrenim hakkı ve 
ödevi 

• Kıyılardan yararlanma 

• Toprak mülkiyeti

• Tarım, hayvancılık ve bu üre-
tim dallarında çalışanların ko-
runması

• Kamulaştırma

• Devletleştirme ve özelleştirme

• Çalışma ve sözleşme hürriyeti

• Çalışma hakkı ve ödevi

• Çalışma şartları ve dinlenme 
hakkı

• Sendika kurma hakkı

• Toplu iş sözleşmesi ve toplu 
sözleşme hakkı (2010)

• Grev hakkı ve lokavt

• Ücrette adalet sağlanması 

• Sağlık hizmetleri ve çevrenin 
korunması 

• Konut hakkı 

• Gençliğin korunması

• Sporun geliştirilmesi 

• Sosyal güvenlik hakkı

• Tarih, kültür ve tabiat varlıkları-
nın korunması

• Sanatın ve sanatçının korun-
ması

AKTİF STATÜ (KATILMA)

Siyasi Haklar ve Ödevler

Vatandaş olma ölçütü ele alınır.

•  Türk vatandaşlığı 

•  Seçme, seçilme ve siyasi faali-
yette bulunma hakkı 

•  Parti kurma, partilere girme ve 
partilerden ayrılma hakkı 

•  Kamu hizmetlerine girme hakkı 

•  Mal bildirimi

•  Vatan hizmeti 

•  Vergi ödevi

•  Dilekçe hakkı

•  Bilgi edinme (2010)

• Kamu Baş Denetçisine başvur-
ma hakkı (2010)
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KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

I. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî Ve Manevî Varlığı

Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olma-
dan bilimsel ve tıbbi deneylere tâbi tutulamaz.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muamele-
ye tâbi tutulamaz.

Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün 
kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili 
merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlar-
da meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.

II. zorla Çalıştırma Yasağı

Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

Şekil ve şartları kanunda düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; 
olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörü-
len vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.

III. Kişi hürriyeti ve güvenliği

Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Ancak, şekil ve şartları kanunda gösterilen:

 ❑  Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; 
 ❑  bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması 

veya tutuklanması; 
 ❑  bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine 

getirilmesi; 
 ❑  toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya 

hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esasla-
ra uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; 

 ❑  usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri ver-
me kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; 

halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiş-
tirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer haller-
de hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikme-
sinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde 
yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuru-
na çıkarılıncaya kadar bildirilir.
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Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç 
en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kim-
se, bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüs-
tü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir.

Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.

Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bı-
rakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını 
veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir.

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu 
kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merci-
ine başvurma hakkına sahiptir.

IV. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

A. Özel Hayatın Gizliliği

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile 
hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak,

 ❑  usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; 
 ❑  yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mer-

ciin yazılı emri bulunmadıkça; 
kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat 
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi 
halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendi-
siyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini ta-
lep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak ka-
nunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir.

B. Konut Dokunulmazlığı

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık 
ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya bir-
kaçına bağlı olarak 

 ❑  usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; 
 ❑  yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mer-

ciin yazılı emri bulunmadıkça; 
kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi-
dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde 
açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
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C. Haberleşme Hürriyeti

Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak 

 ❑  usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; 
 ❑  yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mer-

ciin yazılı emri bulunmadıkça; 
haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.

V. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 

kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;
Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;
Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim 

kararına bağlı olarak sınırlanabilir.
Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

VI. Din ve Vicdan Hürriyeti
Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Anayasa’ya aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî 

inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi 

ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğre-
timi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına da-
yandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya 
din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

VII. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ka-

naatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıkla-

ma ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak 
ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan 
yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
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Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve 
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılma-
sı, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel 
ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine 
uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını en-
gellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.

IX. Bilim ve Sanat Hürriyeti
Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araş-

tırma hakkına sahiptir.

X. Basın ve yayımla ilgili hükümler
A. Basın Hürriyeti
Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya 

da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü ha-
ber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait ka-
nun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulu-
nan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu 
kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde 
onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.

Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hâkim 
tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olma-
sı hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu dü-
zeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını 
en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, 
toplatma kararı hükümsüz sayılır. Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle 
zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.

Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin 
temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıy-
la geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; 
bunlar hâkim kararıyla toplatılır.

B. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı
Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.
Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie ve-

rilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, yayının durdurulması 
için mahkemeye başvurur.

Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla 
düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı si-
yasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar koyamaz.
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C. Basın Araçlarının Korunması
Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti ol-

duğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.

D. Düzeltme ve Cevap Hakkı
Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçe-

ğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, ya-
yımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün 
içerisinde karar verilir.

XI. Toplantı Hak ve Hürriyetleri
A. Dernek Kurma Hürriyeti
Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriye-

tine sahiptir.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve ge-

nel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, 

millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektir-
diği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu mer-
ciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; 
aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sa-

hiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, ge-

nel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınır-
lanabilir.

XII. Mülkiyet Hakkı
Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

XIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler
A. Hak Arama Hürriyeti
Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 

iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.
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B. Kanunî Hâkim Güvencesi
Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.
Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı 

yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.

C. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar

 ❑  Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; 
kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

 ❑  Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.
 ❑  Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
 ❑  Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
 ❑  Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda 

delil göstermeye zorlanamaz.
 ❑  Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
 ❑  Ceza sorumluluğu şahsidir.
 ❑  Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğün-

den alıkonulamaz.
 ❑  Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. 
 ❑  İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç 

düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
 ❑  Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç 

sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

XIV. İspat Hakkı

Madde 39: Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili 
olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahip-
tir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılma-
sında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

XV. Temel Hak Ve Hürriyetlerin Korunması

Madde 40: Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden baş-
vurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. 

Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zo-
rundadır. Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Dev-
letçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.
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SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER
I. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi 
ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla 
kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı ço-
cukları koruyucu tedbirleri alır.

II. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Dev-
letin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun 
olarak, kanunla düzenlenir.

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve 
başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma ya-
rarlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. 
Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçe’den başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutula-
maz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğre-
tim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.

III. Kamu Yararı

A. Kıyılardan Yararlanma

Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını 
çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve 
şartları kanunla düzenlenir.

B. Toprak Mülkiyeti

Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli 
tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. 
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Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanla-
rın küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak da-
ğıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir.

C. Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması

Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer’aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim 
planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla 
uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için 
gereken tedbirleri alır.

D. Kamulaştırma

Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şar-
tıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usulle-
re göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. 

Ancak;

 ❑  tarım reformunun uygulanması, 
 ❑  büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, 
 ❑  yeni ormanların yetiştirilmesi, 
 ❑  kıyıların korunması ve turizm 

amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi ön-
görebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her hal-
de peşin ödenir. İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştır-
ma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.

E. Devletleştirme ve Özelleştirme

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. Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işlet-
me ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir.

IV. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti

Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.
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V. Çalışma ile İlgili Hükümler

A. Çalışma Hakkı ve Ödevi

Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri ko-
rumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını 
sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

B. Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı

Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve 
ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

C. Sendika Kurma Hakkı

Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma 
ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrıl-
maya zorlanamaz.

Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve ge-
nel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hiz-
metin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demok-
rasi esaslarına aykırı olamaz.

VI. Toplu Iş Sözleşmesi, Grev Hakkı ve Lokavt

A. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı

İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek 
amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.

Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem 
Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

B. Grev Hakkı ve Lokavt

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. 
Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanun-
la düzenlenir.

Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekil-
de kullanılamaz.
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Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir.

Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yük-
sek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna 
başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiç bir şekilde engellenemez.

VII. Ücrette Adalet Sağlanması

Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yarar-
lanmaları için gerekli tedbirleri alır.

Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundu-
rulur.

VIII. Sağlık, Çevre ve Konut

A. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların öde-
vidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde 
tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 
vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denet-
leyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigor-
tası kurulabilir.

B. Konut Hakkı

Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşı-
layacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.

IX. Gençlik ve Spor

A. Gençliğin Korunması

Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve 
inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edi-
nen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkan-
lıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
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Sporun Geliştirilmesi

Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere 
yayılmasını teşvik eder.

Devlet başarılı sporcuyu korur.

Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorun-
lu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merci-
ine başvurulamaz.

X. Sosyal Güvenlik Hakları

A. Sosyal Güvenlik Hakkı

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar.

B. Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler:

Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yara-
şır bir hayat seviyesi sağlar.

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

Yaşlılar, Devletçe korunur.

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

C. Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları

Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihti-
yaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yar-
dımcı olunması için gereken tedbirleri alır.

XI. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve 
teşvik edici tedbirleri alır.

XII. Sanatın ve Sanatçının Korunması

Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilme-
si, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.

XIII. Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları

Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun 
öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

22

G
Ö

R
EV

D
E 

YÜ
K

SE
LM

E 
V

E 
U

N
V

A
N

 D
EĞ

İŞ
İK

Lİ
Ğ

İ

SİYASÎ HAKLAR VE ÖDEVLER
I. Türk Vatandaşlığı

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

II. Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakları

Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî 
parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, 
yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kulla-
nabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.

Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz 
kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve 
oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tara-
fından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.

Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.

Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçim-
lerde uygulanmaz.

SEÇME – SEÇİLME

Kimler Oy Verebilir?

18 yaşını dolduran TC vatandaşı

Kimler Siyasi Partiye Üye  
Olabilir?

18 yaşını dolduran TC vatandaşı

Kimler Milletvekili Olabilir?

18 yaşını dolduran TC vatandaşı

3’ünün ortak istisnaları

Akıl Hastası ya da kısıtlı olanlar ile Kamu Haklarından men edilenler yaşları tutsa bile bu siyasi hakları kul-
lanamazlar.

Siyasi parti üyeliğinin istisnası:

Partisinin kapatılmasına sebep gösterilenler 5 yıllık siyaset yasağı alırlar ve oy verebildikleri halde siyasi 
partiye üye olamazlar.
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18 Yaşını Doldursa bile oy veremeyenler:   

Silah altındaki er /erbaş ve askeri öğrenciler ile Kastî Suç mahkumları oy veremez.

 ❑ Yurt dışındaki vatandaşların oy verebilmesi ilk olarak 1987’de kanun ile; 1995’te ise anayasa ile müm-
kün olmuştur.

18 Yaşını Doldursa bile siyasi partiye üye olamayanlar:

Lise ve altı öğrencileri (1995 değişikliği ile yüksek öğrenim görenlere siyasi parti üyeliği serbest bırakılmış-
tır.)

İşçi Sayılmayan Kamu Görevlileri (1995 değişikliği ile yüksek öğretim -kurumu- üyelerine, yani üniversite 
hocalarına, partinin genel başkanı ya da merkez organlarında bulunma şartıyla siyasi parti üyeliği serbest bı-
rakılmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)  üyelerine ve rektörlük ve dekanlık gibi idari görevi olan öğretim üye-
lerine serbest olmadığına dikkat etmek gerekir.

18 Yaşını doldursa bile milletvekili adayı olamayanlar:

İşçi Sayılmayan TÜM kamu görevlileri (Yani bir üniversite öğretim görevlisi ya da üyesi, siyasi partiye üye 
olabilirken, istifa etmedikçe milletvekili adayı olamamaktadır)

Devlet memuru seçilme yeterliği taşımayanlar

En az ilkokul diploması olmayanlar 

Yükümlü olduğu askerlik hizmetini TAMAMLAMAMIŞ olanlar (Yani tecil ettirmiş olanlar aday olamaz.)

Bazı Sabıkalılar

 

Milletvekili Seçilme Yeterliği Olmayan Sabıkalılar

TAKSİRLİ SUÇLAR HARİÇ   

Aldıkları ceza nedeniyle aday olmayanlar İşledikleri suç nedeniyle aday olamayanlar

Toplam 1 YIL ve fazlası hapis cezası almışsa    

veya           

AĞIR    HAPİS     cezası almışsa

(Bu kategoridekiler AFFA UĞRAMIŞSA aday olabi-
lir) 

1. Yüz kızartıcı suç (Hırsızlık, dolandırıcılık, sahte-
cilik, Hileli iflas, rüşvet, zimmet…)

2. Kaçakçılık, 

3. Devlet sırlarını açığa vurma

4. Resmi ihaleye fesat

5. TERÖR

Bu kategoridekiler affa uğrasa bile ve 1 yıldan az 
sabıkaları olsa bile ASLA milletvekili adayı olamaz-
lar

*Milletvekili seçilenler, Yüksek Seçim Kurulu’ndan seçim tutanağını (mazbata) alır ve ancak yemin edince 
göreve başlarlar. Milletvekili sıfatını kazanan kişi yemin etmeden önce dokunulmazlığını kazanmış olur. Millet-
vekili olmayan bakanlar da dokunulmazlıktan yararlanırlar.
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III. Siyasî Partilerle İlgili Hükümler

A. Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma

Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. 
Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sür-
dürürler.

Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri; 

❑❑ ❑Devletin bağımsızlığına, 
❑❑ ❑ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 
❑❑ ❑insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, 
❑❑ ❑demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; 
❑❑ ❑sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçla-

yamaz; 
❑❑ ❑suç işlenmesini teşvik edemez.

Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının me-
mur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı 
Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.

Yüksek öğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu ele-
manların, siyasî partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üye-
si yüksek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.

Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacak-
ları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.

B. Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar

Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilke-
lerin uygulanması kanunla düzenlenir.

Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.

Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanun-
la düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunlu-
ğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. 
Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay’dan yardım sağlar. Anayasa Mahkeme-
sinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.

Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa 
Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.

Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68’inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması 
halinde temelli kapatma kararı verilir.
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Bir siyasi partinin 68’inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatıl-
masına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tes-
pit edilmesi halinde karar verilir. Siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlen-
diği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benim-
sendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz ko-
nusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.

Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre 
ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.

Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.

Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Ana-
yasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanma-
sından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden 
maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır.

IV. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı

A. Hizmete Girme

Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden 
başka hiçbir ayırım gözetilemez.

B. Mal Bildirimi

Kamu hizmetlerine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla 
düzenlenir. Yasama ve Yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.

V. Vatan Hizmeti

Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şe-
kilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.

VI. Vergi Ödevi

Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hü-
kümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna veri-
lebilir.

VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye`de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya 
kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile baş-
vurma hakkına sahiptir.
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Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Herkes, 
bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı 
olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt ço-
ğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada 
en fazla oy alan aday seçilmiş olur.

1982 ANAYASASINA GÖRE DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ 
(CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ MADDE 2)

1) CUMHURİYETÇİLİK 
Cumhuriyet, hem devlet hem de hükümet şeklini tanımlar. Devlet şekli olarak Cumhuriyet egemenliğin bir 

kişi ya da sınıfa değil, toplumun tamamına ait olduğu devleti ifade eder. Hükümet şekli olarak Cumhuriyet ise 
devlet başkanı başta olmak üzere devletin temel organlarının seçimle iş başına geldiği bunların oluşumunda 
verasetin rol oynamadığı hükümet şeklidir. Cumhuriyet vatandaşlık, Monarşi uyrukluk ilkelerine dayanır. Dev-
let şeklinin değiştirilmesi yasaklandığı için Monarşi ve Oligarşi anayasaya göre yasaktır.

2)İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET 
Anayasaya göre herkes kişiliğine bağlı Dokunulmaz, Devredilmez Temel Hak ve Hürriyetlere sahiptir. Te-

mel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.   Bu sınırlamalar; anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik top-
lum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.(2001) 

Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması; Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde mil-
letlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılması kısmen ya da tamamen durdurulabilir. Veya bunlar için anayasada öngörülen güven-
celere aykırı tedbirler alınabilir.

     Temel Hak Ve Hürriyetlerin: 
 – Sınırlanması: Olağan zamanlarda, Kanunla

  – Durdurulması: Olağanüstü dönemlerde, Kanun gerekmeden olur.

Ancak savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve Olağanüstü hallerde dahi aşağıdaki temel hak ve hürriyetler hiç-
bir şekilde ihlal edilemez:

a) Kişinin yaşama hakkına dokunulamaz.

b) Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. 

c) Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz.

d) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.

e) Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.( Masumiyet Karinesi)

Yukarıdaki Hak ve Özgürlükler devletin giremeyeceği bir çekirdek alan yarattığı için bunlara Sert Çekirdek-
li Haklar denir.

 Ölüm cezası 2004 yılında hukuk sistemimizden bütünüyle çıkarılmıştır.
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Temel Hak ve Hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Devlet ve Cumhuri-
yetin varlığını tehlikeye düşürmek, Hürriyetleri yok etmek, dil, din, ırk mezhep ayrımı yaratmak, devletin bir kişi 
ya da zümre tarafından yönetilmesini sağlamak, sınıf egemenliği kurmak amaçları ile kullanılamaz.

HAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Temel hak ve Hürriyetlerin Korunması 1982 Anayasasının 40. maddesinde düzenlenmiştir.

 ❑  Hak Arama Hürriyeti
Herkes meşru yollarla, yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiç-

bir mahkemeye yetkisi içindeki bir davaya bakmaktan kaçınamaz. 

 ❑ Kanuni Hakim Güvencesi
Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bu kurala aykırılık oluş-

turan yargı yetkisine sahip olağanüstü mahkemeler kurulamaz. 

 ❑ Suç ve Cezalara İlişkin Hükümler 
Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kim-

seye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Ceza ve ceza 
yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu 
sayılamaz. Hiç kimse kendisini veya yakınları suçlayan bir beyanda bulunmaya veya delil göstermeye zorla-
namaz. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.  

  Ceza sorumluluğu şahsidir. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmeme-
sinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. İdare, kişi hür-
riyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide( yaptırım) uygulayamaz. (Türk Silahlı Kuvvetler bu hük-
mün dışında tutulmuştur) 

  Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç se-
bebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez. 

3) ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLILIK
1982 anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti devleti Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlettir. Atatürk’ün milli-

yetçilik anlayışı akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, insani, barışçıl toplayıcı ve birleştiricidir. Milletin tanımın-
da Sübjektif Millet anlayışı benimsenmiştir. Millet etnik köken, dil, din, ırk gibi objektif ölçülerle değil kader, kı-
vanç tasa ortaklığına, birlikte yaşama arzusuna dayalı sübjektif ölçülerle tanımlanır. Bu anlayışın doğal sonucu 
anayasaya göre Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür hükmüdür.

 Atatürk’ün millet anlayışının sübjektif millet anlayışına dayalı olduğu unutulmamalıdır

4) LAİKLİK 
Din Özgürlüğü ile Din ve Devlet işlerinin ayrılığı olarak iki yönden oluşur. Din özgürlüğü vicdan ve ibadet 

hürriyetlerini kapsamına alır. Vicdan hürriyeti anayasada mutlak şekilde tanınmıştır. Kimse inanç ve kanaatini 
açıklamaya zorlanamaz, bunlardan dolayı kınanamaz. İbadet hürriyeti ise anayasaya göre 14. madde hüküm-
lerine aykırı olmamak şartıyla serbesttir. Yani ibadet hürriyeti inanç hürriyeti kadar mutlak şekilde tanınma-
mıştır. Dini ayin ve törenler kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu menfaatini bozmamak şartıyla serbesttir, bu 
gerekçelerle ibadetler sınırlanabilir. Vicdan Hürriyeti, mutlak olarak var. İbadet hürriyeti, Kamu düzeni, kamu 
güvenliği, kamu menfaatini bozmamak şartıyla var.

    Laik devlet din kurumları ile devlet kurumlarının birbirinden ayrıldığı devlettir ama ülkemizde devlet din 
hizmetlerini kamu hizmeti olarak yürütür. Diyanet İşleri Başkanlığı genel idarenin içinde Başbakanlığa bağlı bir 
kuruluştur. Dinin kötüye kullanımının önlenmesi amacıyla Diyanet İşleri tarafından devlet eliyle din hizmetleri 
yürütülür. Bu ilke Anayasa Mahkemesi kararları ile de savunulmuştur. 
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    Laiklik açısından Anayasalarımız: 1876 ve 1921 Anayasaları hiçbir zaman laik olmamıştır. 1923 te ana-
yasaya ‘Devletin dini İslam’dır’ hükmü eklenmiştir.1961–1982 Anayasaları ise başından itibaren laik anayasa-
lardır. 1924 anayasasının ilk halinde ‘Devletin dini İslam’dır’ hükmü vardır bu hüküm anayasadan 1928 de çı-
karılmış, Laiklik 1937 de anayasaya girerek resmen kabul edilmiştir.   

5) DEMOKRATİK DEVLET 
Temel siyasal karar organlarının genel oya dayalı serbest seçimlerle oluştuğu, serbestçe örgütlenen siya-

sal partiler arasında eşit şartlarda iktidar mücadelesinin yürütüldüğü, temel hak ve özgürlüklerin tanınıp gü-
vence altına alındığı devlettir. Anayasaya göre vatandaşlar kanunda gösterilen şartlarla seçme, seçilme ba-
ğımsız 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. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy haklarını kullanma ama-
cıyla kanun uygulanacak tedbirleri belirler.

 Bu maddedeki ilkeler içinde Genel oy ve oy kullanma hakkına sahip olanlar mutlaka bilinmelidir. 
Eşit Oy; herkesin bir oy hakkına sahip olmasıdır. Genel Oy; Servet, vergi, öğrenim, cinsiyet vb. 
sınırlamalar olmaksızın bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmasıdır. Oy hakkına yaş, kısıt-
lılık, özellik gerektiren görevlerde bulunma gibi sebeplerle getirilen sınırlamalar genel oyu zede-
lemez. Ülkemizde genel oya 1934 de kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi ile geçilmiştir.
(Genel oyla yapılan ilk seçimler 1935 seçimlerdir)

Oy kullanma hakkı için : 

 ❑ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 ❑ 18 yaşını doldurmak
 ❑ Kısıtlı olmamak 
 ❑ Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmak gerekir

 Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmamakla birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da 
oy hakkına sahiptir. Bu hak ilk kez 1987 de kanunla verilmiş 1995 te anayasa hükmü ile kabul 
edilmiştir. 

Türkiye’de Kimler Oy  Kullanamazlar:

 ❑ Silahaltında bulunan er ve erbaşlar 
 ❑ Askeri öğrenciler 
 ❑ Kasti suçtan hüküm giyenler

 Taksirli suçtan hüküm giyenlerin ve tutukluların oy kullanma hakkı vardır.

Tek Dereceli Seçim: Seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçtiği seçimdir. İki dereceli seçimde 
ise seçmenler önce ikinci seçmen denilen bir grup seçmeni seçerler, sonra temsilciler ikinci seçmenlerce se-
çilirler. 1946 seçimleri ülkemizde tek dereceli yapılan ilk seçimlerdir. 1946 öncesinde iki dereceli seçim uygu-
lanmıştır.

 Anayasaya göre seçimler tek dereceli yapılır, iki dereceli seçim yasaktır. Ancak karıştırılmama-
sı gereken İki Turlu Seçim yasak değildir. 2007 anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimleri İki Turlu yapılacaktır. İki derece-iki tur karıştırılmamalıdır. 

Gizli Oy Açık Sayım Dökümü: Gizli Oy Açık Sayım Dökümü esasının ülkemizde uygulandığı ilk seçimler 
1950 seçimleridir. Oy verme zorunluluğu 1982 de kanunla 1987 de anayasa hükmüyle getirilmiştir. 
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Seçimler yargı organının yönetim ve denetimi altında yapılır. Şikâyet ve itirazları inceleyip karara bağ-
lama, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunun'dur. YSK 
kararları kesindir. YSK 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerinin altısını Yargıtay, beşini Danıştay genel kurul-
ları kendi üyeleri arasından seçer. YSK başkanı kurul üyelerince seçilir.

SİYASİ PARTİ
Siyasi Partiler önceden izin almaksızın kurulur. En az otuz kişi ile parti kurulur. Gerekli evrakların İçişle-

ri Bakanlığına verilmesiyle parti tüzel kişilik kazanır. Siyasi Partilere üye olmak için 18 yaşın doldurulması ge-
rekir. Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri; devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cum-
huriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı 
ve yerleştirmeyi amaçlayamaz, suç işlenmesini teşvik edemez.

 Parti faaliyetleri açısından yukarıdaki gibi siyasal alanla ilgili kapsam belirlenmesi anlayışına Mi-
litan (Mücadeleci) Demokrasi anlayışı denir. Mücadeleci Demokrasi; amacı özgürlükçü demok-
rasiyi ortadan kaldırmak olan akımlara, meşru siyasal faaliyet alanını kapatan demokrasi anlayı-
şıdır.

Siyasi Partilere, Hakimler ve Savcılar, Sayıştay dahil Yüksek Yargı organları mensupları, kamu kurum ve 
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu 
görevlileri, Türk silahlı kuvvetler mensupları ile yüksek öğrenim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamaz-
lar.

 Kamuda çalışıp işçi niteliği taşıyanlar, 18 yaşını doldurmak şartıyla yüksek öğrenim öğrencileri 
siyasi parti üyesi olabilirler.

Yüksek öğretim elamanları yönetici sıfatı olmamak şartıyla (Rektör Dekan vb.) partilerin merkez organla-
rında görev alabilirler.

Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkesine uygun olmalıdır. Siya-
si partiler ticari faaliyetlerde bulunamazlar. Gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gerekir. Mal edinim-
leri  ve gelir-giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti Anayasa Mahkemesince yapılır, Anayasa Mahkemesi 
bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay’dan yardım sağlar. 

Temelli kapatılan parti bir başka ad altında kurulamaz. Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan 
ve faaliyetleri ile sebep olan kurucuları dahil üyeleri Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin ka-
rarının Resmi gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin ku-
rucusu üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. 

 ❑ Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişiler-
den maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır.

 ❑ Siyasi partileri Kapatma Yetkisi: Anayasa Mahkemesindedir.
 ❑ Kapatmayla ilgili Dava Açma Yetkisi:   Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısındadır.
 ❑ Siyasi partinin kapatılması için kapatmayı gerektiren suçun işlendiği bir Odak Haline Gelmesi gerekir.

Odak haline gelme kriteri anayasaya 1995 anayasa değişikliği ile girmiş, 2001 anayasa değişikliği ile ta-
nımlanmıştır. 

 ❑ Anayasa mahkemesi yargılayıp suçlu olduğuna karar verdiği bir partiyi kapatmak yerine devlet yardı-
mından kısmen ya da tamamen yoksun da bırakabilir.

 ❑ Partisinin kapatılasına neden olan milletvekilinin milletvekilliği düşmez, parti ile olan bağlantısı kesilir ve 
bağımsız milletvekili olarak göreve devam eder.(2010)
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 Yabancılardan mali yardım alan siyasi partiler mutlaka kapatılır.

 

 ❑ 2001 anayasa değişikliği ile bir siyasi partinin kapatılabilmesi için Anayasa Mahkemesinde beşte üç 
(3/5) oy çokluğu gerekirken 2010 anayasa değişikliği ile üçte iki (2/3) çoğunluk şartı getirilmiştir.

 ❑ Siyasi partilere devlet mali yardım yapar. Ancak bu yardımdan milletvekili genel seçimlerinden yüzde 
onluk (%10) genel barajı aşan partilerle, bu barajı aşamamış olmakla birlikte geçerli oyların yüzde 
üçünden (%3) fazlasını almış partiler yararlanır.

6) HUKUK DEVLETİ
    Hukuk Devleti, Polis devletinin tersidir. Polis devleti, yönetiminin hukuk kuralları ile bağlı olmadığı, yöne-

ticilerin hukuki, cezai, mali sorumluluğu bulunmayan baskıcı ve keyfi devlettir. Hukuk devletinde eşitlik, temel 
hakların güvence altına alınması, yasama, yürütme, yargı kuvvetlerinin ayrılığı ve anayasanın üstünlüğü ger-
çekleşmelidir.  Ayrıca Hukuk Devletinin temel şartları:

a) Yürütme işlemleri yargı tarafından denetlenmelidir.

     1961 ve 1982 anayasalarına göre idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir. Ancak bu 
kurala rağmen aşağıdaki işlemler yargı tarafından denetlenmez:

 ❑ Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler,
 ❑ Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeni ile emekliye ayırma işlemleri(2010),
 ❑ Meslekten çıkarma cezası dışındaki HSYK kararları(2010),
 ❑ Silahlı kuvvetlerin disiplin cezaları,
 ❑ YSK kararları,
 ❑ Sayıştay’ın idari kararları,
 ❑ Sıkıyönetim komutanının işlemleri,
 ❑ Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları
 ❑ Spor Federasyonu Tahkim Kurulu kararları

b)Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

c)Yargı bağımsızlığı

d) Kanuni hakim güvencesi( Tabii hakim ilkesi)

Uyuşmazlığı yargılayacak olan mahkemenin o uyuşmazlığın doğmasından önce kanunen belli olmasıdır. 
Yani hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkeme dışında başka bir mercii önüne çıkarılamaz, yargılanamaz ve 
kişiye özel mahkeme kurulamaz.

e)Hukukun genel ilkelerine bağlılık sağlanmalıdır.

f) Temel Hakların Güvence Altına Alınmış Olması

g)Yasaların Genel Nitelikte Olması

h) Kuvvetler Ayrılığının Benimsenmesi

ı) İdarenin Faaliyetlerinin Belirli Olması

i) Anayasanın üstünlüğü Ve Bağlayıcı Olması

Normlar Hiyerarşisi( kuralların sıralaması )

 ❑ Anayasa
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 ❑ Kanun, KHK, Milletlerarası antlaşma 
 ❑ Tüzük
 ❑ Yönetmelik
 ❑ Diğer düzenleyici işlemler

 Kanun ve Milletlerarası antlaşma aynı sırada bulunmakla birlikte 2004 anayasa değişikliği ile te-
mel hak ve özgürlüklere ilişkin Milletlerarası antlaşma ile kanunlar farklı hükümler içerirse Millet-
lerarası antlaşma esas alınır denilerek Temel Hak ve Ödevlerle ilgili Milletlerarası Antlaşmalar 
kanunun üstünde kabul edilmiştir.

7) SOSYAL DEVLET
Devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak üzere sosyo-ekonomik yaşama etkin müdahalesini gerek-

li gören devlet anlayışıdır. Fırsat eşitliği sağlamak, Planlama, Kamulaştırma ve Devletleştirme, Vergi Adaleti, 
Ekonomik ve Sosyal Hakları Güvenceye Alma, Herkese İnsan haysiyetine yaraşır asgari hayat düzeyi sağla-
maya dönük tedbirler sosyal devletin hukuki yöntemleridir. 

Ülkemizde ilk kez 1961 anayasası ile sosyal devlet anlayışına geçilmiştir. Sosyal devlet Jandarma devlet 
anlayışının tersidir. Jandarma devlet devletin sosyo-ekonomik yaşama müdahalesini zararlı gören devlet an-
layışıdır. 

 Hukuk devleti- Polis devletinin, Sosyal devlet-Jandarma devletinin zıddıdır.

 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Başbakanlığa bağlıdır. 1961 anayasası döneminde anaya sal 
bir kuruluş iken 1982 anayasası planlamadan söz etmiş, ama DPT’ye yer vermemiştir.

Kamulaştırma: 1982 Anayasası’nın 46. maddesine göre özel mülkiyet altındaki bir taşınmazın sahibinin 
isteği dışında bedeli ödenerek kamu mülkiyetine geçirilmesidir.

Devletleştirme: 1982 Anayasası’nın 47. maddesine göre Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel girişimlerin 
devlete aktarılması işlemidir.

Kamulaştırma bedeli kural olarak peşin ödenir. Tarım reformu, kıyıların korunması, turizm, enerji ve sula-
ma projeleri, büyük iskân projeleri, orman yetiştirme amaçlı kamulaştırmalarda bedel taksitle ödenebilir. Tak-
sitler beş yılda eşit taksitler halinde kamu alacağına uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanarak ödenir. (2001 
anayasa değişikliği)Küçük çiftçilerin topraklarının kamulaştırılması halinde bedel mutlaka peşin ödenir. 

Sosyal devlette temel hak ve hürriyetler sadece Negatif Statü Haklarından oluşamaz. İsteme hakları da de-
nilen Sosyal ve Ekonomik Haklarda yer almalıdır. Negatif Statü Hakkı: Bireye devlet karşısında özerk alan ta-
nıyan devlete o alana müdahale etmeme yükümlülüğü getiren hak türüdür.( Koruma hakları)
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CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
YASAMA

Yasama Yetkisinin Özellikleri

 ❑  Yasama Yetkisinin Devredilmezliği:  Yasama yetkisi TBMM’ye aittir. Bu yetki devredilemez.
 ❑  Yasama Yetkisinin Genelliği (Sınırsızlığı): Anayasaya aykırı olmaması şartıyla TBMM her konuyu 

ayrıntılı düzenleyebilir. Dilediği kadar yasa çıkarabilir.
 ❑  Yasama Yetkisinin Asliliği (İlk-Elliği): Yasama organının bir konuyu doğrudan doğruya araya başka 

işlem girmeksizin düzenleyebilmesidir.
 ❑  Yasama Yetkisinin Sürekliliği: TBMM çalışmalarını kesintiye uğratmaz. Eski meclisin görevi yeni 

meclis seçilinceye kadar devam eder.
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi

A. Kuruluşu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.

B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği

On sekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hiz-
metinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giy-
miş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı if-
las gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa 
vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, 
affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim eleman-
ları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkla-
rı hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerin-
den çekilmedikçe aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

YASAMA DÖNEMİ

Dört Yasama yılından oluşur. Yasama yılı, 1 Ekim’de başlar. TBMM bu tarihte kendiliğinden toplanır. 
TBMM bu tarihi geçirmemek üzere en fazla 3 AY TATİL kararı alabilir. Ayrıca çalışmalarını en fazla 15 GÜN 
olmak üzere erteleyebilir (Ara Verme). Bu durumlarda TBMM, gerekirse olağanüstü toplantıya Cumhurbaş-
kanı (ya RE’SEN ya da Bakanlar Kurulu talebiyle) ya da TBMM Başkanı (ya RE’SEN ya da 1/5=110 milletve-
kilinin talebiyle) çağrılır.

Yasama Döneminin 4 Yıl Olmasının İstisnaları:

Seçimlerin Geri Bırakılması (Ertelenmesi): Ancak SAVAŞ nedeniyle ve en fazla birer yıl TBMM kara-
rı ile.

Seçimlerin Öne Alınması (Yenilenmesi): 

1. Cumhurbaşkanınca yenilenme (Hükümet 45 günde kurulmaz ya da güvenoyu almazsa)

2. Kendi kendine yenilenme; (TBMM istediği zaman basit çoğunlukla erken seçim kararı alabilir)

Ara Seçimler: TBMM’de boşalan üyeliklerin doldurulması için ilgili İL ya da SEÇİM ÇEVRESİ’nde yapılan 
kısmî seçimlerdir.
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İstisnalı 2 Kural:  

 ❑  Genel seçimlerin üzerinden 30 AY GEÇMEDİKÇE ara seçim yapılamaz.
 ❑  Yasama döneminde EN FAZLA 1 ARA SEÇİM YAPILABİLİR.

İstisnaları: 

 ❑ TBMM’nin %5’i (28 üyelik) boşalmışsa 3 AY içinde ara seçim yapılır.
 ❑ Bir il ya da seçim çevresi milletvekili kalmazsa 90 GÜNÜ İZLEYEN İLK PAZAR GÜNÜ ara seçim yapılır.

Kural: Genel Seçimlere 1 YIL YA DA DAHA AZ BİR SÜRE KALA ara seçim yapılamaz.

C. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi

Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iş-
lemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, 
şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tuta-
naklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek 
Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

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.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay’dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye 
ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

D. Üyelikle İlgili Hükümler

1. Milletin Temsili

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti tem-
sil ederler.

2. Andiçme

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken ant içerler.

3. Üyelikle Bağdaşmayan İşler

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; 
Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklık-
larda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devlet-
ten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendi-
kalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında 
görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, 
temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî 
veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar 
Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir.

4. Yasama Dokunulmazlığı

Mutlak Dokunulmazlık
(Yasama Sorumsuzluğu)

Nisbi Dokunulmazlık

Milletvekilleri, meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden dolayı ömür boyu sorumlu tutulamaz 
ve ceza görmezler. TBMM dışında ise, TBMM 
Genel Kurulu’nca yasaklanmamışsa tekrarlama-
larından da sorumlu değillerdir.

Herhangi bir milletvekili hakkında seçildikten 
ÖNCE ya da SONRASINA ilişkin bir tarihte suç 
işlediği İDDİASINA karşı TBMM onun dokunul-
mazlığını KALDIRMADIKÇA cezai takibat yapı-
lamaz.

Nisbi dokunulmazlığının 2 istisnası vardır:

1. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde 

2. Soruşturmasına seçilmeden önce başlanmış olması şartıyla Anayasa 
14.maddesine giren suçlarla ilgili TBMM oylaması ile izin verilmeden her türlü yar-
gısal işlem sürdürülebilir. 

* Dokunulmazlığın kaldırılması oylaması, her suç iddiası karşısında ayrıca yapıl-
malıdır.

          

5. Milletvekilliğinin Düşmesi

 ❑  İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırı-
lır.

 ❑  Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme 
kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

 ❑  Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekil-
liğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar 
verir.

 ❑  Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan 
milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzeri-
ne, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.
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6. İptal İstemi

Anayasa Mahkemesi, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin düşürülmesi ka-
rarlarını, 7 gün içinde herhangi bir iptal istemi üzerine onbeş gün içerisinde kesin karara bağlar.

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri

A. Genel Olarak

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri; 

TBMM görev ve yetkilerini Kanun çıkararak veya Parlamento Kararı çıkararak yapar.

KANUN

 ❑ Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak
 ❑ Af ilanı
 ❑ Para Basılmasına karar vermek
 ❑ Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK çıkarma yetkisi vermek
 ❑ Anayasanın değiştirilmesi
 ❑ İl, İlçe, Bakanlık Büyükşehir Belediyesi kurulması
 ❑ Bütçe ve Kesin Hesap Kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek
 ❑ Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasını uygun bulma
 ❑ Seçim Sisteminin değiştirilmesi
 ❑ Temel hakların sınırlanması

PARLAMENTO KARARLARI

 ❑ TBMM Başkanı ve Başkanlık divanının seçimi
 ❑ TBMM İçtüzüğü
 ❑ Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması
 ❑ Milletvekili üyeliğinin düşürülmesi
 ❑ Savaş ve Seferberlik ilanı
 ❑ OHALve Sıkıyönetim ilanının kabulü veya reddi
 ❑ TBMM komisyonlarına üye seçmek
 ❑ Erken ve Ara Seçim
 ❑ Ara verme ve Tatil
 ❑ Sayıştay Başkan ve üyelerinin seçimi
 ❑ RTÜK üyelerinin seçimi
 ❑ Yabancı ülke askerinin kabulü veya reddi
 ❑ Yabancı ülkeye asker gönderilmesi
 ❑ Anayasa Mahkemesine üç üye seçimi (2010)
 ❑ Kamu baş denetçisinin seçimi (2010)
 ❑ HSK 7 üye seçimi (2017)
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B. Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi

Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.

Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları İçtüzükle düzen-
lenir.

C. Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.

Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu husus-
ta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşka-
nınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan madde-
leri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca ya-
yımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tek-
rar Meclise geri gönderebilir. Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır.

D. Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onay-
lanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, yayımlanma ile 
yürürlüğe konabilir.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Ana-
yasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içerme-
si nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
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E. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

FARKLAR

Olağan KHK’ler →1971’den beri var.

Bakanlar Kurulu çıkarır.

TBMM’nin önceden çıkardığı YETKİ KANUNU’na 
dayanması gerekir.(Tâlî Yetki)

KALICIDIR. Yani başka bir kanun ya da KHK yü-
rürlükten kaldırıncaya kadar yürürlükte kalır. 

Yurt çapındadır; yani herkesi etkiler.

Bütçe Kanunu dışında diğer kanun ya da KHK’leri 
değiştirebilir; yürürlükten kaldırabilir.

Sadece sosyal ve ekonomik hakları (pozitif haklar) 
düzenleyebilir.

Anayasa Mahkemesi iptal edebilir.

Olağanüstü KHK’ler → 1982’den beri var.

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu çıkarır.

Yetki Kanunu’na DAYANMAZ. (Aslî Yetki)

GEÇİCİDİR. Çünkü olağanüstü dönem bitince 
kendiliğinden yürürlükten kalkar. Yeniden olağa-
nüstü dönem ilan edilse bile kendiliğinden yürür-
lüğe girmez.

BÖLGESELDİR. Sadece sıkıyönetim ya da    
OHAL ilan edilen bölgedekileri etkiler.

Hiçbir kanunu değiştiremez; yürürlükten kaldıra-
maz.

Sert Çekirdek Haklar dışında TÜM HAKLARI
düzenleyebilir, sınırlayabilir; hatta durdurabilir.

Anayasa Mahkemesi iptal edemez.

ORTAK NOKTALARI

Her ikisi de,  Özel bir tarih belirtilmemişse Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Aynı gün 
TBMM onayına sunulur. Sunulmazsa aynı gün yürürlükten kalkar.

TBMM, bir kanun ile Ya aynen onaylar. Ya değiştirerek onaylar. Ya da reddeder.

Red ya da değiştirme kararı, verildiği gün değil; Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Yetki Kanunu’nun İçermesi Zorunlu Hususlar:

 ❑  KHK’nin amacı,
 ❑  KHK’nin ilkeleri,
 ❑  KHK’nin kapsamı, (Amaç+İlke+Kapsam=Konu olduğu gözden kaçırılmamalıdır.)
 ❑  Yetki Süresi, (Bu süre, KHK’nin yürürlük süresi değildir! Ayrıca yeni TBMM ve yeni hükümet gelse bile 

kesilmiş sayılmaz. Süre dolmadıkça ya da başka bir kanun ile yürürlükten kaldırılmadıkça hangi hükü-
met gelse bu yetkiye dayanarak KHK çıkarabilir.

 ❑  Birden fazla KHK çıkarılıp çıkarılmayacağı. (TBMM kaç KHK çıkarılacağını belirtmek zorunda değildir. 
Ama isterse bizzat sayısını da belirleyebilir.
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F. Savaş Hali İlânı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme

Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası 
andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya-
bancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinindir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu 
sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler

A. Toplanma ve Tatil

Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında 
en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi 
üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya 
çağırır. Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı gerek-
tiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez.

B. Başkanlık Divanı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Baş-
kanvekilleri, Kâtip üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur.

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak 
şekilde kurulur. Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenle-
rin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar de-
vam eder.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubu-
nun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına 
katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.

C. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile 
toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğun-
luğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az 
olamaz.

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy 
kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir.
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D. Görüşmelerin Açıklığı ve Yayımlanması:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak ya-
yımlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine göre kapalı oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüş-
melerin yayımı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına bağlıdır.

Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başkaca bir karar 
alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı serbesttir.

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

SORU < GENEL GÖRÜŞME < MECLİS ARAŞTIRMASI <  GENSORU < MECLİS SORUŞTURMASI

Soru : Bir milletvekilinin yazılı ya da sözlü soru önergesi muhatap olan bakan ya da 
Başbakan’ca yazılı ya da sözlü cevaplandırılır. Tek gücü, cevaplandırılma zorunlu-
luğudur. Birden fazla bakanı ilgilendiren sorular Başbakan’ca cevaplandırılır. Soru-
lamayacak konular: Özel ya da kişisel yaşama ilişkin / Başka bir kaynaktan kolayca 
öğrenilebilecek / Sadece istişare amaçlı (bilgi edinmekten ibaret) /  Daha önce Gen-
soru ile sorulmuş sorular TBMM İçtüzüğü’ne göre sorulamaz.

Genel Görüşme : 1961 Anayasası yeniliğidir. En az 20 milletvekili / TBMM Siyasi Parti Grubu ya da 
Bakanlar Kurulu’nun yazılı önergesi kabul edilirse gündem belirlenir ve gündem hak-
kında iktidar ya da muhalefet partileri ya da diğer milletvekilleri söz alarak tartışılır.

Meclis Araştırması : En az 20 milletvekili / TBMM Siyasi Parti Grubu ya da Bakanlar Kurulu’nun yazılı 
önergesi kabul edilirse araştırma komisyonu kurulur. Komisyon raporunu 3 ay nor-
mal 1 ay ek süre olmak üzere en geç 4 ay içinde TBMM’ye sunar. Raporun okunma-
sı ile süreç tamamlanır.

Gensoru : En az 20 milletvekili / TBMM Siyasi Parti Grubunun yazılı önergesinden sonra  gen-
sorunun gündeme alınıp alınmayacağına karar verilir. Görüşme; gündeme alma ka-
rarının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmeden yapılamaz ve yedi gün son-
raya bırakılamaz. Görüşmelerin bitiminden 1 TAM GÜN SONRA güvenoylaması 
yapılır. 1982 yeniliği: Sadece güvensizlik oyları sayılır.  Salt çoğunluk  (276 oy) 
ve fazlası bir güvensizlik oyu  çıkarsa gensoru kabul edilmiş olur ve oylama Başba-
kan (ya da hükümet) aleyhine ise hükümet düşer (kolektif SİYASİ sorumluluk); ba-
kan aleyhine ise sadece bakan düşer (bireysel SİYASİ sorumluluk).

Meclis Soruşturması : En az 1/10 (55) milletvekilinin yazılı önergesi kabul edilirse soruşturma komisyonu 
kurulur. Komisyon raporunu 2 ay normal 2 ay ek süre olmak üzere en geç 4 ay için-
de TBMM’ye sunar. Rapor okunduktan 2 TAM GÜN geçtikten sonra tartışmalar ya-
pılır. Tartışmaların bitiminden 1 TAM GÜN sonra oylama yapılır. En az 276 oy Baş-
bakan ya da bakanın göreviyle ilgili bir suçtan dolayı Yüce Divan’a gitmesi yönünde 
ise asıl hedef olan CEZAİ SONUÇ doğmuş olur. Soruşturma konusu eski bakan ya 
da başbakan değilse siyasi sonuç doğurmaz; fakat o anki bakan ise bakanlığı; o anki 
başbakan ise hükümet de düşer. Yani yan sonuç olarak siyasi sonuç da doğurmuş 
olur. Partiler grup kararı alamaz.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

40

G
Ö

R
EV

D
E 

YÜ
K

SE
LM

E 
V

E 
U

N
V

A
N

 D
EĞ

İŞ
İK

Lİ
Ğ

İ

YÜRÜTME

I. Cumhurbaşkanı

Seçilme Koşulları: 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim diploması olan ve milletvekili seçilme yeterliği 
olan her Türk vatandaşı cumhurbaşkanı olabilir. TBMM dışından aday gösterilmesi için en az 20 milletvekilinin 
yazılı teklifi gerekir. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesap-
landığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

Seçimi: Cumhurbaşkanı 5 yıllığına halk tarafından seçilir. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçi-
lebilir. Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; ma-
kamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Cum-
hurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.  

Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı olur. Hiçbir aday salt çoğunluğu alamazsa iz-
leyen ikinci Pazar en çok oy alan iki adayın katılacağı ikinci oylama yapılır. Burada en çok oy alan Cumhur-
başkanı olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazananlardan herhangi birinin ölümü veya seçilme yeterliğini 
kaybetmesi halinde; ikinci oylama boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikamesi ile yapılır. İkinci 
oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır.    

Milletvekilliği ve (varsa) parti üyeliği sona erer. (Oysa TBMM Başkanı’nın milletvekilliği sürer. Sadece oy 
hakkı olmaz ve parti üyeliği askıya alınır; yani hiçbir parti faaliyetine katılamaz.)

Sorumsuzluğu: Cumhurbaşkanlığı’ndan düşürme diye bir durum söz konusu olamaz (siyasi sorumsuz-
luk). Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığını SORUMSUZ olması bozabilir.

Vatan hainliği dışında göreviyle ilgili bile olsa bir suç işlediği iddiasıyla hiçbir cezai takibata uğramaz (ce-
zai sorumsuzluk). Vatan hainliği nedeniyle Yüce Divan’da yargılanması için de en az 1/3 (184) milletvekilinin 
önergesinin kabulü ile TBMM gündemine alınması ve sanık olarak Yüce Divan’a gönderilmesi için ise en az 
3/4 milletvekilinin oyu gerekir. 

Cumhurbaşkanın Görev Ve Yetkileri  

1982 Anayasasının 104.maddesine göre Cumhurbaşkanının devletteki yapılanmaya uygun olarak görev 
ve yetkilerini, yasama, yürütme ve yargı ile ilgili olanlar diye ayırmıştır.

a) Yasama İle İlgili Olanlar

 ❑ Yasama yılının ilk günü TBMM de açılış konuşması yapmak
 ❑ TBMM ‘yi gerektiğinde toplantıya çağırmak
 ❑ Kanunları yayımlamak
 ❑ Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek 
 ❑ Anayasa değişikliğine ilişkin Kanunları gerekli gördüğü taktirde halk oyuna sunmak 
 ❑ Kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin, TBMM İç Tüzüğünün anayasaya aykırı olduğu gerek-

çesiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak. 
 ❑ TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek 

b) Yürütme ile İlgili Olanlar

 ❑ Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
 ❑ Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
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 ❑ Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altın-
da toplantıya çağırmak,

 ❑ Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek ya-
bancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

 ❑ Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
 ❑ TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,
 ❑ Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
 ❑ Genelkurmay Başkanını atamak,
 ❑ Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
 ❑ Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek,
 ❑ Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal ilan etmek ve OHAL 

Kanun Hükmünde Kararnamesi çıkarmak,
 ❑ Kararnameleri imzalamak,
 ❑ Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
 ❑ Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve Başkanını seçmek,
 ❑ Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
 ❑ Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
 ❑ Üniversite rektörlerini seçmek,

c) Yargı İle İlgili Olanlar

 ❑ Anayasa Mahkemesi üyelerinin 14’ünü seçmek
 ❑ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ve Başsavcı vekilini seçmek,
 ❑ Danıştay üyelerinin 1/4’nü seçmek,
 ❑ HSK üyelerinin 4’ünü seçmek 

Tek başına yaptığı işlemler mahkemece iptal edilemez (hukuki sorumsuzluk). Karşı İmza: 
Cumhurbaşkanı’nın imzası yanında Başbakan ve bakanların attığı imzayı ifade eder. Bu kural, karşı imza bu-
lunan işlemlerde Başbakan ya da bakanların yargıdan muaf tutulamayacağını içerir.

Cumhurbaşkanının hangi işlemlerinin tek başına yaptığı işlemler olduğu tartışmalı bir konudur ancak şu 
işlemler sıralanabilir:

 ❑  Yüksek yargı organlarına üye seçmek
 ❑  Kanunları meclise  göndermek
 ❑  Anayasa mahkemesine iptal davası açmak
 ❑  Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
 ❑  Bakanlar kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek
 ❑  TSK’ne başkomutanlık etmek
 ❑  MGK toplantıya çağırmak, başkanlık etmek
 ❑  DDK başkan ve üyelerini atamak
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Aşağıda sayılan işlemler ise Cumhurbaşkanı tarafından tek başına yapılamaz:

 ❑  Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
 ❑  Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek,
 ❑  Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 
 ❑  Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
 ❑  Genelkurmay Başkanını atamak,
 ❑  Kararnameleri imzalamak, 
 ❑  Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 2 örgüt: 

1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve 
çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Anayasanın doğ-
rudan verdiği yetkiden kaynaklanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi yalnızca bu konuda kullanılabilir. Gerek 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurumu, gerekse Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 1982 Anayasası’nın 
bir yeniliğidir.

2. Devlet Denetleme Kurulu: Milli Güvenlik Konseyi döneminde bir kanunla devlet başkanına bağlı bir de-
netim kuruluşu iken 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştır.

 ❑  Başkan ve üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.
 ❑  Kendiliğinden değil; Cumhurbaşkanı’nın emriyle denetim yapabilirler.
 ❑  Raporları bağlayıcı değildir. Cumhurbaşkanı’nın raporları ciddiye alıp Başbakanlığa yollaması ve yargı 

organlarını harekete geçirmesi, takdir yetkisindedir.
 ❑  Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı organları dışında;

 ❍  Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını,
 ❍  Sermayesinin %50’den fazlası kamuya ait teşebbüsleri (KİT’leri ve KİK’leri),
❑❍ ❑Kamuya yararlı dernekleri (Kızılay vs.),
 ❍  Devlet yardımı alan (vergiden muaf) vakıfları
 ❍  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarını (TBB, TTB vs.)
❑❍ ❑Her düzeyde işçi-işveren meslek kuruluşlarını (sendika vs.) denetleyebilir.

 TSK ve Yargı organları Devlet Denetleme Kurulu'nun denetimi dışındadır.

II. Bakanlar Kurulu 

A. Kuruluş

Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur.

Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından 
Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanın-
ca görevlerine son verilir.
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B. Göreve Başlama ve Güvenoyu

Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Mecli-
si tatilde ise toplantıya çağrılır.

Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın 
okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oy-
lama yapılır.

C. Görev Sırasında Güvenoyu

Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden gü-
ven isteyebilir.

Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve gö-
rüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.

Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

D. Görev ve Siyasî Sorumluluk

Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel 
siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin ey-
lem ve işlemlerinden de sorumludur.

Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve 
düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81’inci maddede yazılı şekilde Millet Meclisi önünde 
andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tâbi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasa-
ma dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.

Bakanlar Kurulunun Görevleri

 ❑ Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak
 ❑ Tüzük çıkarmak
 ❑ Kanun tasarısı hazırlamak
 ❑ Bütçe ve Kesin Hesap Kanunu tasarısı hazırlamak
 ❑ Cumhurbaşkanı başkanlığında OHAL ve Sıkıyönetim ilan etmek
 ❑ Ülkenin iç ve dış siyasetini yürütmek
 ❑ Milli güvenliği sağlamak
 ❑ Genelkurmay Başkanını seçmek

E. Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.

Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, 
bir bakan birden fazlasına vekillik edemez.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce 
Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.

Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır.

F. Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu

Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhur-
başkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya 
Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasî parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.

Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başba-
kana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazete’de ilânından itibaren beş gün içinde kurulur.

Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.

Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür.

G. Tüzükler

Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykı-
rı olmamak ve Danıştayın incelenmesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.

H. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi

Bakanlar Kurulunun, güvenoyu alamaması ve güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün için-
de yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulu-
nun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimle-
rin yenilenmesine karar verebilir.

Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.
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İ. Millî Savunma

1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı

Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafın-
dan temsil olunur.

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaş-
kanlığı namına yerine getirir.

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri ka-
nunla düzenlenir.

Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.

2. Millî Güvenlik Kurulu

Millî Güvenlik Kurulu üyeleri:

Cumhurbaşkanının başkanlığında, 

Başbakan, 

Genelkurmay Başkanı, 

Başbakan yardımcıları, 

Adalet, 

Millî Savunma, 

İçişleri, 

Dışişleri Bakanları, 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.

Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüşleri alınabilir.

Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye 
kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, 
Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması 
hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.

Millî Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cum-
hurbaşkanınca düzenlenir.

Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır.

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir.

Milli Güvenlik Kurulu iki ayda bir toplanır.

Milli Güvenlik Kurulu kararları bağlayıcı değildir.
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III. Olağanüstü Yönetim Usulleri

OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLER

SAVAŞ SEFERBERLİK SIKIYÖNETİM OLAĞANÜSTÜ HAL

İlanına TBMM karar 
verir.

TBMM, toplanmaya-
cak durumda ise ve ül-
keye ani bir saldırı var-
sa CUMHURBAŞKANI 
TBMM adına başkomu-
tanlık yetkilerini kullanıp 
savaş ilan edebilir.

CB Başkanlığında

BK ilan eder.

CB Başkanlığında

BK ilan eder.

En fazla 6 Aylığına ilan 
edilir. İlan RG’de yayım-
landığı gün yürürlüğe 
girer. Aynı gün TBMM 
onayına sunulur. Sunul-
mazsa aynı gün yürür-
lükten kalkar. 

CB Başkanlığında

BK ilan eder.

En fazla 6 Aylığına ilan 
edilir. İlan RG’de yayım-
landığı gün yürürlüğe 
girer.  Aynı gün TBMM 
onayına sunulur. Sunul-
mazsa aynı gün yürür-
lükten kalkar. 

TBMM

KABUL

Aynen Kabul Süresini değiştirerek RED kararı verebilir.

Red kararı verildiği gün değil, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün sıkıyönetim ya da olağanüstü hal 
sona ermiş olur.

Meclis, sıkıyönetim ve olağanüstü hal süresini Bakanlar Kurulu’nun talebi ile en fazla 4 AY uzatabilir.

Sıkıyönetim ile Olağanüstü Hal Farkları:

 ❑  Sıkıyönetimde tüm kolluk yetkileri askeri makamlara geçerken, olağanüstü hal sivil makamlarda kalır
 ❑  Sıkıyönetimde Genel Kurmay Başkanlığı’na (Başbakanlığa bağlı) bağlı sıkıyönetim komutanlıkları ku-

rulur. olağanüstü halde ise Anayasa’ da açıkça belirtilmemişse de birden fazla ili kapsıyorsa olağanüstü 
hal Valililiği kurulabilir.

 ❑  Sıkıyönetimde de sıkıyönetim mahkemeleri kurulur. Olağanüstü hal’de sivil mahkemeler göreve devam 
eder.

 ❑  Sıkıyönetimde komutanlarının işlemleri Sıkıyönetim Kanunu ile yargıdan muaf tutulmuştur. Anayasa 
bundan söz etmez.
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 ❑  Sıkıyönetimin tek nedeni olağanüstü hal'in 4 nedeni vardır:

OLAĞANÜSTÜ HAL

ŞİDDETŞİDDET Tabii Afet

SIKI YÖNETİM

Yaygın şiddet hare-
ketlerinin kamu dü-
zenini bozmaya yö-
nelik ciddi belirtiler 
göstermeye başla-
ması

Şiddet nedeniyle OHAL ya da SIKIYÖNETİM ilan edilecekse Milli Güvenlik Kurulu'nun 
görüşü alınır. Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşü bağlayıcı değildir. TBMM tatilde ise ola-
ğanüstü toplantıya çağırılır. 

Başta SAVAŞ olmak üze-
re yaygın şiddet hareket-
lerinin;

• devlet bütünlüğünü,

• demokratik, laik cum-
huriyet düzenini boz-
maya başlamış olması

Salgın Hastalık Ağır
Ekonomik
Bunalım

IV. İdare

A. İdarenin Esasları

1. İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzelkişiliği

İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.

Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

2. Yönetmelikler

Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

B. Yargı Yolu

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngö-
rülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şûranın kararları yargı denetimi dışın-
dadır. Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü 
ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.
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Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerin-
delik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak 
yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yar-
gı kararı verilemez.

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hu-
kuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulma-
sına karar verilebilir. İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.

C. İdarenin Kuruluşu

1. Merkezi İdare

Madde 126: Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi ida-
re teşkilâtı kurulabilir. Bu teşkilâtın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

2. Mahalli İdareler

Madde 127: Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üze-
re kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçi-
lerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzen-
lenir.

Mahalli idarelerin seçimleri, beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya 
sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel 
veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için 
özel yönetim biçimleri getirebilir.

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybet-
meleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruştur-
ma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir ted-
bir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırılabilir.

Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yü-
rütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği 
gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni 
ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanun-
la düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

D. Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler

1. Genel İlkeler

Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmek-
le yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevli-
leri eliyle görülür.
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Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükle-
ri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu söz-
leşme hükümleri saklıdır.

2. Görev ve Sorumlulukları, Disiplin Kovuşturulmasında Güvence

Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü-
dürler.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuru-
luşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.

Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.

Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat dava-
ları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aley-
hine açılabilir.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması 
açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.

E. Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları

1. Yükseköğretim Kurumları

Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan 
gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine 
ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabi-
lirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhin-
de faaliyette bulunma serbestliği vermez.

Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Dev-
letçe sağlanır.

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Ku-
rulunca seçilir ve atanır.

Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversi-
telerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırıla-
mazlar.

Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Milli Eğitim 
Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak 
yürürlüğe konulur ve denetlenir.

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki akademik çalışmala-
rı, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları 
için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir.
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2. Yükseköğretim Üst Kuruluşları

Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim 
kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belir-
tilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakları etkili 
bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile 
Yükseköğretim Kurulu kurulur.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulle-
ri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere 
öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen 
üyelerden kurulur.

3. Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tâbi Olanlar

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunlarının hükümleri-
ne tâbidir.

F) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamuyla İlişkili Haber 
Ajansları

Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir.

Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının iki-
şer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak su-
retiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, gö-
rev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir.

Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerden yardım 
gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.

G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan 
araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevi himayelerinde, Cumhurbaş-
kanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu” kurulur.

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı 
olup kendilerine tahsis edilir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile ku-
ruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir.

H. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müş-
terek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun ola-
rak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üye-
leri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.
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Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek 
kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler.

Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirledi-
ği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seç-
tirilir.

Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalama-
nın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşla-
rını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. 

Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat 
içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

İ. Diyanet İşleri Başkanlığı

Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve dü-
şünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösteri-
len görevleri yerine getirir.

J. Kanunsuz Emir

Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, 
tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. 
Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine geti-
ren sorumlu olmaz.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtula-
maz.

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanun-
la gösterilen istisnalar saklıdır.

 
YARGI

I. Genel Hükümler

A. Mahkemelerin Bağımsızlığı

Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine 
göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorula-
maz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
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B. Hâkimlik ve Savcılık Teminatı

Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ay-
rılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük hakların-
dan yoksun kılınamaz.

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine 
getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hak-
kında kanundaki istisnalar saklıdır.

C. Hâkimlik ve Savcılık Mesleği

Hâkimler ve savcılar adli ve idari yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten 
hâkim ve savcılar eliyle yürütülür.

Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler.

Hâkimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler; askeri hakimlerin yaş haddi, yük-
selme ve emeklilikleri kanunda gösterilir.

Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev alamazlar. Hâkimler ve 
savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.

Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkındaki 
hükümlere tâbidirler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, 
hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar.

D. Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması

Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına 
ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. Bütün mahkemelerin her türlü kararları 
gerekçeli olarak yazılır. Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.

E. Mahkemelerin Kuruluşu

Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.

F. Adalet hizmetlerinin denetimi

Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri 
ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet mü-
fettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
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YARGI TÜRLERİ
1. Adli Yargı 

Adlî yargı, olağan ve genel yargıdır. Yani diğer yargı kollarının görevine girmeyen davalara adlî yargıda ba-
kılır. Adli yargı kolunun biri ceza yargısı, diğeri medeni yargı (hukuk yargısı) olmak üzere başlıca iki türü var-
dır. Ceza yargısı, ceza mahkemelerinin ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetlerini kapsar. Medeni Yargı-
nın (hukuk yargısının) konusunu, hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki yargısal faaliyetleri oluşturur.

Adli yargı adliye mahkemeleri tarafından yürütülür. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usulleri kanunla düzenlenir. Ülkemizde adli yargı, hüküm mahkemeleri ve kontrol mahkemeleri ol-
mak üzere iki derecelidir. İlk derecede yer alan Hukuk Mahkemeleri ile Ceza Mahkemeleri hüküm mahkeme-
si niteliğindedir. İkinci derecede ise 26. 9. 2004 tarihli kanunla kurulmaları öngörülen Bölge Adliye Mahkeme-
leri de kontrol mahkemesi olarak hüküm mahkemeleri ile Yargıtay arasında bulunmaktadır. Adli yargı kolunun 
üst derece (kontrol) mahkemesi Yargıtay’dır.  

2. İdari Yargı

İdarî yargı, idarî makamların idare hukuku alanındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm-
lendiği yargı koludur. Diğer bir ifadeyle idarî yargı, kural olarak devletin merkezî idare teşkilatı ve yerinden yö-
netim kuruluşlarının idarî eylem ve işlemlerinden doğan davaların görüldüğü yargı koludur. İdari yargıda ilk 
derece ve son derece yargı yeri olarak çeşitli mahkemeler vardır. İdarî yargı kolunun ilk derece mahkemeleri 
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’dir. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılacak baş-
vuruların incelenmesi için iki merci öngörülmüştür. Tek hâkim tarafından verilmiş kararlara karşı yapılan baş-
vurular bölge idare mahkemelerinde incelenir. İdare ve vergi mahkemelerin kurul halinde verdiği kararlara kar-
şı yapılan başvurular, Danıştay’da incelenir. O halde iki çeşit üst mahkeme vardır: Bölge idare mahkemeleri 
ve Danıştay. Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı ka-
rar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

3. Anayasa Yargısı

Anayasa yargısı, çok kısaca kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi anlamına gelir. Türkiye’de 
anayasa yargısı organı tek mahkemeden oluşur; o da Anayasa Mahkemesidir.

4. Uyuşmazlık Yargısı

Adli, idari ve askeri yargı mahkemeleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının karara bağlandığı 
yargı kolu. Uyuşmazlık yargısı tek dereceli olarak örgütlenmiş, aynı zamanda ilk ve son derece mahkemesi 
Uyuşmazlık Mahkemesidir. 

5. Seçim Yargısı

  Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda seçimlerin yargısal de-
netimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Bu mercii Yüksek Seçim Kurulu’dur. Yüksek Seçim 
Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca ken-
di üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli 
oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıl-
dır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üye-
liği, Cumhurbaşkanlığı seçimi, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği se-
çimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında yönetim ve denetim 
ile yargı denetimini sağlar.
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Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kurulu'dur. 
Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi başka bir 
yargı merciine başvurulamaz.

6. Hesap Yargısı

Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılamak ve kesin hükme bağlamak yetkisine sahip Sayıştay tarafın-
dan yerine getirilen yargısal görevdir. Anayasamız yargı bölümünde, bir de Sayıştay’ı düzenlemiştir. Sayıştay, 
bir yüksek mahkeme değil bir idarî organdır. Sayıştay’ın iki yönü vardır. Sayıştay bir yönüyle genel ve katma 
bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına incelemek ve denet-
lemek ile görevlidir. Bu inceleme ve denetleme görevi idarî bir görevdir. Yargısal nitelikte değildir. Sayıştay’ın 
ikinci bir görevi daha vardır. Bu da genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gider sorumlularının hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlamaktır. Sayıştay’ın başkan ve üyelerini TBMM seçer.

II. Yüksek Mahkemeler

A. Anayasa Mahkemesi

1. Kuruluşu

Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 15 Asil üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi 
Danıştay, gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim  Kurulu-
nun  kendi üyesi olmayan  yükseköğretim  kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev ya-
pan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi (bu üyeleri C.B. doğrudan seçiyor) üst 
kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Ana-
yasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, 
her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasın-
dan gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak 
bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının 
salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için 
üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

Mahkeme artık 2 bölüm ve genel kurul halinde çalışacaktır. Bölümler Başkanvekili başkanlığında en az 4 
üye ile toplanırken, Genel kurul Başkan veya başkanın belirleyeceği başkanvekili başkanlığında en az 11 üye 
ile toplanacaktır. Kararlarını ise toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alacaktır. Böylece, 2010 Anayasa de-
ğişiklikleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi için toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı öngörülmüştür. Ana-
yasa değişikliğinde iptale ve siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına; 
karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır. Üyeler en fazla 12 yıllına seçilecek, 
bir kez seçilen bir daha seçilemeyecektir. 65 yaşında süreleri kalsa bile emekliye ayrılacaklardır.
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DAR ANLAMDA ANAYASA YARGISI

Soyut Norm Denetimi (İPTAL DAVASI YOLU)

Normların, Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren iptal davası açılabilir.                                                                                                    

NORMLAR   


İPTAL 

NEDENİ  
ŞEKİL BAKIMINDAN ESAS BAKIMINDAN

                                                                                                                                                    
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

Yalnızca Cumhurbaşkanı ya da 110 
milletvekili

10 GÜNDE açabilir.
 Kimse Açamaz!...

                      

Anayasa’nın 174. md. sinde  
sayılan İnkılâp Kanunları1 Ha-
riç KANUNLAR

Yalnızca

Cumhurbaşkanı ya da 110 millet-
vekili

10 GÜNDE açabilir.

Cumhurbaşkanı ya da 110 
milletvekili’nden ayrıca  İKTİDAR 
ve ANAMUHALEFET partisi  60 
GÜNDE açabilir.

KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELER

Cumhurbaşkanı ya da 110 milletve-
kilinden ayrıca  İKTİDAR ve ANA-
MUHALEFET partisi  60 GÜNDE 
açabilir.

Cumhurbaşkanı ya da 110 milletve-
kilinden ayrıca  İKTİDAR ve ANA-
MUHALEFET partisi  60 GÜNDE 
açabilir.

TBMM İÇTÜzÜĞÜ

Cumhurbaşkanı ya da 110 milletve-
kilinden ayrıca  İKTİDAR ve ANA-
MUHALEFET partisi  60 GÜNDE 
açabilir.

Cumhurbaşkanı ya da 110 milletve-
kilinden ayrıca  İKTİDAR ve ANA-
MUHALEFET partisi  60 GÜNDE 
açabilir.

–––––––––––––––
1 I. İnkılâp kanunlarının korunması
Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacına 
güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı oldu-
ğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.
1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;
2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanun;
3. 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair 

Kanun;
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair me-

deni nikâh esası ile aynı kanunun 110'uncu maddesi hükmü;
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sıyılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun;
6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanun;
7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun;
8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.
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2010 Anayasa Değişikliği ile Anayasa Mahkemesi bir GENEL KURUL ve 2 BÖLÜMDEN oluşacaktır. Bö-
lümler ve genel kurul, kararlarını salt çoğunlukla alacaktır. Ancak Anayasa değişikliğinin şekil bakımından ip-
talinde genel kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Genel kurul: Siyasi partilere ilişkin davalara, iptal ve itiraz davalarına ve yüce divan yargılamalarına bakar-
ken, bölümler bireysel başvuruları karara bağlar.

2010 Anayasa değişiklikleri ile Anayasa yargısı alanında bireysel başvuru yolu getirilmiştir. Buna göre: 
“Herkes Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vurabilir”

B. Somut Norm Denetimi (İTİRAz YOLU)

 ❑ Herhangi bir mahkeme,
 ❑  Yetki alanında, görülmekte olan bir davada,
 ❑ Uygulanan KANUN ya da KHK hakkında,
 ❑ Ya RE’SEN ya da  � Tarafların savunmasını ciddi bulursa (DEF’İ yolu)

Davayı “bekletici sorun çıktı” gerekçesiyle  5 AYLIĞINA DONDURARAK Anayasa Mahkemesi’ne itiraz 
edince mekanizma işlemeye başlamış olur. Bu sürede karar çıkmazsa mahkemenin itiraz konusu nor-
mu uygulamaktan başka çaresi yoktur. (1961 Anayasası’nda 6 ay olan bu süre sonunda karar çıkmaz-
sa o normu İHMAL edebiliyor; fakat bu karar yalnızca tarafları bağlıyordu.) Dava bitmeden iptal kararı 
çıkarsa artık o normu uygulayamaz.

Somut norm denetimi yolu bir kez işletilip de iptal talebi reddedilirse aynı norm hakkında 10 YIL GEÇME-
DİKÇE 2.kez bu yol işletilemez.

GENİŞ ANLAMDA ANAYASA YARGISI

Anayasa Mahkemesi’nin norm iptali dışındaki işlerini de kapsar. 

1. İstisnai olarak bazı parlamento kararlarını iptal eder. 

Bunlar milletvekilliğinin düşürülmesi ile dokunulmazlığının kaldırılması kararları (Bu durumlarda herhangi 
bir milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne itiraz ederse bu kararlar 15 gün içinde iptal edilebilir.) ve 
TBMM İçtüzüğü ile fiili (eylemli) içtüzük değişiklikleridir.

2. Yüce Divan sıfatıyla bir ceza mahkemesi olarak görev yapar.

O an artık o görevde bulunmasalar bile aşağıdaki kişileri görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargılar:

 ❑  Cumhurbaşkanı
 ❑  TBMM Başkanı (2010 Anayasa değişikliği)
 ❑  Başbakan 
 ❑  Bakanlar
 ❑  Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerini
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 ❑  Yargıtay             Bu mahkemelerin Başkan, üye ve Başsavcılarını yargılar.

Yargıladığı tek başsavcı vekili, Yargıtay cumhuriyet baş-
savcı vekilidir.14

4
2
4
4
3

 ❑  Danıştay                                

 ❑  Sayıştay Başkan ve üyelerini
 ❑  Hakimler Savcılar Kurulu Başkan ve üyelerini
 ❑  Genel Kurmay Başkanı ve 3 kuvvet komutanı: Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, 

Deniz Kuvvetleri Komutanı (2010 Anayasa değişikliğinin yeniliğidir.)
2010 Anayasa değişikliğine göre Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Ge-

nel kurulun yeniden inceleme sonucunda vereceği karar kesindir.

3. Siyasi Partileri Denetler

Mali Denetim: Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapmaktadır. Sayıştay yapmaz, An-
cak Anayasa Mahkemesi mali denetimi yaparken Sayıştay’dan yardım alır. Anayasa Mahkemesi defter ve 
hesapları inceler. Siyasi  parti ticari faaliyet yapamaz. Yaparsa bu durum doğrudan kapatma nedeni değildir. 
Anayasa mahkemesinden uyarı alır. (Anavatan partisi Genel merkez binasını alışveriş merkezine dönüştür-
mek isteyince mahkeme uyarı verdi). Ancak, yabancı devlet ve kuruluşlardan yardım alırsa bu doğrudan ka-
patma nedenidir.

Cezai Denetim: 1982 Anayasası, yukarıdaki mali yasaklardan ayrıca siyasi nitelikli yasaklamalar da ge-
tirmiştir. Bu yasaklar Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması ile ilgili 14. maddenin bir tekrarı niteliğindedir. 
Anayasa Mahkemesi, işte bu yasaklar nedeniyle siyasi partileri;

 ❑  Ya temelli kapatır,
 ❑  Ya da hazine yardımından KISMEN veya TAMAMEN yoksun bırakır. (2001 Anayasa değişikliği)
 ❑  Siyasi partiler hakkında kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açacaktır. Başsavcı bu 

davayı ya re’sen(kendiliğinden), ya siyasi parti talebiyle, ya da bakanlar kurulu kararı üzerine adalet  
bakanının talebiyle açacaktır.

Bir siyasi partinin kapatılması için, yasaklanan fiillerin sadece bir kez ya da sıradan partililerce işlenmesi 
yetmez; söz konusu fiillerin � ya parti YÜKSEK ORGANLARI (Kongre, Genel Başkan, Merkez Karar Yöne-
tim ve Yürütme Kurulu, parti meclis grup yönetim kurulu) tarafından kararlılıkla işlenmesi; � ya da partililer-
ce yoğun bir şekilde işlenip yine YÜKSEK ORGANLAR’ca doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi duru-
munda partiler ODAK sayılabilecektir.

 ❑  2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE: Siyasi parti kapatma ve Devlet yardımından tamamen veya kısmen 
yoksun bırakma cezası verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranacaktır.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ ÖzELLİKLERİ

Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı;

 ❑  Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.
 ❑  Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organ-

larını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
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Kararların etkisi ve niteliği;

 ❑  Anayasa Mahkemesi bir normu iptal ederken TBMM’nin yerine geçer gibi karar veremez. Yani hukuka 
uygunluk denetimi yapabilecektir. Ancak yerindelik denetimi yapamayacaktır.

 ❑  Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, dava konusu olan normu ortadan kaldırdığı için bu karar herkes 
için hüküm ve sonuç doğurur. Buna karşılık gerekçesi bağlayıcı değildir.

Kararların yürürlüğe girmesi; 

 ❑  Kararlar Resmi Gazete’de yayımlanınca yürürlüğe girer.
 ❑  Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğünü kararın resmi gazetede yayımından itibaren en fazla 

1 yıl süreyle erteleyebilir.
 ❑  İPTAL kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Kararların geriye yürümezliği;

 ❑  Kararlar ileriye yöneliktir, geçmişe yürütülemez. İptal edilen norm ortadan kalkar.
 ❑  Yüce Divan dışındaki davalar duruşmasız, dosya üzerinden yapılır. Kapatma davalarında parti temsil-

cisi sözlü savunma yapabilir.
 ❑  Anayasada sayılmadığı halde Anayasa Mahkemesi’nin 1993 yılından beri içtihat yoluyla kullandığı yetki 

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA yetkisidir. Bir diğer anlatımla, İptal kararı vermeden önce normun uygula-
masını geçici olarak iptal etmektedir. Ancak bu son karar değildir.

B. Yargıtay

Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin 
son inceleme merciidir. Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet Savcıları arasın-
dan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilir. Fakat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve vekili-
ni Cumhurbaşkanı seçer. Yargıtay, Türkiye'nin altı yüksek yargı organından birisidir.

C.Danıştay

Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hü-
kümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar. Danıştay, üyelerinin dörtte üçü birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar 
arasından Hâkim ve Savcılar Kurulu, dörtte biri de nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhur-
başkanı tarafından seçilir. Danıştay bazen üst derece mahkemesi yani temyiz mahkemesi olarak değil, ilk de-
rece mahkemesi olarak da çalışır. Örneğin Bakanlar Kurulu kararlarına, müşterek kararnamelere, Başbakan-
ca alınan kararlara, Tüzüklere, ülke çapında uygulanan yönetmeliklere karşı açılacak iptal davaları ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştay’da açılır. 
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D. Uyuşmazlık Mahkemesi

Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin ola-
rak çözümlemeye yetkili mahkemedir. Uyuşmazlık Mahkemesi, bir başkan ve on iki üyeden oluşur. Başkan 
Anayasa Mahkemesi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir. Diğer üyeler ise diğer yüksek mahkemelerden 
seçilir. (Yargıtay ve Danıştay). 

Yüksek Mahkeme Olmadığı Halde Kararları Kesin Olanlar

Sayıştay

 ❑  Üyelerini TBMM seçer.
 ❑  Anayasada yüksek mahkemeler arasın-

da sayılmaz.
 ❑  Anayasada gösterilen kamu kurum ve 

idarelerinin hesap işlemlerini denetler 
ve kesin karara bağlar.                                                                         

Yüksek Seçim Kurulu

 ❑  Yargıtay ve Danıştay’dan seçilerek ge-
len 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur.

 ❑  Seçimlerden önce ve sonrasına ilişkin 
her türlü itirazı kesin olarak karara bağ-
lar.

İDARİ ORGAN OLDUĞU HALDE KARARI KESİN OLANLAR

Hakimler Savcılar Kurulu: 13 Asil üyeden oluşur. 7 üyeyi TBMM, 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçer. Kuru-
lun Başkanı Adalet Bakanı ve Doğal Üyesi Adalet Bakanı Müsteşarı'dır. Üyelerin görev süresi 4 yıldır. 2 dai-
re şeklinde çalışır.

HSK’nın meslekten ihraç kararları dışındaki kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Meslekten ihraca karşı 
yargı yolu da 2010 Anayasa değişiklikleri ile açılmıştır.

Yüksek Askeri Şura: Yılda iki kez toplanır. Başbakanın başkanlığında toplanır. Kararları Cumhurbaşka-
nın imzasıyla yürürlüğe girer. 2010 Anayasa değişikliği ile kurul kararlarına kısmen yargı yolu açılmıştır. Terfi 
işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararına karşı yargı yolu açıktır.

Yüksek Hakem Kurulu: İşçi ve işveren arasındaki grev lokavt ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan 
uyuşmazlıkları kesin olarak çözer ve karara bağlar. Kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu: 2010 yeniliğidir. Memurlar hakkındaki toplu sözleşme uyuşmazlıklarını 
kesin olarak karara bağlar. Kurulun kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır.
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Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorun-
lu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merci-
ine başvurulamaz.

MALÎ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

I. Bütçe

A. Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması

Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır.

Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzen-
lenir.

Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve 
usuller koyabilir.

Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

B. Bütçenin Görüşülmesi

Bakanlar Kurulu, merkezî yönetim bütçe tasarısı ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, mali yıl başın-
dan en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, 
iktidar grubuna veya gruplarına en az yirmibeş üye verilmek şartı ile, siyasî parti gruplarının ve bağımsızların 
oranlarına göre temsili gözönünde tutulur.

Bütçe Komisyonunun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin, Türkiye Büyük Millet Meclisince görüşülür ve 
mali yıl başına kadar karara bağlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her büt-
çenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca gö-
rüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gi-
der artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.

C. Kesin hesap

Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın so-
nundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayış-
tay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 
yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

II. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu 
biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılma-
sını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilâtı kurmak Devletin görevidir.

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve 
istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli 
şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir.

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, de-
ğiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla 
Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir.
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1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Anayasa değişikliği teklifinde bulu-
nabilir?

A) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri

B) Bakanlar Kurulu

C) İktidar partisi meclis grubu  

D) Anayasa Mahkemesi  

E) Cumhurbaşkanı

2. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında 
sayılan hususlardan biri değildir? 

A) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü

B) Anayasa’nın üstünlüğü

C) Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri

D) Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları 

E) Parlamenter hükümet sisteminin benimsen-
miş olması 

3. Aşağıda yer alan haklardan hangisi sosyal 
ve ekonomik haklardan biridir?

A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti

B) Düzeltme ve cevap hakkı

C) Bilim ve sanat hürriyeti

D) İspat hakkı

E) Dilekçe hakkı

4. Aşağıdakilerden hangisi kişi hak ve ödevle-
rinden değildir?

A) Kişi dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı

B) Zorla çalıştırma yasağı

C) Kişi hürriyeti ve güvenliği

D) Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı

E) Dinlenme hakkı

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekono-
mik hak ve ödevlerden değildir?

A) Eğitim ve öğretim hakkı

B) Kıyılardan yararlanma hakkı

C) Toprak mülkiyeti

D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı

E) Devletleştirme ve özelleştirme

6. Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve 
ödevlerden biri değildir?

A) Türk vatandaşlığı

B) Seçme ve seçilme hakkı

C) Parti kurma ve partilere girme

D) Haberleşme hürriyeti

E) Kamu hizmetlerine girme hakkı

7. Temel hak ve özgürlükler aşağıdaki işlem-
lerden hangisi ile sınırlanabilir?

A) Kanun

B) Kanun hükmünde kararname

C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

D) Tüzük

E) Yönetmelik

ANAYASA KONU TESTİ
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8. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin nite-
liklerinden olan sosyal devletin amaçların-
dan biri değildir?

A) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

B) Devlet mülkiyetinin genişletilmesi

C) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması

D) İstihdamın geliştirilmesi

E) Fırsat eşitliğinin sağlanması

9. Hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun kar-
şısında aynı haklara sahip olması demokra-
sinin hangi ilkesinin gereği olan bir durum-
dur?

A) Millî egemenlik B) Eşitlik

C) Özgürlük D) Çoğunluk

E) Laiklik

10. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası-
nın “Başlangıç” kısmında açıkça ifadesini 
bulan unsurlardan biri değildir?

A) Kuvvetler ayrımı ilkesi   

B) Atatürk milliyetçiliği anlayışı

C) Resmi Dilin Türkçe olması 

D) Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş medeniyet 
düzeyine ulaşma azmi

E) Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya milletleri ai-
lesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi ol-
ması

11. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının 
özelliklerinden biri değildir?

A) Ayrıntılı bir anayasa olması

B) Sert bir anayasa olması

C) Çift meclis sistemini benimsemesi

D) Değiştirilmez maddelerinin bulunması

E) Başlangıç metnine sahip olması

12. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’na 
göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değiş-
tirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edile-
mez hükümlerinden biri değildir?

A) Milli Marşı

B) Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi

C) Resmi dili  

D) Bayrağı

E) Cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bölün-
mez bütünlüğü 

13. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden 
hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri de-
ğildir?

A) Laik olma   

B) Demokratik olma   

C) Sosyal devlet olma

D) İnsan haklarına saygılı olma  

E) Parlamenter bir sisteme sahip olma

14. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının 
değiştirilemeyecek maddeleridir?

A) 1.2. ve 3. md. B) 1. ve 2. md.

C) 1.2.3. ve 4. md. D) 24. ve 12. md.

E) 1.3. ve 4. md.

15. Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşi-
sinde en alt seviyede yer alır? 

A) Kanun Hükmünde Kararname

B) Tebliğ

C) Milletlerarası antlaşmalar 

D) Yönetmelik

E) Tüzük 
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16. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hür-
riyetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunula-
maz.

B) Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken ölçü-
lülük ilkesinin göz önünde bulundurulması 
gerekir.

C) Anayasa’da, temel hak ve hürriyetlerin hep-
si için geçerli olan genel sınırlama nedenle-
ri öngörülmüştür.

D) Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devre-
dilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyet-
lere sahiptir.

E) Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için mil-
letlerarası hukuka uygun olarak kanunla sı-
nırlanabilir.

 

17. 1982 Anayasası’nın 15. maddesine göre sa-
vaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağa-
nüstü hâllerde aşağıdakilerden hangisi için 
Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı 
tedbir alınamaz?

A) Mülkiyet hakkına

B) Zorla çalıştırma yasağına

C) Konut dokunulmazlığına

D) Düşünceyi yayma hürriyetine

E) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi 
ilkesine

18. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasın-
da kişi hak ve hürriyetleri başlığı altında dü-
zenlemiştir?

A) Kamu hizmetine girme hakkı

B) Konut hakkı  

C) Seçme hakkı

D) Mülkiyet hakkı

E) Dilekçe hakkı

19. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden 
hangisi siyasal haklar içinde yer almaz?

A) Seçme hakkı

B) Vergi ödevi

C) Seçilme hakkı 

D) Vatan hizmeti hakkı

E) Grev ve lokavt hakkı

20. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi siyasi haklar ve ödevlerle ilgili ola-
rak siyasi partilere üye olabilirler?

A) 18 yaşını doldurmuş lise öğrencileri 

B) Kamu kurumlarındaki memur statüsündeki 
görevliler

C) Hakimler ve savcılar  

D) Yükseköğretim öğrencileri 

E) Yüksek yargı organları mensupları

21. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilke-
sinin gereklerinden biri değildir?

A) Kuvvetler ayrılığı

B) İdarenin yargısal denetimi

C) Temel haklarının güvenliği

D) Hukuki güvenlik ilkesi   

E) Vergide adalet ilkesi

22. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-
sı’nda yer alan olağanüstü dönemlerden 
değildir?

A) Sıkıyönetim B) Doğal afet

C) Savaş D) Seferberlik

E) Olağanüstü hal
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23. 1982 Anayasasına göre, seçimlere ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşit ve gizli oy esasına uygun yapılır.

B) Tek dereceli olarak yapılır.

C) Genel oy esasına göre yapılır.

D) Yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

E) Gizli sayım açık döküm esasına göre yapılır

24. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden 
hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?

A) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

B) Sosyal güvenlik hakkı

C) Mal bildirimi 

D) Sendika kurma hakkı

E) Mülkiyet hakkı

25. 1982 Anayasasında yer alan ve değiştirilme-
si yasak olan maddelerle ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

A) Anayasanın temel hak ve özgürlükleri gü-
vence altına alan düzenlemeleri değiştirile-
mez.

B) Anayasanın Devletin şeklinin Cumhuriyet 
olduğu ve Cumhuriyetin niteliklerini düzen-
leyen maddeleri ile 3. maddesinin hükümle-
ri değiştirilemez.

C) Anayasanın başlangıç kısmının değiştiril-
mesi yasaktır.

D) Anayasanın sadece Devlet şeklinin Cumhu-
riyet olduğunu düzenleyen 1. maddesi de-
ğiştirilemez.

E) Anayasanın sadece Devletin bütünlüğü, 
resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti-
nin düzenlendiği hükümleri değiştirilemez.

26. I. Kamu hizmetlerine girme hakkı

 II. Dilekçe hakkı

 III. Türk vatandaşlığı

 IV. Seçme ve seçilme hakkı

 Yukarıda verilenler 1982 Anayasası’na göre 
hangi tür haklardandır?

A) Temel haklar

B) Ekonomik haklar

C) Sosyal haklar  

D) Siyasi haklar

E) Mali Haklar

27. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası-
nın değiştirilemeyecek hükümlerinden de-
ğildir?

A) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlüğü

B) Başkentin Ankara olduğu

C) Milli Marşın istiklal Marşı olduğu

D) Devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet oldu-
ğu

E) Anayasanın başlangıç kısmı

28. 1982 Anayasasına göre, kanun hükmünde 
kararnamelerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Yetki Kanunu’na dayanmak zorundadır. 

B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül-
mez.

C) Resmî Gazetede yayımlandıkları tarihte yü-
rürlüğe girerler.

D) Siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde 
kararname ile düzenlenebilir.

E) Sadece olağan üstü dönemlerde çıkarılabi-
lir.
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29. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâl kararnamele-
riyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.

B) Konusu, sıkıyönetim veya olağanüstü hâlle 
ilgilidir.

C) Anayasa’da yer alan hak ve özgürlükleri dü-
zenleyebilir.

D) Resmî Gazete’de yayımlanmasına gerek 
yoktur.

E) Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl devam et-
tiği sürece yürürlüktedir.

30. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hük-
münde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki kanununda çıkarılacak kanun hük-
münde kararnamenin kapsamının ve kul-
lanma süresinin gösterilmesi gerekir.

B) Kanun hükmünde kararnameler Resmî 
Gazete’de yayımlandıkları gün TBMM’ye 
sunulur.

C) Bakanlar Kurulunun istifası ya da düşürül-
mesi yetki kanununun sona ermesine sebep 
olmaz.

D) Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi de-
ğildir.

E) Yetki yasaları ve bunlara dayanan kanun 
hükmünde kararnameler, TBMM’de öncelik 
ve ivedilikle görüşülür.

31. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi, ara verme veya tatil döneminde 
TBMM'ni toplantıya çağırmaya yetkilidir?

A) Başbakan

B) Meclis Başkanı
C) Millî Güvenlik Kurulu 
D) TBMM Danışma Kurulu
E) TBMM üyelerinin 1/10’u

32. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi seçme hakkına sahiptir?

A) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı

B) 20 yaşını dolduran her Türk vatandaşı

C) 22 yaşını dolduran her Türk vatandaşı

D) 30 yaşını dolduran her Türk vatandaşı 

E) Her Türk vatandaşı 

33. Yasama organı kaç kişiden oluşur?

A) 400 B) 450 C) 550

D) 350 E) 500

34. 1982 Anayasası’na göre TBMM, aşağıdaki 
yetkilerinden hangisini bir parlamento kara-
rı ile yerine getirir?

A) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarısını 
onaylamak

B) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi ver-
mek

C) Meclis Başkanını seçmek

D) Para basılmasına karar vermek

E) Genel ve özel af ilan etmek
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35. 1982 Anayasası’na göre, kanunlarla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısı-
nın en az üçte iki çoğunluğu ile kabul etti-
ği bir kanunu bir kez daha incelenmesi için 
TBMM’ye geri gönderemez.

B) Cumhurbaşkanı, TBMM’ce kabul edilen ka-
nunları 1 ay içerisinde yayımlar.

C) Kanun önermeye Bakanlar Kurulu ile en az 
10 milletvekili yetkilidir.

D) Cumhurbaşkanının kısmen uygun bulmadı-
ğı kanunları TBMM’ye geri göndermesi du-
rumunda TBMM kanunun tümünü görüş-
mek zorundadır.

E) Bütçe kanunları Cumhurbaşkanı tarafından 
TBMM’de bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilemez.

36. I. İçtüzükte değişiklik yapmak

 II. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulmak

 III. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar-
name çıkarma yetkisi vermek

 IV. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine izin vermek

 1982 Anayasası’na göre, TBMM yukarıdaki 
yetkilerinden hangilerini bir kanunla değil 
bir parlamento kararıyla yerine getirir?

A) Yalnız IV B) I ve III C) I ve IV

D) I ve II E) II ve IV

37. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edi-
len kanunları kaç gün içinde yayımlar?

A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 E) 45

38. 1982 Anayasası’na göre, yasama organının 
yürütme organını denetim yollarından han-
gisinde Bakanlar Kurulu üyesinin Yüce Di-
vana sevkine karar verilebilir?

A) Soru

B) Genel görüşme

C) Meclis soruşturması  

D) Meclis araştırması

E) Gensoru

39. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi hem olağanüstü hâl hem de sıkıyö-
netim ilanı için öngörülen ortak bir neden-
dir?

A) Yaygın şiddet hareketleri

B) Tehlikeli salgın hastalık

C) Ağır ekonomik bunalım

D) Savaş hâli

E) Tabii afet

40. Aşağıdaki idari birimlerden hangisi doğru-
dan doğruya 1982 Anayasası’nda yer almak-
tadır?

A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

B) Sermaye Piyasası Kurulu

C) Devlet Personel Başkanlığı

D) Rekabet Kurumu

E) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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41. 1982 Anayasası’na göre, TBMM tarafından 
kabul edilen kanunları aşağıdakilerden han-
gisi yayımlar?

A) Başbakan

B) Genelkurmay Başkanı

C) Devlet bakanı   

D) Cumhurbaşkanı

E) Meclis Başkanı

42. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi yüksek mahkeme olarak kabul edil-
memektedir?

A) Yüksek Seçim Kurulu

B) Danıştay

C) Yargıtay 

D) Uyuşmazlık Mahkemesi

E) Anayasa Mahkemesi

43. 1982 Anayasası’na göre, seçimlerin yöne-
tim ve denetimi aşağıdakilerin hangisi tara-
fından yapılır?

A) Yargıtay

B) Danıştay

C) Sayıştay

D) Yüksek Seçim Kurulu

E) Uyuşmazlık Mahkemesi

44. Olağanüstü hal ilanı kararı aşağıdaki organ-
lardan hangisinin onayına sunulur?

A) Cumhurbaşkanlığı

B) Askeri Yargıtay

C) TBMM

D) Anayasa Mahkemesi

E) Bakanlar Kurulu

45. Aşağıdaki makamlardan hangisi olağanüs-
tü hal rejiminin uzatılmasını istemeye yetki-
lidir?

A) Ana muhalefet Partisi Meclis Grubu

B) Meclis Başkanı

C) Hükümet

D) İktidar Partisi Meclis Grubu

E) Cumhurbaşkanı

46. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal 
veya sıkıyönetim süresini değiştirme yetki-
sine sahiptir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Bakanlar Kurulu

C) Başbakan 

D) TBMM Başkanı

E) TBMM Genel Kurulu



TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

68

G
Ö

R
EV

D
E 

YÜ
K

SE
LM

E 
V

E 
U

N
V

A
N

 D
EĞ

İŞ
İK

Lİ
Ğ

İ

47. Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilan et-
meye yetkilidir?

A) Bakanlar Kurulu

B) Milli Güvenlik Kurulu

C) İçişleri Bakanlığı

D) Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar 
Kurulu

E) Cumhurbaşkanı

48. Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetimin ilanı-
na neden olur?

A) Anayasal düzene yönelik şiddet olaylarının 
yaygınlaşması

B) Tehlikeli salgın hastalıklar

C) Doğal afet

D) Ağır ekonomik bunalım

E) Ayaklanma olması

49. Olağanüstü halin ilanına ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yurdun bir ya da birkaç bölgesinde veya bü-
tününde ilan edilebilir.

B) Resmi Gazetede yayımlanır.

C) Süresi altı ayı geçmemek üzere ilan edilir.

D) Cumhurbaşkanın başkanlığından toplanan 
Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir.

E) TBMM’nin onayına sunulmaz.

50. TBMM süresi bitmekte olan olağanüstü hal 
veya sıkıyönetim süresini en fazla kaç ay 
için uzatabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

51. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden 
hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden 
değildir?

A) Anayasada öngörülen nedenlerle olağanüs-
tü hal ilan etmek

B) Genel ve özel af ilanına karar vermek

C) Savaş ilanına karar vermek 

D) RTÜK üyelerini seçmek

E) Bütçe ve kesin hesap kanunu çıkarmak

52. TBMM ne ait olan yasama yetkisiyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asli bir yetkidir

B) Devredilemez bir yetkidir

C) Yasama ve yürütme kuvvetleri tarafından 
yerine getirilir

D) Genel bir yetkidir.

E) Parlamento kararları ve kanun çıkarma şek-
linde kullanılır.

53. Aşağıdakilerden hangisi yasama yetkisinin 
genelliği ilkesinin tanımıdır?

A) Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her ko-
nunun yasama organınca istenilen ölçüde 
ayrıntılı olarak düzenlenebilmesi

B) Yasama işlemlerinin ülkenin genelinde ge-
çerli olması

C) Yasama yetkisinin tüm devlet organları ara-
sında paylaştırılması

D) Yasama organının bir konuyu doğrudan 
doğruya düzenleyebilmesi

E) Yasama organının genel seçimlerle görev 
başına gelmesi
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54. Kanun tasarısı aşağıdakilerden hangisi tara-
fından verilebilir?

A) Hükümet

B) Meclis Başkanı

C) Cumhurbaşkanı

D) Milletvekilleri

E) En az 110 milletvekili

55. Bir yasama döneminde sonuçlandırılmamış 
olan kanun tasarı ve tekliflerinin hükümsüz 
sayılmasına ne ad verilir?

A) Veto

B) Yürürlükten kalkma

C) Gensoru

D) Kadük olma

E) Genel görüşme

56. TBMM tarafından kabul edilen kanunların 
yayınlanması görevi aşağıdakilerden hangi-
sine aittir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Başbakan

C) Kanunla ilgili bakan

D) Meclis Başkanı

E) Bakanlar Kurulu

57. Bütçe kanunu ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı tarafından iade edilemez.

B) Cumhurbaşkanı iptal davası açabilir.

C) Bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulu tara-
fından hazırlanır.

D) Mali yılbaşından 75 gün önce TBMM ye su-
nulur.

E) TBMM üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu ile 
kabul edilir.

58. TBMM de milletvekillerinin kanun teklifinde 
bulunulabilmesi için  en az gerekli sayı kaç-
tır?

A) 1 B) 5 C) 50 D) 110 E) 184

59. I. Başbakan

 II. TBMM Başkanı

 III.  Cumhurbaşkanı

 Yukarıdakilerden hangileri TBMM tarafından 
seçilir? 

A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız II

D) I ve II E) Yalnız III

60. 1982 anayasasına göre TBMM başkanı en az 
kaç milletvekilinin yazılı istemiyle TBMM’yi 
toplantıya çağırabilir?

A) 2/3 B) 3/5 C) 2/5

D) 1/3 E)1/5

61. TBMM çalışmalarına en fazla kaç gün ara ve-
rebilir?

A) 3 gün B) 5 Gün C) 7 Gün

D) 15 Gün E) 30 Gün



TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

70

G
Ö

R
EV

D
E 

YÜ
K

SE
LM

E 
V

E 
U

N
V

A
N

 D
EĞ

İŞ
İK

Lİ
Ğ

İ

62. Her seçmenin bir tek oya sahip olması han-
gi ilkenin sonucudur?

A) Gizli sayım 

B) Açık sayım 

C) Genel oy 

D) Gizli oy 

E) Eşit oy

63. Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığı-
nın kaldırılmasına aşağıdakilerden hangisi 
karar verir?

A) Bakanlar Kurulu

B) Başbakanlık

C) TBMM

D) Cumhurbaşkanı

E) Anayasa Mahkemesi

64. Yasama dokunulmazlığın kaldırılması kara-
rına karşı başvuru mercii aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) TBMM Genel Kurulu

B) Yüksek Seçim Kurulu

C) Yargıtay

D) Danıştay

E) Anayasa Mahkemesi

65. TBMM’de bir siyasi partinin grup kurabilme-
si için en az kaç milletvekiline sahip olması 
gerekir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

66. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri değildir?

A) Soru

B) Gensoru

C) Sözlü

D) Meclis araştırması

E) Meclis soruşturması

67. TBMM’nin, belli sayıda milletvekilinin oluş-
turduğu komisyonlar aracılığıyla belli bir ko-
nuda bilgi edinmek için yaptığı incelemeye 
ne verilir?

A) Meclis soruşturması

B) Soru

C) Meclis araştırması

D) Genel görüşme 

E) Gensoru

68. Aşağıdakilerden hangisi başbakan ya da ba-
kanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluk-
larının araştırılmasını sağlayan bir denetim 
aracıdır?

A) Soru

B) Gensoru

C) Genel görüşme

D) Meclis soruşturması

E) Meclis araştırması
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69. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisinin 
talebi ile TBMM yi toplantıya çağırabilir?

A) Başbakan

B) Milli savunma bakanı

C) Milli güvenlik kurulu

D) Bakanlar kurulu

E) TBMM başkanının talebi

70. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı ta-
rafından tek başına kullanılabilecek yetkiler-
den biridir?

A) Kararnameleri imzalamak

B) Genelkurmay Başkanını atamak

C) Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası aç-
mak

D) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına 
karar vermek

E) Türk Devletinin temsilcilerini göndermek

71. Cumhurbaşkanının seçimine ilişkin aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından nitelikli 
çoğunlukla seçilir.

B) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kırk 
yaşını doldurma zorunludur.

C) Cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayla-
rın yüksek öğrenim yapması gerekir.

D) Cumhurbaşkanı, halk tarafından doğrudan 
ve genel oyla seçilir.

E) Cumhurbaşkanı seçimine meclis dışından 
aday gösterilebilmek için en az yirmi millet-
vekilinin yazılı teklifi gerekir.

72. 2007 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaş-
kanlığı seçim usulüne getirilen değişiklik 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhurbaşkanının görev süresinin yedi yıla 
çıkarılması

B) Cumhurbaşkanı seçimlerinin ertelenmesi

C) Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafın-
dan seçilmesi

D) Cumhurbaşkanının tek turda TBMM tarafın-
dan seçilmesi

E) Cumhurbaşkanının bir dönem için seçilebil-
mesi

73. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı 
kuvvetlerin yurt savunmasına hazır bir hal-
de bulundurulmasından Bakanlar Kurulu 
aşağıdakilerden hangisine karşı sorumlu-
dur?

A) Cumhurbaşkanı

B) Başbakan

C) Milli güvenlik kurulu

D) TBMM

E) TBMM başkanı

74. Bir bakanlığın kurulması veya kaldırılması 
aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

A) Kanun

B) Tüzük

C) Müşterek kararname

D) Bakanlar kurulu kararı 

E) Parlamento kararı
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75. Aşağıdakilerden hangisi seçim döneminde 
görevden çekilmesi gereken bakanlardan 
biridir?

A) Dışişleri bakanı

B) Maliye bakanı

C) Adalet bakanı

D) Milli eğitim bakanı

E) Milli savunma bakanı

76. Aşağıdakilerden hangisi yüce divana sevk 
edilirse hükümet düşmüş sayılır? 

A) Başbakan

B) TBMM başkanı

C) Dış işleri bakanı

D) İç işleri bakanı

E) Milletvekili olmayan bakan

77. Aşağıdakilerden hangisini yalnızca Bakan-
lar Kurulu çıkartabilir?

A) Tüzük

B) Yönetmelik

C) Kanun

D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

E) Anayasa

78. Hakimlerin gerek yasama gerek yürütme or-
ganına bağlı olmaksızın, onlardan bütünüy-
le bağımsız olmalarını, bu iki organın ha-
kimlere emir ve talimat veremeyeceğini ve 
tavsiyede bulunamayacağını ifade eden ilke 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdarenin bağımsızlığı

B) Mahkemelerin yasallığı

C) Mahkemelerin bağımsızlığı

D) Anayasal hak

E) Hakimlik yetkisi

79. Hakimlerin tayin, terfi nakil, denetim ve di-
siplin gibi özlük işlerini yürüten kurum aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hakimler ve Savcılar Kurulu

B) Yüce Divan

C) Danıştay Başkanlığı

D) Adalet Bakanlığı

E) İçişleri Bakanlığı

80. Aşağıdakilerden hangisine Cumhurbaşka-
nınca üye seçilmez?

A) Hakimler Savcılar Kurulu

B) Yargıtay

C) Danıştay

D) Devlet Denetleme Kurulu

E) Anayasa mahkemesi

81. I. Hakimler Savcılar Kurulu

 II. Sayıştay

 III. Danıştay

 IV. Yüksek Seçim Kurulu

 V. Uyuşmazlık Mahkemesi

 Yukarıdakilerden hangileri yüksek mahke-
me olarak kabul edilmektedir?

A) Yalnız III

B) III – V

C) I – III – V

D) II – III – IV

E) I – II – III – IV – V
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82. I. Devlet Denetleme Kurulu

 II. Danıştay

 III. Anayasa Mahkemesi

 Yukarıdakilerin hangisinin üyelerinin tama-
mı Cumhurbaşkanı tarafından seçilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I – III E) I – II – III

83. Adli ve idari yargı kolları arasındaki görev 
ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak ka-
rara bağlayan yargı merci aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi

B) Anayasa Mahkemesi

C) Hakimler ve Savcılar Kurulu

D) Yargıtay

E) Danıştay

84. Yargıtay üyelerini seçmeye yetkili ve görevli 
makam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek Hakem Kurulu

B) Anayasa Mahkemesi

C) Cumhurbaşkanı

D) Hakimler Savcılar Kurulu

E) TBMM

85. Danıştay ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Üyelerinin 1/4'ünü Cumhurbaşkanı seçer.

B) HSK 3/4'ünü seçer

C) Tüzüklerin yargısal denetimini yapar

D) Danıştay üyeleri 4 yıl süreyle seçilir ve süre-
si dolan tekrar seçilebilir

E) Danıştay adli yargı alanında görev yapan bir 
yüksek mahkemedir.

86. Aşağıdakilerden hangisi sadece şekil açı-
sından anayasa mahkemesinin denetimine 
tabidir?

A) Anayasa değişikliği

B) Kanun

C) TBMM içtüzüğü

D) Olağanüstü KHK

E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

87. Anayasa mahkemesi üyelik süresi kural ola-
rak kaç yıldır?

A) 4 B) 5 C) 8 D) 10 E) 12

88. Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?

A)  11 B) 13 C) 15 D) 17 E) 22

89. Siyasi partilerin kapatılması davasını aç-
makla aşağıdakilerden hangisi görevli ve 
yetkilidir?

A) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

B) Sayıştay Cumhuriyet Başsavcısı

C) Ankara Cumhuriyet Başsavcısı

D) Danıştay Cumhuriyet Başsavcısı

E) Anayasa Mahkemesi Başkanı

90. Siyasi partilerin cezai ve mali denetimi aşa-
ğıdaki organların hangisi tarafından yerine 
getirilir? 

A) Yargıtay

B) TBMM

C) Danıştay

D) Sayıştay

E) Anayasa Mahkemesi
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YANITLAR

1. A

2. E 

3. A 

4. E 

5. D 

6. D 

7. A 

8. B 

9. B 

10. C 

11. C 

12. B 

13. E 

14. A 

15. B

16. C 

17. E 

18. D 

19. E 

20. D 

21. E 

22. B 

23. E 

24. C 

25. B 

26. D 

27. E 

28. A 

29. D 

30. D 

31. B

32. A 

33. C 

34. C 

35. E 

36. C 

37. C 

38. C 

39. A 

40. A 

41. D 

42. A 

43. D 

44. C 

45. C 

46. E 

47. D 

48. A 

49. E 

50. D 

51. A 

52. C 

53. A 

54. A 

55. D 

56. A 

57. E 

58. A

59. C

60. E

61. D

62. E 

63. C 

64. E

65. D 

66. C 

67. C 

68. D 

69. D 

70. C 

71. A 

72. C 

73. D 

74. A 

75. C

76. A 

77. A 

78. C 

79. A 

80. B 

81. B 

82. A 

83. A 

84. D 

85. E 

86. A 

87. E 

88. C 

89. A 

90. E
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1. Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca temel 
haklar ve özgürlüklere ilişkin uluslarara-
sı antlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Temel haklar ve özgürlüklere ilişkin uluslar 
arası antlaşmalarla kanunlar arasında uyuş-
mazlık çıktığında uluslararası antlaşma hü-
kümleri esas alınır.

B) Uluslararası antlaşma hükümlerinin 
Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz.

C) Anayasa’nın 90. maddesi sadece uluslar 
arası antlaşmalara ilişkindir, uluslararası hu-
kukun diğer kaynaklarıyla iç hukuk kuralları-
nın uyuşmazlıklarını düzenlemez.

D) Temel haklar ve özgürlüklere ilişkin uluslar 
arası antlaşmalarla Anayasa arasında uyuş-
mazlık çıktığında uluslararası antlaşma hü-
kümleri esas alınır.

E) Anayasa Mahkemesi’nin, kanunların ulus-
lararası antlaşmalara uygunluğunu denetle-
me görevi yoktur.

(2009-Kaymakam Aday.)

2. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi olağanüstü dönemlerde bile doku-
nulamayacak haklardan biridir?

A) Suçsuzluk karinesi

B) İfade özgürlüğü

C) Dernek kurma özgürlüğü

D) Toplantı yapma özgürlüğü

E) Seyahat ve yerleşme özgürlüğü
(Sayıştay Denetçiliği 2006)

3. 1982 Anayasası’na göre, seçimler ve halk 
oylamaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Seçimler ve halk oylaması genel ve eşit oy 
esasına göre yapılır

B) Seçimler ve halk oylaması yargı organları-
nın yönetim ve denetimi altında yapılır

C) Seçimler ve halk oylaması açık sayın ve dö-
küm esasına göre yapılır

D) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seç-
me ve halk oylamalarına katılma hakkına 
sahiptir

E) Tutuklu ve hükümlüler seçimlerde ve halk 
oylamalarında oy kullanamaz

(Sayıştay Denetçiliği 2007)

4. 1982 Anayasası’na göre, kanunlarla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısı-
nın en az üçte iki çoğunluğu ile kabul etti-
ği bir kanunu bir kez daha incelenmesi için 
TBMM’ye geri gönderemez.

B) Cumhurbaşkanı, TBMM’ce kabul edilen ka-
nunları 1 ay içerisinde yayımlar.

C) Kanun önermeye Bakanlar Kurulu ile en az 
10 milletvekili yetkilidir.

D) Cumhurbaşkanının kısmen uygun bulmadı-
ğı kanunları TBMM’ye geri göndermesi du-
rumunda TBMM kanunun tümünü görüş-
mek zorundadır.

E) Bütçe kanunları Cumhurbaşkanı tarafından 
TBMM’de bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilemez.

(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)

ÇIKMIŞ SORULAR



TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

76

G
Ö

R
EV

D
E 

YÜ
K

SE
LM

E 
V

E 
U

N
V

A
N

 D
EĞ

İŞ
İK

Lİ
Ğ

İ

5. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden 
hangisinde yapılan değişiklikler, değişikli-
ğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl 
içinde uygulanmaz?

A) Ceza kanunlarında yapılan cezaları ağırlaş-
tırıcı değişiklikler

B) Suç ve cezalar ile ceza yerine geçen güven-
lik tedbirlerini düzenleyen kanunlarda yapı-
lan değişiklikler

C) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler

D) Siyasi partilere ilişkin kanun hükümlerinde 
yapılan değişiklikler

E) Vergi kanunlarının muaflık, istisnalar ve 
oranlarına ilişkin hükümlerinde yapılan de-
ğişiklikler

(İdari yargı hakimliği sınavı 2008)

6. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi siyasi partilerin uymakla yükümlü 
oldukları esaslardan biri değildir?

A) Siyasi partilerin parti içi düzenlemelerinin 
ve çalışmalarının demokrasi ilkesine uygun 
olma zorunluluğu

B) Siyasi partilerin kendi siyasetlerini yürütmek 
açısından dernekler, sendikalar ve vakıflar-
la siyasi ilişki içinde bulunma yasağı

C) Siyasi partilerin uluslar arası kuruluşlardan 
maddi yardım alma yasağı

D) Siyasi partilerin ticari faaliyetlere girişme ya-
sağı

E) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçla-
rına uygun olma zorunluluğu

(Maliye Bakanlığı İç Denetçilik Sınavı-2009)

7. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi yürürlüğe girmesinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe uygulanamaz?

A) Ceza kanunlarında yapılan değişiklikler

B) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler

C) Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

D) TBMM İçtüzüğü’nde yapılan değişiklikler

E) Siyasi partilere Devlet yardımı yapılmasına 
ilişkin kanunlar

(2008-Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

8. 1982 Anayasası’na göre, seçimler ve halk 
oylamasının esaslarını düzenleyen ilkeler-
le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

A) Tek dereceli seçim ilkesi, Türkiye’de millet-
vekili genel seçimlerinin iki turlu yapılmasını 
imkânsız hale getirir.

B) Eşit oy ilkesi, her bir seçim çevresinde kul-
lanılan oyların milletvekili sayısına oranının 
mutlak şekilde eşit olması gerektiğini ifade 
eder.

C) Açık sayım ve döküm ilkesi, sandıklarda 
kullanılan oyların sayımına siyasi partilerin 
de temsilcileri aracılığıyla katılımını müm-
kün kılar.

D) Gizli oy ilkesi, vatandaşların kullandıkları 
oylar hakkında hiçbir zaman açıklama ya-
pamayacaklarını ifade eder

E) Genel oy ilkesi, ülke genelinde kullanılan 
geçerli oyların tümünü ifade eder.

(2007-Kaymakam Aday.)
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9. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisinin olağan kanun hükmünde karar-
namelerle düzenlenebilmesinde anayasal 
bir engel yoktur?

A) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

B) Konut dokunulmazlığı

C) Dilekçe hakkı

D) Düzeltme ve cevap hakkı

E) Düşünce ve kanaat hürriyeti
(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

10. I. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararna-
meleri, Cumhurbaşkanının başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı-
labilir.

 II. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararna-
meleri, ancak olağanüstü hâlin gerekli kıldı-
ğı konularda çıkarılabilir.

 III. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararna-
melerinin çıkarılabilmesi için önceden yasa-
ma organı tarafından çıkarılmış bir yetki ya-
sasına gerek yoktur.

 IV. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararna-
melerinin yürürlüğe girebilmesi için bunların 
Resmî Gazete’de yayımlanmalarına gerek 
yoktur.

 V. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararna-
melerinin TBMM’nin onayına sunulmalarına 
gerek yoktur.

 Olağanüstü hâl süresince çıkarılabilecek 
olan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve V 

D) II, III ve IV  E) III, IV ve V

11. 1982 Anayasasına göre, kanun hükmünde 
kararnamelerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih 
gösterilemez.

B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül-
mez.

C) Resmî Gazetede yayımlandıkları tarihte yü-
rürlüğe girerler.

D) Siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde 
kararname ile düzenlenebilir.

E) Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi de-
ğildir.

(2008-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

12. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâl kararnamele-
riyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.

B) Konusu, sıkıyönetim veya olağanüstü hâlle 
ilgilidir.

C) Anayasa’da yer alan hak ve özgürlükleri dü-
zenleyebilir.

D) Resmî Gazete’de yayımlanmasına gerek 
yoktur.

E) Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl devam et-
tiği sürece yürürlüktedir.

(2008-Kaymakam Aday.)
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13. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hür-
riyetlere aşağıdakilerden hangisi ile sınırla-
ma getirilebilir?

A) Tüzük

B) Yönetmelik

C) Genelge

D) Yönerge

E) Kanun
(Maliye Bakanlığı İç denetçilik-2010)

14. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hük-
münde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki kanununda çıkarılacak kanun hük-
münde kararnamenin kapsamının ve kul-
lanma süresinin gösterilmesi gerekir.

B) Kanun hükmünde kararnameler Resmî 
Gazete’de yayımlandıkları gün TBMM’ye 
sunulur.

C) Bakanlar Kurulunun istifası ya da düşürül-
mesi belli bir süre için verilmiş yetkinin sona 
ermesine sebep olmaz.

D) Yasama döneminin bitmesi, belli bir süre 
için verilmiş de olsa kanun hükmünde ka-
rarname çıkarma yetkisinin sona ermesine 
yol açar.

E) Yetki yasaları ve bunlara dayanan kanun 
hükmünde kararnameler, TBMM’de öncelik 
ve ivedilikle görüşülür.

(2007-KPSS)

15. 1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve ola-
ğanüstü haller saklı kalmak üzere aşağıdaki 
temel hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun 
hükmünde kararname ile düzenlenebilir?

A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti

B) Düzeltme ve cevap hakkı

C) Bilim ve sanat hürriyetİ 

D) İspat hakkı

E) Dilekçe hakkı
(2006-KPSS)

16. Yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulmayan 
kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bu tarihte yürürlükten kalkarlar

B) TBMM Başkanı tarafından resen TBMM 
gündemine alınır

C) Yürürlükten kalkması için Cumhurbaşkanı 
tarafından Anayasa Mahkemesine başvu-
rulması gerekir

D) Kanun gücünü kaybederek tüzüğe dönüşür

E) Üç ay daha yürürlükte kalmaya devam eder
(2005-KPSS)

17. Hâlen uygulanmakta olan TBMM seçimleriy-
le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Seçimler 4 yılda bir yapılır.

B) Seçimlerde yüzde onluk ülke barajı uygula-
nır.

C) Seçimlerin yönetimi ve denetimi yetkisi Yük-
sek Seçim Kuruluna aittir.

D) Seçimlerde dar bölge çoğunluk sistemi uy-
gulanır.

E) TBMM, yalnızca savaş nedeniyle seçimlerin 
1 yıl geriye bırakılması kararı alabilir.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
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18. 1982 Anayasası’na göre, ara seçim ile ilgi-
li aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üye-
sinin kalmaması hâlinde boşalmayı takip 
eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü ara 
seçim yapılır.

B) TBMM, uygun göreceği her durumda ara 
seçime gidilmesine karar verebilir. Ara se-
çim, Meclisin bu kararını takip eden 90 gün-
den sonraki ilk Pazar günü yapılır.

C) Anayasa’nın öngördüğü hâllerde Cumhur-
başkanı da ara seçime gidilmesine karar ve-
rebilir. Cumhurbaşkanının bu yöndeki kara-
rının Resmî Gazete’de yayımlanmasından 
90 gün sonraki ilk Pazar günü ara seçim ya-
pılır.

D) TBMM’nin üyeliklerinde çeşitli nedenlerle 
ortaya çıkan boşalmanın, Meclisin çalışma-
sını etkileyebileceğini öngördüğü hâllerde, 
Yüksek Seçim Kurulu ara seçime gidilmesi-
ne karar verebilir. Ara seçim, Yüksek Seçim 
Kurulunun bu kararının Resmî Gazete’de 
yayımlanmasını takip eden 90 günden son-
raki ilk Pazar günü yapılır.

E) Anayasa’da öngörülen sürenin dolmasın-
dan önce TBMM’nin aldığı bir karar üzerine 
daha erken bir tarihte genel seçime gidilme-
sine ara seçim denir.

(2009-Kaymakam Aday.)

19. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin kurulu-
şu ve faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) TBMM her yıl ekim ayının ilk günü kendili-
ğinden toplanır.

B) TBMM üye tam sayısının yüzde beşi boşal-
dığında 3 ay içinde ara seçime gidilir.

C) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama dö-
neminde 2 seçim yapılır.

D) TBMM karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye 
tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından 
az olamaz.

E) TBMM bir yasama yılında en çok 5 ay tatil 
yapabilir.

(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)

20. 1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimleriyle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM savaş nedeniyle seçimlerin bir yıl ge-
riye bırakılmasına karar verebilir.

B) Ara seçim yapılmasının gerektiği her du-
rumda, seçimin ne zaman yapılacağını Yük-
sek Seçim Kurulu belirler.

C) Boşalan milletvekilliklerinin sayısı, üye tam 
sayısının yüzde beşini bulması durumunda 
3 ay içinde ara seçim yapılmasına karar ve-
rilir.

D) Ara seçim her seçim döneminde kural ola-
rak 1 defa yapılır.

E) TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona 
ermeden seçimlerin yenilenmesine karar 
verebilir.

(2007-KPSS)
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21. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partiler ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemez

B) Siyasi partiler TBMM tarafından kapatılabilir

C) 15 yaşını dolduranlar siyasi parti üyesi ola-
bilirler

D) Siyasi parti tüzükleri insan haklarına aykırı 
olabilir

E) Siyasi partiler önceden izin alınarak kurulur
(Maliye Bakanlığı İç Denetçilik-2011)

22. 1982 Anayasasına göre, TBMM seçimlerinin 
yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı, TBMM’nin görevini yapa-
madığına kanat getirdiği her durumda se-
çimlerin yenilenmesine karar verebilir.

B) TBMM üyelerinin % 25’i boşaldığında Yük-
sek Seçim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi-
ne karar verir.

C) TBMM dilediği her zaman seçimlerin yeni-
lenmesine karar verebilir, bu durumda basit 
karar yeter sayısı aranır.

D) Seçimlerden sonra 45 gün içinde yeni hükü-
met kurulamaz veya kurulduğu halde güve-
noyu alamazsa, TBMM Başkanı seçimlerin 
yenilenmesine karar verebilir.

E) Cumhurbaşkanı seçimlerinde birbirini izle-
yen dört turda da Cumhurbaşkanı seçile-
mezse TBMM, seçimlerin yenilenmesine 
karar verebilir, bu durumda TBMM üye tam-
sayısının salt çoğunluğunun oyu aranır. 

(2003-KPSS)

23. 1982 Anayasası ile TBMM üyelerine tanınan 
mutlak dokunulmazlık kurumuyla ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlak dokunulmazlık, TBMM üyelerinin 
Meclis çalışmalarındaki oy ve sözleri ile 
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ötü-
rü sorumlu tutulmalarını engeller.

B) Mutlak dokunulmazlık, TBMM üyelerine ce-
zai açıdan tam bir koruma sağlar.

C) Mutlak dokunulmazlık süreklidir ve TBMM 
üyeliğinin sona ermesinden sonra da de-
vam eder.

D) Mutlak dokunulmazlık kamu düzenindendir, 
TBMM üyesinin kendi isteği tek başına mut-
lak dokunulmazlığın sağladığı korumanın 
sona ermesine neden olmaz.

E) Mutlak dokunulmazlık, TBMM üyelerine uy-
gulanabilecek her türden disiplin cezalarına 
karşı da tam bir koruma sağlar.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
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24. 1982 Anayasası’nda milletvekillerine tanı-
nan parlamenter muafiyetlerden biri olan 
“yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yasama dokunulmazlığı, seçimlerden önce 
veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen mil-
letvekillerinin tutulmasını, sorguya çekilme-
sini, tutuklanmasını ve yargılanmasını en-
gelleyen bir koruma sistemidir.

B) Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerine 
milletvekilliği süresi ile sınırlı geçici bir koru-
ma sağlar.

C) Yasama dokunulmazlığı, seçimlerden 
önce veya sonra hakkında milletvekilliği-
nin düşmesine neden olmayan bir ceza 
mahkûmiyeti kararı verilmiş olan bir millet-
vekili hakkındaki hükmün infazının, milletve-
killiği görevinin sona erdiği tarihe kadar erte-
lenmesi sonucunu doğurur.

D) Yasama dokunulmazlığının Meclis kararıyla 
kaldırılması mümkün olup yasama dokunul-
mazlığı kaldırılan milletvekilinin milletvekilli-
ği, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı ta-
rihte sona erer.

E) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri ile se-
çimlerden önce soruşturmasına başlanılmış 
olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. maddesin-
deki durumlar yasama dokunulmazlığının 
kapsamı dışındadır

(2009-Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday.)

25. 1982 Anayasası’na göre, henüz “and içme-
miş” bir milletvekili ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

A) And içmemiş bir milletvekili kanun teklifinde 
bulunabilir.

B) And içmemiş bir milletvekili Meclis komis-
yonlarında görev alabilir.

C) And içmemiş bir milletvekili TBMM Genel 
Kurulunda yapılacak oylamalarda oy kulla-
nabilir.

D) And içmemiş bir milletvekili yasama doku-
nulmazlığı ayrıcalığından faydalanabilir.

E) And içmemiş bir milletvekili için TBMM’nin 
çalışma ve faaliyetlerine katılma açısından 
herhangi bir kısıtlama yoktur.

(2008-Kaymakam Aday.)
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26. TBMM Genel Kurulunca, bir milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılması veya millet-
vekilliğinin düşmesi yönünde verilen bir ka-
rara karşı yapılabilecek itiraz ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bu karara karşı sadece TBMM Genel Kuru-
luna itirazda bulunulabilir ve itirazı, söz ko-
nusu kararın alınmasından itibaren 5 gün 
içinde yalnızca dokunulmazlığı kaldırılan 
veya milletvekilliği düşürülen milletvekili ya-
pabilir.

B) Bu karara karşı sadece Danıştaya gidilebi-
lir ve söz konusu kararın alınmasından iti-
baren 10 gün içinde yalnızca dokunulmaz-
lığı kaldırılan veya milletvekilliği düşürülen 
milletvekilince yapılabilecek olan itiraz, İdari 
Dava Daireleri Kurulunda değerlendirilir.

C) Bu karara karşı sadece Anayasa Mahkeme-
sine itirazda bulunulabilir ve itirazı, söz ko-
nusu kararın alınmasından itibaren 10 gün 
içinde yalnızca dokunulmazlığı kaldırılan 
veya milletvekilliği düşürülen milletvekili ya-
pabilir.

D) Bu karara karşı sadece Anayasa Mahkeme-
sine itirazda bulunulabilir ve İtirazı, söz ko-
nusu kararın alınmasından itibaren 7 gün 
içinde TBMM üye tam sayısının en az beşte 
biri tutarında milletvekili yapabilir.

E) Bu karara karşı sadece Anayasa Mahkeme-
sine itirazda bulunulabilir ve itirazı, söz ko-
nusu kararın alınmasından itibaren 7 gün 
içinde ilgili milletvekili veya herhangi bir mil-
letvekili yapabilir.

(2008-Kaymakam Aday.)

27. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi TBMM’yi yasama çalışmalarına ara 
verme veya tatil sırasında toplantıya çağır-
maya yetkilidir?

A) Başbakan

B) Meclis Başkanı

C) Millî Güvenlik Kurulu

D) TBMM Danışma Kurulu

E) TBMM üyelerinin 1/10’u
(2009-Kaymakam Aday.)

28. 1982 Anayasasına göre, milletvekili doku-
nulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Milletvekilinin meclis çalışmalarında sarf et-
tiği bir sözden ötürü yargılanabilmesi için 
önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir

B) Milletvekilinin dokunulmazlığı, ancak üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile kaldırılabilir.

C) Milletvekilinin görevi ile ilgili bir suçtan ötürü 
dokunulmazlığı, hakkında açılan meclis so-
ruşturmasından sonra kaldırılabilir.

D) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren suçüs-
tü halinde, dokunulmazlığının kaldırılması-
na gerek olmadan yargılanması mümkün-
dür.

E) Milletvekiline karşı açılacak ceza davaların-
da da, hukuk davalarında da önce dokunul-
mazlığının kaldırılması gerekir.

(2002-KPSS)
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29. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi bir milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşmesine veya Meclis kararıyla düşürül-
mesine neden olan hallerden biri değildir?

A) Bir milletvekilinin milletvekili seçilmeye en-
gel bir suçtan kesin hüküm giymesi

B) Bir milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaş-
mayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte 
ısrar etmesi

C) Bir milletvekilinin partisinden istifa ederek 
başka bir partiye girmesi veya seçim hü-
kümleri hariç Bakanlar Kurulunda görev al-
ması

D) Bir milletvekilinin kesin bir mahkeme kara-
rıyla kısıtlanması

E) Bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özür-
süz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde top-
lam 5 birleşim günü katılmaması

(2007-KPSS)

30. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin 1982 
Anayasası’nda belirtilen görevlerinden biri 
değildir?

A) Hükümeti denetlemek

B) Savaş ilanına karar vermek

C) Genel ve özel af ilanına karar vermek 

D) Kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek

E) Kanunları yorumlamak
(KPSS 2003)

31. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin olağa-
nüstü toplantıya çağrılması ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) TBMM, tatil sırasında Cumhurbaşkanı ta-
rafından, doğrudan doğruya veya Bakanlar 
Kurulunun istemi üzerine olağanüstü top-
lantıya çağrılır.

B) TBMM, tatil sırasında herhangi bir siyasi 
parti genel başkanının talebi üzerine Mec-
lis Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya 
çağrılır.

C) TBMM, tatil sırasında Başbakan tarafından 
olağanüstü toplantıya çağrılır.

D) TBMM, tatil sırasında üye tam sayısının en 
az üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya 
çağrılır.

E) TBMM, tatil sırasında Cumhurbaşkanının 
veya Başbakanın istemi üzerine sadece 
Meclis Başkanı tarafından olağanüstü top-
lantıya çağrılabilir.

32. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’yle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır

B) TBMM olağan seçim süresi dolmadan se-
çimlerin yenilenmesine karar verebilir

C) TBMM üye tam sayısının % 5’inin boşalma-
sı durumunda, 3 ay içinde genel seçimlere 
gidilir

D) Yenilenmesine karar verilen meclisin yetki-
leri yeni meclisin seçilmesine kadar sürer

E) TBMM genel oyla seçilen 550 milletvekilin-
den oluşur

(Sayıştay Denetçiliği-2006)
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33. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının, 
hükümeti siyaseten sorumlu tutmak için 
kullanabileceği en etkili denetim yoludur?

A) Soru

B) Genel görüşme

C) Meclis araştırması

D) Meclis soruşturması

E) Gensoru
(2009-Kaymakam Aday.)

34. I.  Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya olağa-
nüstü toplantıya çağırabilir.

 II. TBMM Başkanı, doğrudan doğruya olağa-
nüstü toplantıya çağırabilir.

 III. Bakanlar Kurulu, doğrudan doğruya olağa-
nüstü toplantıya çağırabilir.

 IV. TBMM üyelerinin beşte biri, TBMM Başka-
nına başvurmak suretiyle olağanüstü top-
lantıya çağırabilir.

 V. Ana muhalefet partisi meclis grubu, doğru-
dan doğruya olağanüstü toplantıya çağıra-
bilir.

 TBMM’nin çalışmalarına ara verdiği veya ta-
tilde olduğu hallerde, olağanüstü toplantıya 
çağrılması usulüyle ilgili yukarıdaki ifadeler-
den hangileri doğrudur?

A) I, II ve IV B) I, II  ve V C) I, IV ve V

D) II, III ve IV E) II, IV ve V
(2007-Kaymakam Aday.)

35. Aşağıdaki TBMM işlemlerinden hangisi ka-
nunla yapılır?

A) Yüce Divana sevk

B) Milletvekilliğinin düşmesi

C) Genel ve özel af ilanı

D) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

E) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvet-
lerin Türkiye’de bulunmasına izin verme

(İcra Müdür Yardımcılığı 2009)

36. Meclis soruşturması TBMM’nin aşağıdaki 
görevlerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Başbakan veya bir bakan hakkında verilen 
gensoru önergelerini görüşmek ve onayla-
mak

B) Sıkıyönetim veya olağanüstü hâlin onanma-
sına karar vermek

C) TBMM üyelerinin milletvekilliğinin düşmesi 
konusunda karar vermek

D) Bakanlar Kurulu üyelerinin görevleriyle ilgi-
li suçlar nedeniyle Yüce Divana sevkleri ko-
nusunda karar vermek

E) TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlıkla-
rının kaldırılması konusunda karar vermek

(2009-Kaymakam Aday.)
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37. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi TBMM’nin yetkileri arasında yer al-
maz?

A) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi ver-
mek

B) Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin üçte bi-
rini seçmek

C) Kesin hesap kanun tasarısını görüşmek ve 
kabul etmek

D) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini 
seçmek

E) Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren 
belli bir konu hakkında genel görüşme açıl-
masına karar vermek

(2009-Kaymakam Aday.)

38. Milletlerarası antlaşmalarla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na 
2004 yılında yapılan değişiklikle girmiştir?

A) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletle-
rarası antlaşmalar kanun hükmündedir.

B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası ant-
laşmalarla kanunların aynı konuda fark-
lı hüküm içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda, milletlerarası antlaşma 
hükümleri esas alınır.

C) Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü 
antlaşmanın onaylanması, TBMM’nin onay-
lamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı-
dır.

D) Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygu-
lama antlaşmaları ile kanunun verdiği yet-
kiye dayanılarak yapılan ekonomik, tica-
ri, teknik veya idari antlaşmaların TBMM’ce 
uygun bulunması zorunluluğu yoktur.

E) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş millet-
lerarası antlaşmalar hakkında Anayasa’ya 
aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz.

(2009-KPSS)

39. 1982 Anayasası’na göre, Başbakan veya bir 
bakan hakkında meclis soruşturması açıl-
masını aşağıdakilerden hangisi isteyebilir?

A) TBMM Başkanı

B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

C) TBMM’de grubu olan herhangi bir siyasi 
parti

D) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tu-
tarında milletvekili

E) TBMM üye tam sayısının en az onda biri tu-
tarında milletvekili

(2008-Kaymakam Aday.)

40. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değil-
dir?

A) Kabinede yer alan herhangi bir bakanı de-
netlemek

B) Savaş ilanına karar vermek

C) Kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve 
kabul etmek

D) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi ver-
mek

E) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak
(2007-Kaymakam Aday.)

41. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri değildir?

A) Gensoru

B) Genel görüşme

C) Meclis araştırması

D) Meclis soruşturması

E) Eylemli içtüzük değişikliği
(İcra müdür yardımcılığı 2009)
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42. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının 
kanunla bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı 
olarak düzenleyebileceğini ifade eder?

A) Yasama yetkisinin genelliği

B) Yasama yetkisinin asliliği

C) TBMM’nin yöntemsel bağımsızlığı

D) Maddi kanun anlayışı

E) Süreli kanun anlayışı
(Maliye Bakanlığı İç Denetçilik Sınavı 2009)

43. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden 
hangisi TBMM Başkanlığı Divanı oluşumun-
da yer almaz?

A) Katip üyeler

B) TBMM Başkanı

C) TBMM Başkan vekilleri

D) Meclis idare amirleri

E) Siyasi parti grup başkan vekilleri
(Maliye Bakanlığı İç Denetçilik Sınavı 2009)

44. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı 
aşağıdaki yetkilerinden hangisini karşı im-
zaya gerek kalmadan tek başına kullanabi-
lir?

A) Bakanları atamak

B) Genelkurmay Başkanını atamak

C) Bir bakanın görevine son vermek

D) Kanun hükmünde kararnameleri imzalamak

E) Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araş-
tırma ve denetleme yaptırmak

(2009-Kaymakam Aday.)

45. Aşağıdakilerin hangisinde, ilgili bakanın ba-
kanlık görevi kendiliğinden sona erer?

A) TBMM tarafından Yüce Divana sevk edil-
mesi

B) Hakkında meclis soruşturması açılması

C) Başbakanın kendisinden istifasını istemesi

D) Milletvekilliğinden istifa etmesi

E) Üyesi olduğu siyasi partinin programının 
Anayasa’ya aykırı bulunması nedeniyle 
Anayasa Mahkemesince kapatılması

(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.) 

46. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi milletvekili seçilmeye engel olan 
hallerden biri değildir?

A) Kamu hizmetinden yasaklı olmak

B) Mahkeme kararıyla kısıtlılık altına alınmış 
olmak

C) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapma-
mış olmak

D) Son 1 yıldır adaylığını koyduğu seçim çev-
resinde ikamet etmiyor olmak

E) Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha 
fazla hapis cezasına hüküm giymiş olmak

(Maliye Bakanlığı İç Denetçilik Sınavı 2009)

47. 1982 Anayasası’na göre, bir kimse aşağı-
daki görevlerden hangisine en fazla iki defa 
seçilebilir veya atanabilir?

A) Başbakanlığa

B) Cumhurbaşkanlığına

C) Adalet Bakanlığına 

D) TBMM Başkanlığına

E) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
(2008-Kaymakam Aday.)
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48. Bir bakana gerektiğinde aşağıdakilerden 
hangisi vekâlet eder?

A) Yasama organı tarafından geçici olarak gö-
revlendirilecek bir milletvekili

B) Bakan tarafından görevlendirilecek bir ba-
kanlık görevlisi

C) Bakanlardan biri

D) Başbakan tarafından geçici olarak görev-
lendirilecek bir milletvekili

E) Bakanlık müsteşarı
(2006-Kaymakam Aday.)

49. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edi-
len kanunları kaç gün içinde yayımlar?

A) 70 B) 10 C) 15 D) 30 E) 45
(2005-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

50. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi hem olağanüstü hâl hem de sıkıyö-
netim ilanı için öngörülen ortak bir neden-
dir?

A) Yaygın şiddet hareketleri

B) Tehlikeli salgın hastalık

C) Ağır ekonomik bunalım

D) Savaş hâli

E) Tabii afet
(2008-Kaymakam Aday.)

51. 1982 Anayasası’na göre, yasama organının 
yürütme organını denetim yollarından han-
gisinde Bakanlar Kurulu üyesinin Yüce Di-
vana sevkine karar verilebilir?

A) Soru 

B) Genel görüşme

C) Meclis soruşturması 

D) Meclis araştırması 

E) Gensoru
(2010 KPSS)

52. 1982 Anayasası’na göre, yasama dokunul-
mazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si doğrudur?

A) Başbakanın milletvekilliği dokunulmazlığı 
yoktur

B) TBMM Siyasi parti gruplarınca milletvekilliği 
dokunulmazlığı ile ilgili karar alınamaz

C) TBMM siyasi parti gruplarınca milletvekilliği 
dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılabilir

D) Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
kararlarına Cumhurbaşkanı itiraz edebilir

E) Milletvekilliği dokunulmazlığı hiçbir halde 
kaldırılamaz

(İdari Yargı Hakimliği Sınavı 2011)
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53. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden 
hangisi Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinden 
biri değildir?

A) Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Genel-
kurmay Başkanı’nı atamak

B) Başbakanın teklifi üzerine yeni bir bakanlık 
kurmak

C) Belli konularda TBMM seçimlerinin yenilen-
mesine karar vermek

D) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek

E) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görev-
den almak

(KPSS 2000)

54. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden 
hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve 
yetkilerinden biri değildir?

A) TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya şekil yö-
nünden uygunluğunu denetlemek

B) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan 
uluslararası antlaşmaların Anayasa’ya uy-
gunluğunu denetlemek

C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını seçmek

D) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak

E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin TBMM kararlarının iptali istemlerini 
karara bağlamak

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

55. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve 
yetkileri arasında yer almaz?

A) Kanunların, kanun hükmünde kararnamele-
rin ve TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uy-
gunluğunu denetlemek

B) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bak-
mak

C) TBMM üyelerinin dokunulmazlıklarının kal-
dırılması kararlarını denetlemek

D) Anayasa’da belirtilen kişileri görevleriyle il-
gili suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyla 
yargılamak

E) Yüksek mahkemeler arasında çıkan gö-
rev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin kara-
ra bağlamak

(2008-KPSS)

56. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi seçme hakkına sahiptir?

A) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı 

B) 20 yaşını dolduran her Türk vatandaşı

C) 22 yaşını dolduran her Türk vatandaşı 

D) 30 yaşını dolduran her Türk vatandaşı 

E) Her Türk vatandaşı 
(2010 KPSS)
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57. I.  Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin ka-
rarlar

 II. TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin kararlar

 III. Savaş hali ilanına ilişkin kararlar

 IV. TBMM seçimlerinin yenilenmesine ilişkin 
kararlar

 V. TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesine ilişkin 
kararlar

 1982 Anayasasına göre, yukarıdaki TBMM 
kararlarından hangileri Anayasa Mahkeme-
si tarafından denetlenebilir?

A) I, II ve V   B) I, III ve V

C) II, III ve IV  D) II, IV ve V

E) III, IV ve V

58. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahke-
mesi aşağıdakilerden hangisini sadece şe-
kil yönünden denetleyebilir?

A) Kanunlar

B) TBMM içtüzüğü

C) Anayasa değişiklikleri 

D) Milletlerarası antlaşmalar 

E) Kanun hükmünde kararnameler
(2008-KPSS)

59. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Bakanlar Kurulu’nun yetkileri ara-
sında yer alır?

A) Milletlerarası antlaşmaları yayımlamak

B) Tüzük çıkarmak

C) Anayasa Mahkemesine üye seçmek

D) Hakimleri görevden almak

E) Bir bakanı Yüce Divana göndermek
(Sayıştay Denetçiliği 2006)

60. 1982 Anayasası’na göre, TBMM tatilde veya 
ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı sal-
dırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuv-
vet kullanılmasına derhal karar verilmesinin 
kaçınılmaz olması halinde aşağıdakilerden 
hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanıl-
masına karar verebilir?

A) TBMM Başkanı

B) Cumhurbaşkanı

C) Dışişleri Bakanı

D) Milli Savunma Bakanı

E) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
(Maliye Bakanlığı İç Denetçilik Sınavı 2010)

61. Anayasa Mahkemesinde bir kanuna kar-
şı şekil bakımından iptal davası, o kanunun 
Resmi Gazetede yayımlanmasından başla-
yarak en geç kaç gün içinde açılmalıdır?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 E) 60 
(2008-Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yrd.)

62. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı-
nın seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri içinden 
veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi 
15 milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür

B) Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır

C) Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı 
seçilebilir

D) Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri veya bu ni-
teliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine 
sahip Türk vatandaşları arasından halk ta-
rafından seçilir

E) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 40 yaşını 
doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış olmak 
gerekir
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63. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi göreviyle ilgili suçlardan ötürü Yüce 
Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yar-
gılanabilecek kişilerden biri değildir?

A) Anayasa Mahkemesi başkanı

B) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başka-
nı

C) Danıştay Başkanı

D) Sayıştay Başkanı

E) Milletvekilleri
(Sayıştay Denetçiliği 2006)

64. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve öz-
gürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Temel hak ve özgürlükler, ancak 
Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen 
özel sınırlama sebeplerine dayanılarak sı-
nırlandırılabilir

B) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma-
sında, bunların özüne dokunulamayacağı il-
kesi, Anayasa’da açıkça düzenlenmiştir.

C) Temel hak ve özgürlükler, ancak Anayasa’da 
öngörülen genel sınırlama sebeplerine da-
yanılarak sınırlandırılabilir

D) Yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin 
sınırlandırılmasında, milletlerarası hukukun 
doğurduğu yükümlülüklerin dikkate alınma-
sı gerekir

E) Ölçülülük ilkesi, Anayasa’nın ilgili hükmüne 
göre temel hak ve özgürlüklerin sınırlandı-
rılması hususunda yapılacak tüm yasal dü-
zenlemelerde dikkate alınması gereken te-
mel bir ilkedir

(Kaymakamlık 2007)

65. 1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve ola-
ğanüstü haller saklı kalmak üzere aşağıdaki 
temel hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun 
hükmünde kararname ile düzenlenebilir?

A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti

B) Düzeltme ve cevap hakkı

C) Bilim ve sanat hürriyeti

D) İspat hakkı

E) Dilekçe hakkı
(KPSS 2006)

66. Aşağıdakilerden hangisi tüm yönetmelikle-
rin özelliklerinden biridir?

A) Danıştay incelemesinden geçirilmeleri

B) Resmi Gazete’de yayımlanmalarının zorun-
lu olması

C) Sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarıla-
bilmeleri

D) Yargısal denetime tabi olmaları ve denetim-
lerinin idari yargı tarafından gerçekleştiril-
mesi

E) Bağlayıcılıkları bakımından kanunlardan 
sonra gelen normatif düzenlemelerden ol-
maları

(KPSS 2006)

67. Aşağıdakilerden hangisi bir kanuna karşı 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabi-
lir?

A) Başbakan  

B) Bakanlar Kurulu

C) TBMM’de grubu olan herhangi bir siyasal 
parti

D) TBMM üye tam sayısının beşte biri tutarın-
daki milletvekilleri

E) TBMM üye tam sayısının onda biri tutarın-
daki milletvekilleri
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68. T.C.Anayasası’nın “Angarya yasaktır” hük-
mü aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden 
hangisinde açıklanmıştır?

A) Zorla çalıştırma yasağı

B) Kişi hürriyetleri ve güvenliği

C) Özel hayatın gizliliği ve korunması

D) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi 
varlığı

(Yurtdışı Sür.Gör.Atanacak Per.Seçme Sınavı 2012)

69. Anayasa Mahkemesince iptal davası açıl-
masıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) İptal davası açma süresi iptali istenen kura-
lın Resmi Gazete’de yayımlanmasından 60 
gün sonra düşer.

B) Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 10 
gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna da-
yalı iptal davası açılamaz.

C) İktidarda birden çok siyasi parti varsa, ik-
tidardaki partilerin dava açma hakkını 
TBMM’de en çok üyeye sahip olan parti kul-
lanır.

D) İktidar ve ana muhalefet partileri genel baş-
kanları doğrudan iptal davası açmaya yetki-
lidirler.

E) TBMM üye tamsayısının en az 1/5’i tutarın-
daki üyeler Anayasa Mahkemesine doğru-
dan iptal davası açmaya yetkilidirler.

(2004-KPSS)

70. T.C. Anayasası’na göre, “yasama dokunul-
mazlığı” ile ilgili olarak aşağıda verilenler-
den hangisi yanlıştır?

A) Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruş-
turma ve kovuşturma, Meclisin yeniden do-
kunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi 
parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı 
ile ilgili görüşmeler yapılabilir ve karar alına-
bilir

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkın-
da, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir 
ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sı-
fatının sona ermesine bırakılır; üyelik süre-
since zaman aşımı işlemez

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Mec-
lis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, 
Meclis’te ileri sürdükleri düşüncelerden, o 
oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üze-
rine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça 
bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa 
vurmaktan sorumlu tutulamazlar

(Yurtdışı Sür.Gör.Atanacak Per.Seçme Sınavı 2012)

71. T.C. Anayasası’na göre Başbakan olarak 
atanabilmek için aşağıdaki şartlardan han-
gisine haiz olmak gerekir?

A) TBMM üyesi olmak

B) Devlet memuru olmak

C) Eski milletvekili olmak

D) Sivil toplum örgütü başkanı olmak
(DMO Gn.Md.Görevde Yükselme Sınavı 2012)
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72. Olağan dönemlerde çıkartılan kanun hük-
münde kararnamelerin yürürlüğe girişiyle il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe 
girebilmesi için öncelikle TBMM’nin ilgili ko-
misyonlarında kabul edilmesi gerekir

B) Cumhurbaşkanı’nca imzalandıkları tarihte 
yürürlüğe girer

C) Kanun hükmünde kararnamelerin yürürlü-
ğe girebilmesi için Cumhurbaşkanınca im-
zalandıkları tarihten önce TBMM tarafından 
da kabul edilmiş olmaları gerekir

D) Sadece belli bir bakanlığın görev alanını ilgi-
lendiren kanun hükmünde kararnameler ilgi-
li bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nca 
imzalanmak suretiyle yürürlüğe girer

E) Kanun hükmünde kararnameler, Resmi 
Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe gi-
rerler, ancak yürürlük tarihi olarak daha son-
raki bir tarih de gösterilebilir

73. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar 
Kurulu’nun kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM, Bakanlar Kurulunun programına 
üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile 
güvenoyu verebilir

B) Bakanlar, TBMM üyeleri arasından veya 
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olan-
lar arasından Başbakanca seçilir ve Cum-
hurbaşkanınca atanır

C) Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının atama 
işlemiyle birlikte bu sıfatı kazanır ve göreve 
başlamış olur

D) Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşun-
dan en geç 1 hafta içinden Başbakan veya 
bir bakan tarafından TBMM’de okunur ve 
güvenoyuna başvurulur

E) Anayasa’da Cumhurbaşkanının TBMM üye-
leri arasından atayacağı Başbakanı nasıl 
belirleyeceğine ilişkin açık bir düzenleme 
bulunmamaktadır

(Adli Yargı 2008)

74. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Anayasa Mahkemesinin yetkileri 
arasında yer almaz?

A) Anayasa değişikliklerinin şekil açısından 
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle açı-
lan iptal davalarına bakmak

B) Kanun hükmündeki kararnamelerin 
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle açı-
lan iptal davalarına bakmak

C) TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya aykırı ol-
duğu gerekçesiyle açılan iptal davalarına 
bakmak

D) Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıl-
ması kararına karşı yapılan iptal istemlerine 
bakmak

E) Milletlerarası antlaşmaların Anayasa’ya ay-
kırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davala-
rına bakmak

(Maliye Bakanlığı İç Denetçilik Sınavı 2009)

75. 1982 Anayasası’na göre, seçimlerin genel 
yönetim ve denetimi aşağıdaki organlardan 
hangisi tarafından yapılır?

A) TBMM

B) Yargıtay

C) Danıştay

D) Yüksek Seçim Kurulu

E) Anayasa Mahkemesi
(İdari Yargı Hakimliği Sınavı 2011)

76. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi bir yüksek mahkemeler arasında 
yer alır?

A) Bölge idare mahkemeleri

B) İl seçim kurulu

C) Ağır ceza mahkemeleri

D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

E) Yargıtay
(KPSS 2007)
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77. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi siyasi partilerin mal edinimleri ile 
gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu 
denetlemekle görevlidir?

A) Anayasa Mahkemesi

B) Sayıştay

C) Devlet Denetleme Kurulu

D) Yüksek Seçim Kurulu

E) Maliye Bakanlığı
(Avukatlar İçin Adli Yargı Hakimliği Sınavı 2008)

78. İdarenin aşağıdaki karar ve işlemlerinden 
hangisine karşı yargı denetimi yolunun ka-
patılamayacağı, adı da belirtilmek suretiyle 
bizzat Anayasa ile güvence altına alınmıştır?

A) Kamulaştırma ve devletleştirme ile ilgili ka-
rar ve işlemler

B) Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkın-
da verilen uyarma ve kınama cezalarına iliş-
kin karar ve işlemler

C) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve iş-
lemler

D) Vergi ödevinin yerine getirilmesine ilişkin 
karar ve işlemler

E) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık, 
ödenek ve diğer özlük haklarına ilişkin karar 
ve işlemler

(İdari Yargı Sınavı 2008)

79. 1982 Anayasası’na göre siyasi partilerin tü-
zük, program ve eylemlerinden ötürü Devlet 
yardımından kısmen veya tamamen yoksun 
bırakılmasına kim karar verebilir?

A) Sayıştay

B) Bakanlar Kurulu

C) Anayasa Mahkemesi

D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

E) TBMM’nin Anayasa ve Adalet Komisyon 
üyelerinden oluşan karma komisyon

(Kaymakamlık Sınavı 2009)

80. 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkeme-
si Başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer?

A) TBMM Genel Kurulu

B) Uyuşmazlık Mahkemesi

C) Anayasa Mahkemesi üyeleri

D) Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı

E) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
göstereceği adaylar arasından Cumhurbaş-
kanı

(Maliye Bakanlığı İç Denetçi Sınavı 2009)
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81. 1982 Anayasası’na göre, bir kanun hük-
münde kararnamenin şekil bakımından 
Anayasa’ya aykırılığını ileri sürebilecek 
olanlar ve davanın açılma süresi aşağıda-
kilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısının 
beşte biri- 10 gün

B) Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısının 
beşte biri, iktidar partisi meclis gurubu, ana 
muhalefet partisi meclis grubu-60 gün

C) Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısının 
beşte biri-60 gün

D) İktidar partisi meclis grubu, ana muhalefet 
partisi meclis grubu-10 gün

E) İlk derece mahkemeleri-60 gün
(İdari Yargı Hakimlik Sınavı 2010)

82. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi “davaya bakmakta olan mahkeme” 
olarak bir kanunu Anayasa Mahkemesine 
götürebilir?

A) Ankara 10.İdare Mahkemesi

B) İl İnsan Hakları Kurulu

C) İl İdare Kurulu

D) Sayıştay

E) Yüksek Seçim Kurulu
(İcra Müdürlüğü Sınavı 2010)

83. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki işlemler-
den hangisi yargı denetimi dışındadır?

A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ta-
yin kararları

B) Adalet Bakanlığının memur kadrosundaki 
personeli tayin kararları

C) Yükseköğretim Kurulunun idari işlemleri

D) Başbakanlık Yönetmelikleri

E) Tüzükler

(Kaymakamlık Sınavı 2011)

84. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahke-
mesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Anayasa Mahkemesi üye sayısı 19’dur

B) Anayasa Mahkemesi yedek üye sayısı 4’tür

C) Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı 11’dir

D) Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15’dir

E) Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
yapılamaz

(Kaymakamlık Sınavı 2011)

85. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahke-
mesinin kararları ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) İptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıkla-
namaz

B) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden ince-
leme başvurusu yapılabilir

C) Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürür-
lüğe gireceği tarihi, Resmi Gazetede yayım-
landığı günden başlayarak 2 yıl erteleyebilir

D) İptal kararları geriye yürümez

E) Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirken 
kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygula-
maya yol açacak biçimde hüküm tesis ede-
mez

(İdari Yargı Hakimlik Sınavı 2011)
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86. 2010 Anayasa değişiklikleri sonrasında yar-
gı kısıtlamaları ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?

A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun her 
türlü kararına karşı yargı yolu açıktır

B) Memurlar hakkında uygulanacak tüm disip-
lin cezalarına karşı yargı yolu açıktır

C) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı iş-
lemlere karşı yargı yolu açıktır

D) Yüksek Askeri Şüranın her türlü kararına 
karşı yargı yolu açıktır

E) Hükümet tasarruflarına karşı yargı yolunun 
kapalı olacağı Anayasa’da ifade edilmiştir

(Kaymakamlık Sınavı 2011)

87. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday 
gösterilebilmek için yeterli bir şart değildir?

A) 15 yıl fiilen avukatlık yapmış bir avukat ol-
mak

B) Danıştay başkan veya üyesi olmak

C) Yargıtay üyesi olmak

D) Hukuk fakültesinde profesör olmak

E) Sayıştay başkanı ve üyesi olmak
(Kaymakamlık Sınavı 2011)

88. 1982 Anayasası’na göre, mahkemelerin ba-
ğımsızlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar

B) Adalet Bakanı yargı yetkisinin kullanılma-
sında hakimlere talimat verebilir

C) Başbakan yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere talimat gönderemez

D) Adalet Bakanı mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır

E) Cumhurbaşkanı mahkeme kararlarına uy-
mak zorundadır

(İcra Md.ve Md.Yrd.Sınavı 2011)
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YANITLAR

1. D

2. A 

3. E 

4. E 

5. C 

6. B 

7. B 

8. C 

9. A 

10. A 

11. C 

12. D 

13. E 

14. D 

15. A

16. A 

17. D 

18. A 

19. E 

20. B 

21. A 

22. C 

23. E 

24. D 

25. D 

26. E 

27. B 

28. D 

29. C 

30. E 

31. A

32. E 

33. E 

34. A 

35. C 

36. D 

37. B 

38. B 

39. E 

40. E 

41. E 

42. A 

43. E 

44. E 

45. A 

46. D 

47. B 

48. C 

49. C 

50. A 

51. C 

52. B 

53. B 

54. B 

55. E 

56. A 

57. B

58. C

59. B

60. B

      61. B

62. A 

63. E

64. C 

65. E 

66. D 

67. D 

68. A 

69. D 

70. B 

71. A 

72. E 

73. A 

74. E

75. D 

76. E 

77. A 

78. C 

79. C 

80. C 

81. B 

82. A 

83. A 

84. D 

85. C 

86. B 

87. A 

88. B
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

KAMU GÖREVLİLERİ
TANIM
İdare hukuku bağlamında kamu görevlisi, bir mesleki sıfatla kamu kesiminde çalışanlardır. Bu açıdan se-

çimle iş başına gelen vatandaşlar bunu bir mesleki sıfatla yapmazlar. Devlet başkanı, milletvekili, belediye 
başkanı, muhtar gibi kimseler bu görevi bir meslek olarak yapmazlar. Kamu kesiminde mesleki sıfatla çalışan-
lar memurlar ve sözleşmeli personellerdir. 

Usulüne uygun atama gerçekleşmeden fiilen bir görev üstlenen kişinin yapacağı bazı işlemleri hakkaniyet 
gereği geçerli saymak gerekebilir. Bu durumda fiili memurluk durumu vardır. Burada fiili memur lehine değil, iyi 
niyetli üçüncü kişiler lehine bir kazanılmış hak doğmaktadır. Bu durumlarda yetkisiz kişinin yaptığı işlemi belli 
koşullarda geçerli sayma, fiili memur kuramı ile mümkün olabilmektedir. 

657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine göre kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici perso-
nel ve işçiler eliyle gördürülür.

DEVLET MEMURLARINA GÖRE İSTİHDAM BİÇİMLERİ
Memurlar 
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince “genel idare esaslarına 

göre” yürütülen “asli” ve “sürekli” kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memur sayılır. Memurluk bir mes-
lek olarak kabul edilmiştir. 

Memurluğun bir meslek olarak kabul edilmesi memurlar ve siyasal iktidar arasında bir bağ olmaması sonu-
cunu doğurur. Memurluğa ilişkin statü önceden nesnel kurallarla belirlenmiştir. Dolayısıyla siyasal iktidar de-
ğişse de memurlar yerinde kalır. Memurluğun bir meslek olarak kabul edilmesi onlara siyasal iktidar karşısında 
güvence sağlar. Memurluğun bir meslek olarak kabul edilmesi memurların tarafsız olması sonucunu doğurur. 
Bu nedenle memurların siyasal faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır. 

Sözleşmeli Personel 
“Zaruri ve istisnai hallere özgü” olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçi-

ci işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar 
Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri 
sözleşmeli personeldir. Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Geçici Personel 
“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik” hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının 

görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde 
sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler geçici personeldir. 

İşçiler 
Memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında kalan ve iş akdine göre istihdam edilenler işçi-

lerdir. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

DEVLET MEMURLUĞUNA İLİŞKİN İLKELER 
Sınıflandırma İlkesi 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kamu görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görev-

lerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır. Her bir sınıfta, memurların yükümlülük-
leri, yetkileri ve maaşları farklıdır. 657 sayılı Kanunun getirdiği sınıflandırmanın bir tür rütbe esasına dayandı-
ğı söylenebilir. Sınıfsız memur olmaz ve memur sınıfının dışında çalıştırılamaz. 

KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN MEVzUAT
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Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş ka-
nunları veya yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya belli fakülte, okul veya 
öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bil-
mek gibi şartlar konulabilir. 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ncı maddesinde sınıflar şu şekilde sayılmıştır: 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (Yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar.) 

Teknik Hizmetler Sınıfı (Mühendis, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, mate-
matikçi, istatistikçi, matematiksel iktisatçı, ekonomici, vb.) 

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı (Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, ebe, hem-
şire, sağlık memuru, vb.) 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı (Öğretmenleri, ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar.) 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 

Din Hizmetleri Sınıfı 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı (Bekçi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis mü-
fettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü gibi memurları kapsar. 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı (Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve topla-
mak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işle-
rinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında 
hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, ana hizmetle-
re yardımcı mahiyetteki görevleri yerine getiren memurlardan oluşur. 

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı (Valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış memurları kapsar. 

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı (Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılan-
ları kapsar)

b. Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme:
Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekil-

de sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen nite-
liklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kade-
melerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmet-
leri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriy-
le atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden baş-
lamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları dere-
ce ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiş-
tirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

c. Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri:
Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üze-

rinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya 
öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derece-
lerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri 
arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Kariyer İlkesi 
Kariyer, devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, 

sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağını sağlamak anlamına gelmektedir. 
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Liyakat İlkesi 
Liyakat, yurttaşların devlet memurluğuna girmelerinde ve memurlukta ilerlemelerinde bilgi ve yetenekleri-

nin esas alınmasını ifade eder. 

Serbestlik İlkesi: Devlet memuru olmak isteğe bağlıdır. Devlet istemediği halde kimseyi devlet memuru 
olmaya zorlayamaz. 

Eşitlik ilkesi: Her Türk vatandaşı kamu görevine girme konusunda eşit haklara sahiptir.

D. DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN KAPSAMI 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanacağı idari kuruluşları birinci maddesinde saymıştır. Buna 

göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; Genel ve katma bütçeli kurumlar, İl özel idareleri, belediyeler, il 
özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, Kanunlarla ku-
rulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkın-
da uygulanır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kendi kapsamı dışında kalan kamu görevlilerini saymıştır. Bu perso-
nel kendi özel kanunlarına tabidir. Devlet Memurları Kanununun kapsamı dışındaki personele Devlet Memur-
ları Kanununu değil kendi kanunları uygulanır. Ancak bazı durumlarda Devlet Memurları Kanununun bu per-
sonele uygulanma olanağı vardır. Çünkü Devlet Memurları Kanunu bu personelin tabi olduğu özel kanunlar 
karşısında genel kanun niteliğindedir. Özel kanunlarda hüküm bulunmayan durumlarda bu personele Devlet 
Memurları Kanununu uygulanır: 

1. Yargı Personeli 
Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri, 

Hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, (2802 sayılı Ha-
kimler ve Savcılar Kanunu) 

Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, 

2. Yüksek Öğretim Personeli 
Üniversiteler, İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri, Devlet Gü-

zel Sanatlar Akademileri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim üye ve yardımcıları, (Örneğin 
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu) 

3. Sanatsal Hizmet Yürüten Personel 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, 

Genelkurmay Mehteran Bölüğü Sanatkarları, 

Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konser-
vatuar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri, 

4. Askeri Personel 
Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar, (926 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu) 

5. Emniyet Personeli 
Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.
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E. DEVLET MEMURLUĞUNA GİRİŞ VE MEMURLUĞA BAŞLAMA 
Anayasanın “Kamu hizmetlerine girme hakkı” başlığını taşıyan 70’inci maddesi “Her Türk, kamu hizmetle-

rine girme hakkına sahiptir./Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetile-
mez.” hükmünü getirmiş bulunmaktadır. Söz konusu 70’inci madde “Siyasi Haklar ve Ödevler” bölümünde yer 
almıştır. Dolayısıyla kamu görevlisi olmak her yurttaşın Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerindendir. 

2. Memur Olma Şartları 
Genel Şartlar 
Türk vatandaşı olmak şartı 
Yaş şartı: Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulu-

nu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununa göre kazai rüşt kararı almak şartıy-
la Devlet memurluklarına atanabilirler. 

Öğrenim şartı: Ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde 
ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. 

Kamu haklarından yoksun bulunmamak şartı 

Mahkum (hükümlü) olmamak şartı: 

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar memur 
olamaz. Affa uğraması halinde memurluk yasağı kalkar. 

Ancak affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar. Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, iha-
leye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak memurluğa engeldir. 

Askerlik şartı: Askerlik ilişiği bulunmamak (Tecilli olmak ya da askerlik yükümlülüğünü tamamlamış ol-
mak)

Sağlık şartı: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak gerekir. 

b. Özel Şartlar 
Özel şartlar, belli memur grupları için, genel şartlara ek olarak aranan şartlardır. Teknik hizmetler sınıfında 

memur olabilmek için mühendis, mimar, gibi 

3. Özürlü Personel Çalıştırma Yükümlülüğü
Kurum ve kuruluşlar 657 s. DMK’na göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü ça-

lıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu 
kadro sayısı dikkate alınır.

Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı ola-
rak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazır-
lanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

F. MEMURLUĞA ATAMA VE ADAYLIK
Memurluk sınavını kazananlar ve memurluğa ilk defa atananlar memurluğa “aday memur” statüsünde ata-

nırlar. 

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre için-
de aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. 
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1. Adaylığa Kabul Edilme:
Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci 

maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre için-
de aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

2. Adayların Yetiştirilmesi:
Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sı-

nıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarı-
lı olmaları şarttır.

Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve di-
ğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

3. Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme:
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık 

süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edi-
lenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

4. Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık:
Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı 

ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Adaylık devresi içinde veya sonunda, ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet me-
murluğuna alınmazlar.

5. Asli Memurluğa Atanma:
Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin ona-

yı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

6. İstisnai Memurluklara Atama 
657 sayılı Kanunun aşağıdaki görevlileri istisnai memur olarak nitelendirmektedir: 

Bakan Yardımcılığı, 

Valiliklere, 

Büyükelçiliklere, Elçiliklere, 

Milli İstihbarat Teşkilatı Memurluklarına, 

Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, 

Özel Kalem Müdürlüklerine,

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekre-
terliğine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, MGK Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreterlik Mü-
şavirliklerine, 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Ba-
sın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, 

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut (ve Kamu Ortaklığı) İdare-
si Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, 

Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklı, kalmak kaydıyla istisnai memurluklara atanabilmek için devlet 
memurluğuna atanmak için gerekli olan genel şartları taşımak gereklidir. Ancak, Devlet sanatçılarında arana-
cak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise, bir yaban-
cı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır.

7. Göreve Başlama 
İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisin-
de o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;
Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memur-

lar için iznin veya geçici görevin bitimi,

Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona 
ermesi,

Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gel-
mesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.

8. İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlem:
Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın belir-

tilen süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istih-
dam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı 
aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 15 günlük süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni 
görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık ve-
rilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu 
süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

9. Memurların Görevlerinde Değerlendirilmesi 
Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi siste-

mine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.

Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporla-
rı, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, 
emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz 
önünde bulundurulur.
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10. Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül
Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak 

suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesin-
de ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üze-
rinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verile-
re dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara;

merkezde bağlı veya ilgili bakan, 

illerde valiler, 

ilçelerde kaymakamlar 

tarafından başarı belgesi verilebilir. 

Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görül-
mesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

G. DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından veri-

len görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorum-
ludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, 
yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yeniler-
se, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri vere-
ne aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtula-
maz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

1. Kişisel Sorumluluk ve zarar
Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını 

korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili 
memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en 
alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi 
halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

Memurların Tabi Oldukları Yükümlülükler ve Sınırlamalar 

Müspet Ödevler 
Anayasa ve Kanunlara Sadakat
Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hiz-

metinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu 
“Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yet-
kili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak “Yemin Belgesi” ni im-
zalayarak göreve başlarlar.
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Davranışlarına Özel Bir İtina Gösterme Yükümlülüğü
Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışın-

daki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar.

Amirlerin Görev Yükümlülükleri ve Amirlerin Emrine İtaat 
Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından veri-

len görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorum-
ludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, 
yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yeniler-
se, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri vere-
ne aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtula-
maz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade Yükümlülüğü 
Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramaz-

lar, hususi işlerinde kullanamazlar.

Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona er-
diği zaman iade etmek zorundadırlar.

Mal Bildiriminde Bulunma Yükümlülüğü
Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, 

alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

Kıyafet Mecburiyeti
Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburi-

yetindedirler.

b. Menfi Ödevler 
Başka Görev Alma Yasağı

Memurlar kural olarak ikinci bir görev alamazlar. Kanun çok istisnai hallerde memurların ikinci bir görev ala-
bileceklerini öngörmüştür. 

Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı 
Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette buluna-

maz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketler-
de ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurum-
larını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurlar üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kademelerinde 
görev alabilirler. Memurlar anonim ve limited şirkette yönetici olamaz ama hissedar olabilirler; komandit şirket-
te komandite ortak olamaz ama komanditer ortak olabilirler.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 
15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
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Taraflı Davranma ve Siyasi Faaliyette Bulunma Yasağı
Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya 

zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşün-
ce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve 
eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuri-
yetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren her-
hangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

Dernek Kurma ve Derneklere Girme Yasağı
Anayasanın 33’üncü maddesine göre herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma 

ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Ancak Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görev-
lerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesi mümkündür. 

Hizmeti aksatacak şekilde, Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı
Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmele-

ri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya 
aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. Ancak toplu dilekçe yasak de-
ğildir.

Grev Yasağı 
Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapma-

ları yasaktır.

Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik 
edemezler.

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 
Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın 

yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

Basına Demeç Verme Yasağı 
Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumla-

rına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler 
veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.

Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı
Devlet memurları son 2 yıl içerisinde çalışarak ayrıldıkları kuruma karşı 3 yıl süreyle görev alamazlar. 

Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı
Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa 

dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almala-
rı yasaktır. Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile il-
gisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağ-
laması yasaktır.
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kamuda çalışan genel müdür ve üst düzey yetkililerin aldıkları hediyelerin etik olup olmadığını inceler. Ku-

rul üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve kurulun tüzel kişiliği yoktur.

Bazı kamu görevlileri etik kurulunun denetim alanı dışında bırakılmıştır:
Meclis üyeleri

Bakanlar Kurulu üyeleri

Silahlı Kuvvetler mensupları

Yargı personeli

Yüksek öğretim personeli

H. MEMURLARIN HAK VE AYRICALIKLARI 
1. Güvenlik ve Hizmet Hakkı 
Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları 

elinden alınamaz. 

Memurların memurlukla ilgili tüm kuralların kendilerine uygulanmasını isteme hakları vardır. 

Savcı bir memuru doğrudan soruşturamaz. 

Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırıla-
maz. 

İdare kazanılmış hak aylık derecesine uymak koşuluyla, görev ve unvan eşitliği gözetmeden bir memu-
run göreceği hizmeti ve hizmet yerini değiştirebilir. Ancak İdarenin bu konudaki takdir yetkisi hizmet gerekle-
riyle sınırlıdır. 

İlerleme Hakkı 
Memurlar bir takım sınıflara ayrılmış ve her bir sınıf için bir takım dereceler ve her bir derecenin içinde de 

bir takım kademeler kabul edilmiştir. 

a. Yatay İlerleme Hakkı (Kademe İlerlemesi): Yatay ilerleme bir Devlet memurunun bulunduğu derece 
içindeki kademesinin ilerlemesidir. Kademe ilerlemesinin şartları: 

Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olmak 

İlerlenebilecek bir kademenin bulunması 

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde 
dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

b. Dikey İlerleme Hakkı (Derece İlerlemesi) 
Dikey ilerleme, memurun bulunduğu sınıf içinde bir alt dereceden bir üst dereceye geçerek yükselmesidir. 

Üst derecede boş kademe olmalı

3 yıl bulunduğu derecede çalışmalı 

Ayrıca dikey ilerlemesi yapılacak memurun kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde et-
miş olması şartı aranır.
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3. İzin Hakkı 
Memurun haklarından biri de belli sebeplerle maaş, emeklilik, kıdem gibi bazı hakları saklı kalmak koşuluy-

la belli sürelerle izinli sayılmasıdır. 657 sayılı Kanun beş tür izin öngörmüştür.

a. Yıllık İzin 
1’den 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmet süresi olanlara 20 gün, 11 yıl ve daha uzun süre hizmet süresi olan-

lara 30 gün yıllık izin verilir. 

b. Sağlık İzni
Röntgen teknisyeni veya nükleer tıp uzmanı gibi radyasyona maruz kalan personele yıllık iznin haricinde 

1 ay daha izin verilir. 

c. Mazeret İzni 
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta sü-

reyle analık izni verilir. 

Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun ev-
lenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üze-
rine yedi gün izin verilir. 

Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl 
içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. 

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 
altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. 

d. Hastalık ve Refakat İzni 
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve 

akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık 
hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir. 

İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, 
birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emekli-
lik hükümleri uygulanır. 

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tu-
tulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. 

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, 
baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı-
nın bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları 
korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. 

e. Aylıksız (Maaşsız) İzin 
Memura, refakat için verilen üç aylık iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şar-

tıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. 

Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; 
eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin ve-
rilir. 

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halin-
de memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

Askerde olan memura hizmetini tamamlayana kadar izin verilir.
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Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, on gün için-
de göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 
on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. 

Eşi yurtdışına görevli giden bir kamu personeli yılda bir gözden geçirmek kaydıyla eşinin görev süresi bo-
yunca aylıksız izin alabilir.

4. Sendika Kurma, Sendikaya Üye Olma Toplu Görüşme ve Toplu Sözleşme Yapma Hakkı 
Anayasa memurlara ve kamu görevlilerine sendika ve üst kuruluşlarını kurma hakkı tanınmıştır. Ancak, 

memurların ve kamu görevlilerinin kuracakları sendikaların ve bunların üst kuruluşlarının, grev hakkı bulun-
mamaktadır. 

Memur sendikalarına ve bunların üst kuruluşlarına, İdareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme ve top-
lu sözleşme yapma hakkı tanınmakta; memur sendikalarının üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilmele-
ri kabul edilmektedir.

a. Memur sendikalarına üye olabilecek olan kamu görevlileri şunlardır: 
Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, 

katma ve özel bütçeli idareler, 

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, 

Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara 
bağlı kuruluşlarda ve 

Diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri memur sendikalarına 
üye olabilirler. 

b. Memur sendikalarına üye olamayacak kamu görevlileri şunlardır: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan 

kamu görevlileri, 

Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar, 

Kamu kurum ve kuruluşların: müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yar-
dımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk 
müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerle-
rinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları, merkezi denetim elemanları, 

YÖK Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek tek-
noloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları, 

Mülki idare amirleri, 

Silahlı Kuvvetler mensupları, 

Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, 

Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel gü-
venlik personeli, 

• Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri, sendikalara üye olamazlar ve sendika kuramazlar. 
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İsnat ve İftiraya Karşı Korunma Hakkı 
Uygulamayı İsteme Hakkı: Memur kendisi hakkında kanun, tüzük ve diğer mevzuatın uygulanmasını iste-

me hakkına sahiptir. 

MEMURLARIN DİSİPLİN REJİMİ 
Disiplin suçu memurun göreviyle ilgili kusurlu bir fiilidir. Disiplin cezaları mesleki nitelikte cezalardır. Me-

murların müspet ve menfi ödevlerini ihlal etmeleri idarenin işleyişini bozacağından disiplin cezasını gerektirir. 

İdare, kişinin hayatına, mal varlığına veya Anayasanın koruması altında bulunan herhangi bir hürriyetine 
dokunan tarzda bir disiplin cezası veremez. 

İdarenin hapis cezası veya para cezası gibi bir disiplin ceza vermesi mümkün değildir. Disiplin cezaları me-
murun hürriyetine veya mal varlığına bir zarar vermez; onun kariyerine ve görevinden kaynaklanan hakları-
na zarar verir. Disiplin cezası maddi (örneğin maaş kesimi) veya manevi (örneğin uyarma ve kınama) sonuç-
lar doğurabilir. 

Temel İlkeler 
Disiplin cezası ile adli ceza farklıdır. Disiplin cezaları İdarenin iç işleyişini korumaya yöneliktir. Ancak adli 

cezalar toplumsal düzeni koruma amacı taşır. İdari cezalar idari merciler tarafından verilir, oysa adli cezalar 
adli merciler tarafından verilirler. Disiplin cezaları ve adli cezalar birbirine karıştırılmamalıdır. Disiplin cezala-
rında amaç ve usul çok farklıdır. 

Memura aynı eylem nedeniyle adli ceza verilmemesi İdarenin memuruna disiplin cezası vermesine engel 
olmaz. Devlet memurunun fiili hem adli cezayı hem de aynı zamanda idari cezayı gerekli kılabilir. Bu durum-
da memur hakkında hem adli ceza hem de disiplin cezası verilebilir.

Kanunda öngörülmemiş bir disiplin cezasının verilebilmesi mümkün değildir. Disiplin cezası vermeye yetkili 
makam sadece kanunda düzenlenmiş olan cezalardan birini disiplin cezası olarak verebilir. 

Bir eylemden dolayı ancak bir disiplin cezası verilebilir. 

 Memurun disiplin cezası gerektiren eylemi ile verilecek ceza arasında hakkaniyete uygun bir oran bulun-
malıdır. Buna ölçülülük ilkesi adı verilir. 

Memurun savunması alınmadan disiplin cezası verilemez (aksi taktirde yok hükmündedir). Savunma için 
verilecek süre en az 7 gündür. 

I. DEVLET MEMURUNA VERİLEN DİSİPLİN CEzALARI
Disiplin Cezaları
a. Uyarma 
Uyarma, memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul 
ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve ba-
kımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
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b. Kınama 
Kınama memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul 
ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve ba-
kımından kusurlu davranmak,

Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sü-
rede kurumuna bildirmemek,

Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim 
ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

Verilen emirlere itiraz etmek,

Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç 
vermek. 

c. Aylıktan Kesme
Aylıktan kesme memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan Kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca be-
lirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımı-
nı yapmamak, hor kullanmak,

Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanıl-
masına yardımcı olmak,

Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 
Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
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Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kul-
landırmak,

Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, 
kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabili-
yetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya 
zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

e. Devlet Memurluğundan Çıkarma 
Devlet memurluğundan çıkarma bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmak-

tır. Bu cezayı gerektiren başlıca fiil ve haller şunlardır: 

İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu 
hizmetlerinin yürütülmesini engelleme , işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla top-
lu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini 
basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

Siyasi partiye girmek,

Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapma-
mak,

Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulun-
mak,

Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bu-
lunmak,

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
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2. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası memurun bağlı olduğu kurumdaki “disiplin kurulu”nun kararı 
alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararına dayanan hallerde valiler tarafından ve-
rilir. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu ku-
rumun “yüksek disiplin kurulu” kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayini-
ne yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Red halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir di-
siplin cezası vermekte serbesttirler. 

3. Disiplin Soruşturmasında Usul 
Yukarıda sayılan fiiller hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, 

aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde; memurluktan çıkarma ceza-
sında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımı-
na uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin ceza-
sı verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

Anayasa gereği, memura savunması alınmadan disiplin cezası verilmesi mümkün değildir. Soruşturmayı 
yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarih-
te savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Uyarma, kınama ve Aylıktan kesme cezaları için savunma alındıktan sonra amir 15 gün içerisinde cezayı 
takdir etmek durumundadır.

4. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları 
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, ka-

deme ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. 

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin 
cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde karar-
larını vermek zorundadır. 

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen 
kaldırabilirler. 

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 

Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edi-
lenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, böl-
ge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyelikle-
rine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. 

Disiplin cezaları memurun “özlük dosyasına” işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir 
disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5, aylıktan kesme 
ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire baş-
vurarak, verilmiş olan cezalarının “özlük dosyasından” silinmesini isteyebilir. 

3. Vekalet Görevi
Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle 

işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan ve-
kil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu maddesi vekalet görevine ilişkin temel esasları belirlemiştir. Buna 
göre;

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle 
işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan ve-
kil atanabilir.

Açıktan vekil atama, ancak, ilkokul öğretmenliği, hekimlik, diş hekimliği, eczacılık, köy ve belediyelerde 
ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolar için söz 
konusu olabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Aynı kurumdan kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma neden-
leriyle geçici ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süre-
si için vekalet aylığı ödenir.

Kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile vez-
nedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

657 sayılı Kanun’a tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim 
veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetleri-
ni ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadroları vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşal-
ması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasın-
dan atama yapılabilir.

Vekalet, kamu görevine ilişkin bir kadronun ölüm, istifa, görevden alınma, başka yere atanma, gibi neden-
lerle sürekli ya da izin, hastalık, geçici görevlendirilme gibi nedenlerle geçici olarak boşalması halinde veya ör-
neğin yeni bir teşkilat kurulması sonucu boş bir kadronun varlığı halinde söz konusu olabilir. Boşalan veya boş 
kadrolara yapılan atamalar ise kurum içinden veya kurum dışından ya da açıktan atama şeklinde söz konusu 
olabilir. Yine hangi göreve kimlerin vekalet edeceği kanunda özel olarak düzenlenmiş olabileceği gibi; 657 sa-
yılı Kanun’da düzenlenen genel şartlar çerçevesinde de vekaleten atama yapılabilir.

Kanun’un vekaletin usulünü belirlemediği durumlarda, vekilin atamaya yetkili amir tarafından belirlenme-
si mümkündür. 

4. Memur Statüsünde Kısıntı Yapan Haller
Memur statüsünde bu şekilde kısıntı yapan durumlar, kadro açığı ve görevden uzaklaştırmadır. 

a. Kadro Açığı 
İdari fonksiyonun değişkenliği ilkesi gereği zaman zaman kadro değişiklikleri gerçekleştirilir. Kadrosu kal-

dırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlü-
lükleri devam eder. Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sı-
nıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamayanlar memurluktan 
çekilmiş sayılırlar. Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerinde 
boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

b. Görevden Uzaklaştırma 
Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakın-

ca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.
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i. Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.
Atamaya yetkili amirler;

Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;

İllerde valiler;

İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildi-
rilir.

ii. Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu:
Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde 

soruşturmaya başlanması şarttır.

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak 
veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, 
mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

iii. Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma:
Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da görevdan uzaklaştırmaya yetki-

liler tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

iv. Görevden Uzaklaştırılan Veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak Ve Yükümlülüğü:
Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltı-

na alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak 
ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

Memurun görevine geri dönmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve 
görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için 
gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerleme-
si yapılmak suretiyle değerlendirilir.

v. Tedbirin kaldırılması: 
Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum 

kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, ilgili yetkililerce (Müfettişler tara-
fından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır. 

vi. Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller: 
Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce: 

• Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler; 

• Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler; 

• Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar; 

• Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hü-
kümlü olup cezası ertelenenler; 

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 

vii. Görevden uzaklaştırmada süre: 
Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu 

süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. 
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Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin gö-
revinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleye-
rek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

I. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ
1. Çekilme:
Devlet memuru, bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğin-

de bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu 
terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunul-
muş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevi-
ne devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstü-
ne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

Çekilmede Devir ve Teslim Süresi:
Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini 

bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

a. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları:
İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümleri-

ne göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak 
ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derece-
nin aynı kademesine veya bir sınıftan başka bir sınıfa atanmasına dair hükümlere uyulmak suretiyle diğer bir 
sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bu-
lunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabi-
lirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yük-
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

b. Olağanüstü Yönetim Hallerinde Çekilme Usulü:
Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan 

yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

2. Çekilmiş Sayılma
Bir memurun kanunda öngörülmüş koşulların gerçekleşmesi halinde idarenin yapacağı bir işlemle memu-

riyetinin sona erdirilmesidir. Çekilmiş sayılan memur 1 yıl geçmeden memurluğa alınamaz. İki defadan fazla 
çekilmiş sayılan memurlar tekrar atanamaz.

Devlet Memurları Kanunu uyarınca çekilmiş sayılma halleri şunlardır: 
Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesin-

tisiz on gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
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Başka yerdeki bir göreve atanıp, onbeş gün içinde görev yerine hareket ederek belli yol süresi içinde 
görevlerine başlamayan memurlara on günlük bir süre daha verilebilir. Bu süre sonunda da belge ile is-
batı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayan memurlar memuriyetten çekilmiş sayılır. 

Bilgilerini arttırmak üzere yabancı ülkelere izinli olarak gönderilen ancak izinlerinin bitiminde yol süresi ha-
riç onbeş gün içinde göreve başlamayan memurlar memuriyetten çekilmiş sayılır. 

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin kalkmasına rağmen veya aylıksız izin 
süresinin bitiminde görevine dönmeyen memurlar memuriyetten çekilmiş sayılır.

3. Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları:
Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

30 gün bekleme koşuluna uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

Çekilmede devir ve telsim hükümlerine uymayanlar 3 yıl geçmeden,

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan 
yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakanlar hiçbir surette, 
devlet memurluğuna alınamazlar.

Devlet memurlarının;
Memurluktan çıkarılması;

Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sı-
rasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

Memurluktan çekilmesi;

İstek, yaş haddi, malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; maksimum emeklilik yaşı 65’dir. 65 ya-
şına gelen kanunen emekli olmuş sayılır. Ölümü;  hallerinde memurluğu sona erer.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişiklikleri ile birlikte en güncel haline  
www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

1. Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkın-
da söz konusu olan yasaklardan ya da men-
fi ödevlerden birisi değildir?

A) Devlet memurları grev yapamaz

B) Devlet memurları ticaret ve diğer kazanç 
getirisi faaliyetlerde bulunamazlar.

C) Devlet memurları belli konulardaki şikayet-
lerini tek bir dilekçe ile toplu olarak amirleri-
ne veremezler 

D) Devlet memurları siyasi partilere üye ola-
mazlar

2. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun kapsamı dışında tutul-
mamıştır?

A) Emniyet Teşkilatı mensupları

B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personeli

C) Üniversitelerdeki öğretim üyeleri ve yardım-
cıları

D) Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarmalar

3. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluk-
lardan değildir?

A) Bakanlar Kurulu Sekreterliği

B) Valilik

C) Kaymakamlık

D) Başbakan Müşavirliği

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu personeli re-
jimimizin bir özelliği değildir?

A) Kamu personeli rejimimizde 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu genel kanun niteliğin-
dedir

B) Anayasamız kamu görevlisi olma hakkını 
temel hak ve özgürlükler arasında saymıştır

C) Kamu görevlisi olma hakkı bakımından yurt-
taşlar arasında mutlak eşitlik söz konusudur

D) Kamu görevlilerinin İdare ile arasındaki hu-
kuksal ilişki bir idari sözleşmeye dayanabilir

5. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda düzenlenmiş disip-
lin cezalarından biri değildir?

A) Uyarma

B) Aylıktan kesme

C) Devlet memurluğundan çıkarma

D) Yönetim görevinden ayırma 

6. Yetkili mercilerin bazı memurların yargılan-
masına ilişkin verdiği izinlere Danıştay’da 
itiraz olunur. Söz konusu itirazı Danıştayın 
hangi dairesi incelemektedir?

A) Danıştay 5’inci Dairesi

B) Danıştay 1’inci Dairesi

C) Danıştay 2’nci Dairesi

D) Danıştay 8’inci Dairesi

KONU TESTİ
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7. İtfaiye ekipleri geciktiği için kaza nedeniy-
le arabada sıkışan bir vatandaşı, yakındaki 
hırdavat dükkânının camını kırarak içeriden 
aldığı bir demir kesici makasla kurtaran kişi-
nin bu eyleminin idarenin eylemi olarak ka-
bul edilmesi hangisi ile açıklanabilir? 

A) Vekâlet

B) Yetki devri

C) Geçici Personel

D) Fiili memur

8. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda kamu kuruluşların-
daki istihdam biçimlerinden birisi olarak sa-
yılmamıştır?

A) Sözleşmeli personel

B) İşçi

C) Geçici personel

D) Daimi personel

9. Devlet memurluğunda sınıfında en yüksek 
noktaya kadar ilerleyebilmeyi aşağıdakiler-
den hangisi ifade eder?

A) Kariyer

B) Liyakat

C) Yatay İlerleme

D) Dikey ilerleme

10. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaları 
arasında sayılmaz?

A) Uyarma

B) Kınama

C) Müsadere

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

11. Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin iş-
lendiği tarihten itibaren kaç yıl içinde ceza 
verilmediği takdirde ceza verme yetkisi za-
man aşımına uğrar?

A) 3 yıl

B) 5 yıl 

C) 1 yıl

D) 2 yıl

12. Aday memurların, güvenceli devlet memuru 
olabilmesi için maksimum süre nedir?

A) 1 yıl

B) 2 yıl

C) 3 yıl

D) 6 ay

13. 1982 Anayasasına göre hangiler mal bildiri-
minde bulunmak zorundadır?

I. Memurlar
II. Yasama organında görev alanlar
III. Yargı organında görev yapanlar
IV. Esnaf ve sanatkarlar
V. Muhtarlar
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III 

D) I, II, III ve V

14. I. Belde belediye başkanı
II. Mülki amir
III. Milli Savunma Bakanlığı’nda işçi olarak ça-

lışan bahçıvan
IV.  Hukuk fakültesi öğretim üyesi
V. Sağlık Bakanlığı eğitim daire başkanı

 Yukarıdakilerden hangileri sendika üyesi 
olabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) Yalnız IV

D) III ve IV
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15. 657 sayılı DMK’ya göre; aşağıdakilerden 
hangisi görevden uzaklaştırmaya yetkilidir?

I. Vali  
II. Savcı 

III. Kaymakam
IV. Bakanlık Müfettişleri
V. Atamaya yetkili Amirler

A) I ve II

B) IV ve V

C) Yalnız II

D) I, III, IV ve V

16. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurla-
rı Kanununda belirtilen hizmet sınıflarından 
değildir?

A) Din hizmetleri sınıfı

B) Adalet hizmetleri sınıfı 

C) Teknik hizmetler sınıfı

D) Avukatlık hizmetleri sınıfı

17. Hangileri devlet memurluğundan çıkarılma 
cezasını gerektirir?

I. Özürsüz olarak kesintisiz 10 gün göreve 
gelmemek

II. Özürsüz olarak 1 yılda toplam 20 gün göre-
ve gelmemek

III. Amirine veya mahiyetindekilere fiili tecavüz-
de bulunmak

IV. Siyasi partilere üye olmak

A) Yalnız II

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

18. Kamu personelinin izinleri ile ilgili 657 sayı-
lı yasada öngörülen durumlarla ilgili olarak, 
hangisi yanlıştır?

A) Amir, yıl içinde toplam 10 gün mazeret izni 
vermek zorundadır.

B) Bir yıl ile on yıl arası hizmeti olan personele, 
yıl içinde 20 gün senelik izin verilir

C) Hamile bir bayana, toplam on altı hafta do-
ğum izni verilir. 

D) Beş yıl görev yapan bir personel, bir yıla ka-
dar ücretsiz izin alabilir.

19. Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 
10 yıl geçmeden sicilden silinemez.

B) Uyarma ve kınama cezalarının verilmesin-
den itibaren en az 5 sene geçmeden sicil-
den silinemez.

C) Savunma alınmadan ceza verilemez, mini-
mum süre yedi gündür.

D) Uyarma cezasına karşı 5 gün içinde itiraz 
edilmezse kesinleşir.

20. Memur ceza soruşturmasında; soruşturma 
izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin 
kararlara karşı ilgililer ne kadar sürede itiraz 
edebilirler?

A) 10 gün

B) 15 gün 

C) 60 gün

D) 1 ay
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21. Devlet memurlarına verilecek izinler konu-
sunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Memur kanser, verem gibi tedavisi uzun sü-
reli bir hastalığa yakalandığı takdirde on se-
kiz aya kadar izin alabilir.

B) Muvazzaf askerliğe ayrılan memur bir yıl sü-
reli olarak aylıksız izinli sayılır.

C) Eşinin doğum yapması halinde memura 10 
gün izin verilebilir.

D) Refakat için aylıksız izin verilmesi halinde 
mazeretin ortadan kalkması halinde 10 gün 
içinde göreve dönülmesi zorunludur.

22. Memurlara verilen devlet memurluğundan 
çıkarılma cezasına karşı başvuru aşağıda-
ki makamlardan hangisine ne kadar sürede 
yapılır?

A) Danıştaya - 60 gün

B) Disiplin Kuruluna - 15 gün

C) Disiplin Kurullarına - 30 gün

D) İdare Mahkemesine - 60 gün

23. Adaylık süresi içinde, sağlık nedeni hariç 
memuriyetle ilişiği kesilenler ne kadar süre 
memur olamazlar?

A) 6 ay B) 1 yıl
C) 2 yıl D) 3 yıl

24. 657 sayılı kanunda kamu personeline ilişkin 
düzenlenen hususlar hakkında hangisi doğ-
rudur?

A) Memur sendika kuramaz.

B) Memura ancak istisnai durumlarda hapis 
cezası verilebilir.

C) Memur aynı bölgede atandığı göreve ertesi 
gün katılmazsa istifa etmiş sayılır.

D) Memur ilk bir ila iki yıl arasında aday statü-
sündedir. Asaleti tasdik edilmezse bir daha 
memur olamaz.

25. İdarece kabul edilir bir mazereti olmaksızın, 
kesintisiz olarak memurun görevi 10 gün 
terk etmesi halinde ne olur?

A) Çekilme söz konusudur.

B) Devlet memurluğundan çıkarılma uygulanır.

C) Koşullarda eksiklik nedeniyle atılır 

D) Çekilmiş sayılır

26. Disiplin cezalarının genel amacı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Personeli cezalandırmak

B) Personelin güvenliğini sağlamak

C) Personelin yürütmüş olduğu hizmetleri de-
netlemek

D) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi-
ni sağlamak

27. I. Kesinleşen karara karşı idare mahkemesin-
de 60 gün içinde iptal davası açma

II. Disiplin kuruluna 15 gün içinde itiraz etme
III.  İdare mahkemesinde 30 gün içinde iptal 

davası açma
IV. Disiplin kuruluna 7 gün içinde itiraz etme
V. Yüksek Disiplin Kuruluna 7 gün içinde iti-

raz etme
 Uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezası 

alan bir memur yukarıdaki yollardan hangi-
lerini izleyebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız IV

C) III ve IV

D) I ve IV
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28. I. Anayasa ve devlete bağlılık 
II. Aylık 

III. Hizmet 
IV. Güvenlik 

 Yukarıdakilerden hangileri memurlara tanı-
nan haklardandır?

A) Yalnız II B) II ve IV
C) I ve II D) II, III ve IV

29. I. TSK personeli
II. Yerel yönetimler personeline
III.  Yargı personeli
IV. Üniversite personeli
V. Kamu iktisadi teşebbüslerinin personeline

 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu’nun 
hükümleri aşağıdakilerden hangisine uygu-
lanmaz?

A) Yalnız I B) I ve III  
C) I, III ve IV D) I, II ve III

30. I. Öğretmen hakkında kaymakam tarafından 
verilen soruşturma izni vermeme kararına 
karşı itiraz edilebilir; ancak soruşturma izni 
verme kararına itiraz edilemez.

II. Soruşturma izni vermeme kararına karşı 
savcı Bölge İdare Mahkemesine itirazda 
bulunabilir.

III. Öğretmenin işlediği müessir fiil suçu ne-
deniyle görülen zararın tazmini istemiyle 
tazminat davası açılmadan önce de kayma-
kamın iznine ihtiyaç vardır.

IV. Öğretmenin rüşvet suçu işlediği iddia edil-
seydi savcı soruşturma izni verilmesine 
ihtiyaç olmadan doğrudan soruşturma baş-
latabilirdi.

 Öğretmen A hakkında, öğrenciyi dövme 
suçu iddiasıyla cumhuriyet savcısı tarafın-
dan talep edilen ve kaymakamca verilen so-
ruşturma izniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II B) I ve II
C) II ve IV D) II, III ve IV

31. I. Başbakanlık müsteşarlığı
II. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği
III. Büyükelçilik
IV. Kaymakamlık

 Yukarıdakilerden hangileri istisnai memur-
luklardan değildir?

A) Yalnız IV

B) II ve III

C) I ve IV

D) I, II ve IV

32. I. Bir memura vali ve kaymakam tarafından 
görevden uzaklaştırma cezası verilebilir.

II. Hakkında kademe durdurması cezası veri-
lecek bir memur görevden uzaklaştırılabilir.

III. Hakkında disiplin soruşturması veya ceza 
kovuşturması olan bir memur görevden 
uzaklaştırılabilir.

IV. Görevden uzaklaştırılan memurun kadroyla 
ilişiği kesilir.

V. Görevden uzaklaştırılan memura maaş 
ödenmez.

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II, IV ve V

C) Yalnız III

D) II ve III

33. Kaymakam hakkında verilen soruşturma iz-
nine itiraz hangi sürede nereye yapılır?

A) İdare mahkemesi 10 gün

B) Bölge idare mahkemesi 7 gün

C) Danıştay II. Dairesi 10 gün

D) Bölge idare mahkemesi 10 gün
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

34. I. Geçici personel
II.  Sözleşmeli personel
III.  İşçiler
IV.  Daimi personel

 Hangileri 657’nin öngördüğü istihdam bi-
çimlerinden değildir?

A) III ve IV

B) Yalnız IV

C) Yalnız III

D) I ve IV

35. Devlet memurları ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla kamu görevlisi toplu dilekçe ile 
idareye başvurabilirler.

B) Devlet memurları toplu sözleşme yapabilir-
ler.

C) Devlet memurları grev yapamazlar.

D) Adaylık süresince disiplin cezası almış bir 
memur iki yıl süre ile tekrar memur olamaz.

36. Disiplin cezaları hakkında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Yargı mercii de disiplin cezası verebilir.

B) Kamu görevlisinin aldığı disiplin cezaları her 
durumda beş yıl içinde sicilden silinebilir.

C) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren 
derhal uygulanır.

D) Disiplin cezalarına karşı yalnızca iptal dava-
sı açılabilir.

37. I. Kadın memura doğum halinde doğumdan 
önce ve sonra olmak üzere toplam on altı 
hafta izin verilir.

II. Doğumdan önceki iznini kullanmayan me-
murun kullanmadığı süre doğumdan sonra 
izinli sayılacak süreye eklenmez.

III. Kanser, verem gibi iyileşme süreci zor ve 
masraflı bir hastalığa yakalanan memur 
emekli edilir.

IV. Beş yıllık hizmeti olan memura toplam bir 
yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

 Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız IV

C) I ve II

D) I ve IV

YANITLAR

1. C
2. B
3. C
4. C
5. D
6. C
7. D
8. D
9. A

10. C
11. D
12. B
13. C

14. D
15. D
16. B
17. D
18. A
19. D
20. A
21. B
22. D
23. D
24. C
25. D
26. D

27. D
28. D
29. C
30. C
31. C
32. C
33. D
34. B
35. D
36. C
37. D


