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YASAMA FONKSİYONU
Yasama Fonksiyonu ve Yasama Yetkisinin Tanımı ve Niteliği
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Maddi bakımdan yasama fonksiyonu, genel, sürekli, objektif ve kişisel olmayan işlemler yapmak, yani kural koymak anlamına
gelir. Şeklî anlamda yasama fonksiyonu ise yasama organı tarafından yasama usullerine uygun olarak yapılan bütün işlemlerdir.
Türk Anayasa Hukuku bakımından yasama fonksiyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama usullerine uygun olarak yaptığı
işlemleri ifade eder.
Anayasa’nın 87’nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri şunlardır: Kanun koymak, değiştirmek ve
kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek;
milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak; Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun
kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri
yerine getirmek. Türk Anayasa Hukuku bakımından yasama fonksiyonunun şeklî-organik kritere göre tanımladığımıza göre,
TBMM’nin bu görev ve yetkilerini yerine getirmek için yaptığı işlemler yasama fonksiyonunu oluşturur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, mahkemelerin yerine geçerek yargı işlemi yapamaz.
Yasama organı, yürürlükte olan kanunların uygulanmasından ibaret olan işlemleri kanun yoluyla yapamaz.
Yasama organı, Anayasaya aykırı şekilde kanun yapamaz.
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Yasama Yetkisinin Özellikleri
Yasama Yetkisinin Genelliği:
Yasama organının kanun yapma yetkisi konu bakımından sınırlı değildir. Başka bir ifadeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla dilediği konuda, ana hatlarıyla ya da ayrıntılı olarak kanun yapma yetkisine sahiptir. Buna
yasama yetkisinin genelliği ilkesi adı verilir .
Anayasa’nın 104. maddesinde, yürütme yetkisine ilişkin konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabileceği belirtilmiştir.
Bunun dışında bazı konuların ise “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği” özel olarak belirtilmiştir. Başka bir ifadeyle
bu konular “münhasıran” (yalnızca) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilir. Bu özel hükümlere göre, “bakanlıkların
kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması” , “Devlet Denetleme
Kurulu” , “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri” , “üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin
usul ve esaslar” Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenleneceği belirtildiği için bu konularda Meclisin kanun çıkarması mümkün değildir.
Yasama yetkisinin genelliğine rağmen, yasama organı Anayasa tarafından yetkisiz kılındığı veya yetkisi sınırlandırıldığı için bazı
işlemleri yapamaz.

Yasama organının, yürütme ya da yargı organının yerine geçerek yapacağı idari işlemler ile yargısal işlemler, “yetki gasbı”
nedeniyle “yok” hükmünde sayılmalıdır. Buna karşılık yasama organının Anayasayla yasaklanan konulara ilişkin olarak yapacağı
kanuni düzenlemeler ise “anayasaya aykırılık” nedeniyle Anayasa Mahkemesinin yargısal denetimi sonucunda iptal edilecektir.
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Yasama Yetkisinin Asliliği
Yasama organı bir kanun yaparken daha önce mevcut bir hukuk kuralına dayanmak zorunda değildir. Örneğin, yürütme
organının bir yönetmelik ya da bireysel işlem yapabilmesi için bir kanuna dayanması gerekirken, yasama yetkisinin kullanılmasında bu söz konusu olmaz. Buna da yasama yetkisinin asliliği ilkesi denir.
Yürütme organının işlemleri kanunu izleyen ve kanuna dayanan (secundum legem) işlemlerdir. Yasama işlemlerinin ise
anayasadan kaynaklanma zorunluluğu yoktur. Kanunlar, anayasa karşısında sadece kural-içi (intra legem) olmak durumundadır.
Kanunların yapılabilmesi için anayasanın herhangi bir hükmüne dayanılması zorunlu olmayıp, yapılan kanunun anayasaya uygun
olması yeterlidir. Anayasa-kanun ilişkisi ile, kanun-idari işlem ilişkisi birbirinden farklıdır. Bir ülkenin anayasası olmasa veya
anayasada belli bir konuda kanun çıkarılabileceğine dair hüküm bulunmasa dahi, yasama organı kanun yapabilir. Ancak yürütme
organı, belli bir alanda kendisini yetkilendiren bir kanun olmadıkça işlem yapamaz. Yürütme yetkisine ilişkin konularda doğrudan
Anayasanın verdiği yetkiyle çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri istisnadır.
Yasama yetkisinin asliliğinin bir diğer sonucu ise idarenin mevcut kanunları uygulamasının sadece bir yetki değil aynı zamanda
hukuki bir yükümlülük olmasına karşılık, yasama organının anayasanın belirlediği amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan
kanunları çıkarma konusunda hukuki yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Yasama organının anayasanın hedef ve amaçlarının
gerçekleşmesine yardımcı olacak kanunları çıkarması hukuki olmamakla birlikte, siyasal bir yükümlülüktür.
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Yasama Yetkisinin Devredilmezliği
Anayasa’ya göre , “yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”
Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin 2017 değişikliklerinden önce Anayasa ile öngörülmüş olan bir istisnası vardı.
Anayasa’nın yürürlükten kaldırılan 91’inci maddesine göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi verebilir.” Anayasanın verdiği izinle Meclis, kanuna eşit güçte kurallar getiren, yürürlükteki kanunları
ilga edebilen veya değiştirebilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini Bakanlar Kuruluna verebilmekteydi. Ancak
Anayasada 2017 yılında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesi ile birlikte, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi
sonlandırılmıştır. Ancak daha önce çıkarılmış olan kanun hükmünde kararnameler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

YASAMA İŞLEMLERİ
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Kanunlar
Kanun kavramı, “şeklî ve organik anlamda kanun” ve “maddi anlamda kanun” olmak üzere iki anlamda kullanılır.
Şeklî ve organik anlamda kanun, Anayasanın öngördüğü yetkili organ tarafından, Anayasada belirtilen usul ve biçimde kabul
edilerek yürürlüğe konulan yazılı hukuk kurallarıdır.
Maddi anlamda kanun ise yasama organı tarafından, belli usullere uyularak çıkarılan ve yürürlüğe girmesinden itibaren toplum
için uyulması zorunlu olan genel, soyut ve sürekli kuralları ihtiva eden bir işlemdir. Örneğin, Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu birer dar anlamda maddi kanundur.
Maddi Kanunun Özellikleri
•
Kanunların yazılı olması,
•
Kanunun genel ve soyut olması
•
Kanunların sürekli olması

Kanunların Yapılması
Kanunların hangi organ tarafından ve ne şekilde yapılacağı her devletin anayasası ile açıkça düzenlenir. Kanunları yapan organa
“yasama organı” adı verilir.
Kanunların yapılması usulü, TEKLİF, GÖRÜŞME, KABUL VE YAYIM safhalarından oluşmaktadır.
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Kanunun Teklif Edilmesi
Anayasa’ya göre , kanun teklif etmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yetkilidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye
Büyük Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemez

Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun teklifleri hükümsüz sayılır. Bir yasama döneminde, yani iki seçim
arasındaki dönemde sonuçlandırılamayan kanun tekliflerinin hükümsüz kalmasına “kadük olma” denilmektedir. Milletvekillerince
sunulan kanun teklifleri ilgili komisyondan geçtikten sonra Meclis Genel Kurulunda görüşülür.
Kanun Teklifinin Görüşülmesi
Kanun tekliflerinin Genel Kurulda görüşülmesi aşağıda belirtilen usule göre gerçekleşir.
1. Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açılır.

2. Teklifin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi yapılır.

C

3. Teklifin maddelerine geçilmesi oylanır.
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4. Kanun teklifinin tümü hakkındaki görüşmeler tamamlanıp maddelere geçilmesi kabul edilirse, maddelerin tek tek
görüşülmesine geçilir. Bu safhada teklifin maddeleri tek tek görüşülür.
5. Teklifin tümü oylanır.
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Kanun Teklifinin Kabulü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde kanun teklifinin kabul edilebilmesi, yani kanunlaşabilmesi için,
Anayasa’nın 96’ncı maddesi uyarınca üye tamsayısının (600) en az üçte biriyle toplanan Meclis Genel Kurulunun, toplananların
salt çoğunluğu ile kabul oyu kullanması gerekir. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının en az üçte biri olan 200’dür. Karar yeter
sayısı ise, kural olarak toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir
fazlasından (151) az olamaz.
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Kanunların Yayımlanması ve Yürürlüğe Girmesi
Kanunların yayımlanması görevi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Meclis tarafından kabul edilen kanunları on beş gün
içinde yayımlar. Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Meclise geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla (301) aynen kabul ederse, kanunun Cumhurbaşkanınca yayımlanması zorunludur. Geri
gönderilen kanunun Meclis tarafından tekrar kabulünde üye tamsayısının salt çoğunluğu (301) şartı 2017 Anayasa değişikliği ile
getirilmiştir.
Parlamento Kararları
Parlamento kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun dışındaki bütün işlemleridir.
•
Birinci grup parlamento kararları, yasama organının iç örgütlenmesine ve çalışma düzenine ilişkin kararlardan
oluşmaktadır.
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi içtüzüğünü yapması ve değiştirmesi
2. TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanının seçilmesi kararı
3. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşmesine ilişkin kararlar
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4. Seçimlerin yenilenmesi kararı
5. TBMM’nin tatile girmesine ilişkin karar
6. Kapalı oturum yapılmasına ve bu oturumdaki görüşmelerin yayımlamasına ilişkin kararlar
7. TBMM komisyonlarının seçilmesi kararları .
8. Açık veya gizli oylama yapılmasına ilişkin kararlar

•

İkinci grup parlamento kararları, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin mahiyeti ve işleyişinden kaynaklanmaktadır

1. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılması ve Yüce Divana sevk kararı
2. Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlar hakkında meclis soruşturması açılması ve Yüce Divana sevk kararı .
3. Genel görüşme açılması kararı
4. Meclis araştırması açılması kararı
Üçüncü grup parlamento kararları, yürütmenin bazı işlemlerinin yasama organınca onaylanması işlemlerinden
oluşmaktadır.
1. Olağanüstü hâl ilan edilmesi kararının onaylanması kararı

•
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2. Olağanüstü hâl süresinin uzatılması kararı
3. Kalkınma planlarının onaylanması kararı
•

Dördüncü grup parlamento kararları, yasama organının yüksek yargı organlarına ve bağımsız idari kurullara üye
seçmesine ilişkin kararlardan oluşmaktadır.
Beşinci grup parlamento kararları, yasama organının “yürüme işlemi” niteliğindeki kararlarıdır
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1. Savaş ilanı kararı
2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verilmesi
kararları
İçtüzük Kuralları
Nitelik itibarıyla parlamento kararı olan içtüzükler, yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları
kurallardır.
İçtüzükler de parlamento kararlarına dahil olmaları nedeniyle Cumhurbaşkanınca değil, Meclis Başkanı tarafından yayımlanırlar.
TBMM içtüzüklerini yargısal denetim kapsamına almış ve bu görevi Anayasa Mahkemesine vermiştir. Parlamentonun yöntemsel
bağımsızlığı ilkesi, içtüzüklerin ve içtüzük uygulamalarının herhangi bir yargı denetimine tâbi olmamalarını gerektirmekle beraber,
Anayasa, içtüzüklerin siyasal öneminden dolayı , onları anayasaya uygunluk denetiminin kapsamına almıştır. İçtüzükler, sadece
iptal davasına konu olabilirler.
YASAMA ORGANI

Federal devlette iki-meclis
sistemi, bir zorunluluk olarak
ortaya çıkar. Çünkü federe
devletlerin genellikle küçük
olmaları, bunların bir çatı
altında
toplanmasını
gerektirir ki, bunun bir yolu
federal parlamentonun çift
meclisli olmasıdır. Birinci
meclisin, nüfus esasına göre
bütün ülke vatandaşlarını
temsil etmesine karşılık;
ikinci meclis, eşitlik esasına
göre, federe devletleri temsil
eder.

Demokratik
ikinci
meclisler, üyelerinin tamamının ya da büyük bir
kısmının seçimle belirlendiği
meclislerdir. Bu meclislerin
kurulmasındaki
başlıca
amaç, birinci meclise karşı
bir denge oluşturmak, onun
hatalarının daha nitelikli
kimselerden
oluşan
bir
“düşünce
meclisi”nce
düzeltilmesini sağlamaktır
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Aristokratik ikinci meclis,
seçimle oluşan bir meclis
değildir.
Bu
bakımdan
demokrasi ile bağdaşmaz.
İngiltere’de
de
Lordlar
Kamarası, geçmişe dayalı
kurum
ve
geleneklerin
etkisiyle varlığını sürdürmektedir. Ancak Lordlar
Kamarası’nın yetkileri de
zamanla
zayıflamış
ve
hemen bütün yetkiler Avam
Kamarası’na geçmiştir
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yapısı ve Milletvekillerinin Seçimi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yapısı
İki
meclis
sisteminin
bulunduğu ülkelerde ikinci
meclisler,
İngiltere’deki
aristokratik Lordlar Kamarası
örneğinde olduğu gibi tarihî
nedenlerden veya ülkenin
federal
yapısından
kaynaklanabildiği gibi, üniter
yapılı devletlerde anayasa
yapımında anayasal bir tercih
olarak
da
benimsenebilmektedir.
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1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Milletçe genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden kuruludur” . Seçimler
beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı günde yapılır . Ancak bu süre dolmadan da Meclisin üye tamsayısının beşte üç
çoğunluğuyla (360) seçimlerin yenilenmesine karar verebilmesi mümkündür . Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesine karar
verebilir . Her iki durumda da Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır . Seçilme
yeterliliğine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş olan her Türk milletvekili seçilebilir . Seçime ilişkin temel ilkeleri belirleyen Anayasa,
seçim sisteminin belirlenmesini kanuna bırakmıştır. Milletvekili Seçimi Kanunu ile kabul edilen seçim sistemi ise; d’Hondtlu nisbi
temsil, ülke barajı (yüzde 10) ve kural olarak her ilin bir seçim çevresi olmasını öngören bir sistemdir.
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Milletvekillerinin Seçimi
Seçim Sistemi:
Geniş anlamda seçim sistemi kavramı seçme ve seçilme yeterliliği, adaylığa ilişkin kurallar, oy verme usulleri, seçim çevreleri,
seçim ilkeleri, seçimlerin düzenlenmesi ve seçimlerin yönetim ve denetimi gibi seçimlerle ilgili bütün hususları kapsamaktadır.
Buna karşılık, dar ve teknik anlamda seçim sistemi ise, seçmenler tarafından kullanılan oyların bir mecliste sandalyelere
(temsilciliklere) dönüştürülmesi veya belli makamlara gelecek yöneticilerin belirlenmesine ilişkin yöntemi ifade eder.
Seçim sistemleri, oyların değerlendiriliş şeklî bakımından genel olarak iki ana tipe ayrılmaktadır. Bu ana tipler, hükûmetlerin
kurulmasını kolaylaştırma amacını ifade eden “istikrar ilkesi”ne önem veren çoğunluk sistemleri ile partilerin adil bir şekilde
temsil edilmesi amacını ifade eden “eşitlik ve adalet ilkeleri”ne dayanan nisbi temsil sistemleridir.
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, nisbi temsilin d’Hondt usulünü benimsemiştir. Ayrıca ülke genelinde yüzde 10’luk baraj
uygulanmaktadır. Buna göre, mevcut “ulusal barajlı d’Hondt sistemi”ni, yüzde 10’luk barajın yüksek olmasına rağmen, karma
sistem değil, nisbi temsil olarak kabul etmek daha uygun olacaktır.

Seçim Sistemine İlişkin Anayasal İlkeler:

.

•





Temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkeleri
Seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaması esası
Seçim sisteminin anayasada yer alıp almayacağı tartışmalı bir konudur. Ancak uygulamada genellikle seçim sistemi,
anayasada değil, seçim kanunlarında düzenlenmektedir.

3. En az ilkokul mezunu olmak.
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4. Kısıtlı (hacir altında) olmamak.
5. Askerlikle ilişiği olmamak
6. Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
7. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.
8. Anayasa’nın 76’ncı maddesinde sayılan aşağıdaki suçlardan hüküm giymemiş olmak
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Milletvekili Seçilme Yeterliliği
1.Türk vatandaşı olmak
2. Onsekiz yaşını doldurmuş olmak.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır . Meclis, beş yıllık süre dolmadan üye
tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla (360) seçimin yenilenmesine karar verebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa,
erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir
Seçimlerin ertelenmesi sebebe bağlı bir işlem olup, tek sebep de ülkenin “savaş” hâlinde olmasıdır. Savaş dışındaki bir sebebe
dayanarak seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir
Anayasaya göre , Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması hâlinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim
döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye
tamsayısının yüzde beşini bulduğu hâllerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere bir yıl kala,
ara seçimi yapılamaz.
 Anayasa’ya göre, hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim
elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları
hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden
çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.
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Milletin Temsili İlkesi
Anayasaya göre , Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil
ederler.
1. Milletvekilleri, seçildikten sonra seçmenlerce görevden alınamazlar (azledilemezler).
2. Seçmenler, milletvekillerine hukuken bağlayıcı nitelikte direktifler veremezler (emredici vekalet yasağı). Ancak demokratik
sistemin bir gereği olarak seçmenlerin bağlayıcı olmamakla beraber her türlü isteklerini milletvekillerine iletmeleri mümkündür.
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3. Milletvekilleri, milletvekilliğinden ve partilerinden istifa edebilir veya parti değiştirebilirler.
4. Milletvekili seçildikten sonra, milletvekilinin seçildiği seçim çevresindeki coğrafi ve demografik değişmeler milletvekilliği
statüsünü etkilemez.
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 Anayasa göre, milletvekillerinin göreve başlayabilmesi için andiçmeleri gerekir

Milletvekilliğiyle 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 ortaklıklarda; özel gelir
kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve
vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar 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.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onanmasına bağlı resmî veya özel
herhangi bir işle görevlendirilemezler.
Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerinin meclis üyelikleri
süresince Meclis kararı olmadan cezai takibata uğramalarını
engeller ve onların keyfi tutuklamalara karşı korunması
amacını taşır.
Dokunulmazlığı kaldırılan kişiler tekrar milletvekili seçilecek
olurlarsa, haklarında soruşturma, kovuşturma ve yargılama
yapılabilmesi için yeniden dokunulmazlıklarının kaldırılması
gerekir
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Yasama
sorumsuzluğu,
milletvekillerinin
yasama
faaliyetlerini yürütürken açıkladıkları düşüncelerinden ve
verdikleri oylardan dolayı sorumlu tutulamamalarını ifade
eder.
Şartları:
 Eylemin, Meclis çalışmaları sırasında işlenmiş
olması gerekir
 Eylem ve işlemin oy, söz ve düşünce açıklaması
yoluyla işlenmiş ve yapılmış olması gerekir.

Milletvekilliğinin Sona Ermesi
1. İstifa
2. Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma
3. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme
4. Devamsızlık: Anayasa’ya göre , “Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü
katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca

üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.” Devamsızlık nedeniyle üyeliğin düşürülebilmesi için üye tamsayısının
salt çoğunluğu, yani en az 301 oy gereklidir.
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Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılan; istifa etmesi , milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmesi veya
devamsızlığı nedeniyle Meclis tarafından üyeliği düşürülen milletvekilleri bu kararlara karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası
açabilirler.
Bu iptal davasının süresi yedi gündür. Bu süre, Meclisin kararı aldığı tarihte başlar. Anayasa Mahkemesi davanın açıldığı andan
itibaren on beş gün içinde kararını verir.

.

5.TBMM seçimlerinin yapılması
6.Cumhurbaşkanı seçilme
7.Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanma
8.Ölüm ve gaiplik
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Milletvekillerinin Mali Statüsü
Anayasa’ya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık
tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz. Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri ile bunların emeklileri T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler ve üyeliği sona erenlerin istekleri hâlinde ilgileri devam
eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine T.C. Emekli Sandığı tarafından bağlanan
emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir
Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Örgütlenmesi ve Çalışma Düzeni
Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür.
Başkanlık Divanı
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Katip üyeler
ve İdare Amirlerinden oluşur.
Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için
seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder.
Meclis Başkanı
•
Seçimi: Anayasa, Meclis Başkanının kolaylıkla seçilebilmesini sağlayacak nitelikte bir usul öngörmüştür . Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık
Divanına bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye
tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki
aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday
gösterme süresinin bitiminden İtibaren, beş gün içinde tamamlanır.
•
Tarafsızlığı:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun
Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan hâller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar;
Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar
Siyasi Parti Grupları
Siyasi partiler, Meclis çalışmalarına Meclisteki grupları aracılığıyla katılırlar. Anayasa’ya göre siyasi parti grupları, en az yirmi
üyeden meydana gelir. Yirmiden az milletvekiline sahip siyasi partiler Mecliste grup oluşturamazlar.
Siyasi parti gruplarının yapamayacağı bazı işler şunlardır:
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(1) Siyasi parti gruplarında yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
(2) Siyasi parti grupları Meclis Başkanlığı aday gösteremezler.
Danışma Kurulu
Meclis çalışmalarının verimli yürütülebilmesi için siyasi parti grupları arasında iş birliği ve uyum sağlamak amacıyla İçtüzükle
Danışma Kurulu oluşturulmuştur.
Meclis Komisyonları
1. Anayasa Komisyonu;
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2. Adalet Komisyonu;
3. Millî Savunma Komisyonu;
4. İçişleri Komisyonu;
5. Dışişleri Komisyonu;
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6. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu;

7. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu;
8. Çevre Komisyonu;
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9. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu;
10.Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu;
11. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu;
12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu;
13. Dilekçe Komisyonu;
14. Plan ve Bütçe Komisyonu;
15. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu;
16. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu.
İçtüzükte yer alan bu komisyonlara ek olarak 4847 sayılı Kanun’la Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve 5840 sayılı Kanun’la da
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay
tatil yapabilir
 Meclis, ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya
üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır . Meclis üyelerinin beşte birinin istemi üzerine Meclis
Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırmak mecburiyetindedir, bu konuda takdir yetkisi yoktur
Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm (Anayasanın ilgili maddelerinde yer alan özel karar yeter sayıları) yoksa toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az
olamaz.
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Bu düzenlemeye göre, üye tamsayı 600 olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı yeter sayısı 200 olmaktadır.
Meclis Genel Kurul toplantısına 200’den az milletvekili katılırsa, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için toplantı
yapılamaz.
Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından (151) az olamaz
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Oylama Usulleri
Açık oylama; üzerinde milletvekillerinin
ad ve soyadlarıyla seçim çevrelerinin
yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya
atılması veya elektronik oylama
mekanizmasının çalıştırılması yahut ad
cetvelinin okunması üzerine adı okunan
milletvekilinin ayağa kalkarak “kabul”,
“çekimser” veya “ret” kelimelerinden
birini yüksek sesle söylemesi ve böylece
açıkladığı oyunun Katip Üyelerce
kaydedilmesi suretiyle olur.
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İşaretle oylama; üyelerin el kaldırması;
tereddüt hâlinde ayağa kalkmaları; beş
üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi
hâlinde de salonda olumlu ve olumsuz
oy verenlerin ikiyi bölünerek sayılmaları
suretiyle yapılır
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri
Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek
ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak;
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve
Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
 Hükûmetin denetlenmesi araçlarından birisi olan yazılı soru, Anayasada, “yazılı olarak en geç onbeş gün içinde
cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından
ibarettir” şeklînde tanımlanmıştır
 Genel görüşme açılması, siyasi parti grupları veya en az yirmi milletvekili tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilir.
 Meclis Araştırması
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir
 Meclis Soruşturması
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden biri de Cumhurbaşkanı, Cumhurbaş - kanı yardımcıları ve bakanların
görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarını araştı

Gizli oylama; üzerinde hiçbir işaret
bulunmayan yuvarlakların kürsüden
kutuya atılması suretiyle yapılır. Beyaz
yuvarlak olumlu, yeşil yuvarlak çekimser
ve kırmızı yuvarlak olumsuz oy
anlamına gelir.
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Bütçe Kanunu
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz, bütçe kanunu ile yürürlükteki diğer kanunlarda değişiklik
yapılamaz
Cumhurbaşkanı, bütçe kanunlarını bir daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderemez
Bütçe kanunları hakkında esas ve şekil bakımından Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir
Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir yetkisi de “üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar
vermek”tir. Anayasa’nın 87’nci maddesinin ilk düzenlemesinde Meclisin af ilanına karar verebilmesi için özel bir çoğunluk
aranmazken, 2001 yılında yapılan değişiklikle, “üye tamsayısının beşte üçü” bu konuda karar yeter sayısı olarak belirlenmiştir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Diğer Görev ve Yetkileri
1. Anayasayı değiştirmek .
2. İçtüzük yapmak
3. Anayasa’nın 119’uncu maddesindeki şartlar çerçevesinde verilen olağanüstü hâl ilan edilmesi kararını onaylamak ve gerektikçe
dört ayı geçmemek üzere uzatmak
4. Olağanüstü hâl sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini üç ay içinde görüşüp karara bağlamak

5. Kamu Baş denetçisini seçmek
6. Anayasa Mahkemesine üye seçmek .

7. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek
8. Hâkimler ve Savcılar Kuruluna üye seçmek

YÜRÜTME VE OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM
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YÜRÜTME FONKSİYONU
Yürütmenin temel görevi kanunların uygulanmasıdır. Yürütme organı kanunların uygulanması görevini düzenleyici ve
bireysel işlemler yapmak suretiyle yerine getirir
Yürütme organının düzenleyici işlemleri Anayasada Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler şeklinde düzenlenmiş
olmakla birlikte, yürütme organının başka düzenleyici işlemler yapması mümkündür. Örneğin yürütme organı, Cumhurbaşkanı
kararı, genelge, tebliğ gibi adlar altında da genel, soyut ve objektif kurallar içeren düzenlemeler yapabilir.
Yürütme organı düzenleyici işlem yapma yetkisini, daha önce çıkarılmış bulunan kanunlara veya Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerine dayanarak kullanacaktır.

.

ÜNİTE-6

Yalnızca Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilen ve “mahfuz yetki” olarak adlandırılabilecek hususlarda
Meclis kanun çıkaramaz. Bunlar:
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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
Olağan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
 2017 yılında Anayasada yapılan değişiklikle Türk hukukuna giren Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yürütme yetkisine
ilişkin konularda Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan doğruya Anayasadan aldığı yetkiye dayanarak çıkarılan
düzenleyici işlemlerdir.
 Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.
 Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü
bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez.
 Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda
kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir
 Kanun ve kararname hükümlerinin somut bir olayda uygulanması gerekir. Somut bir uygulama sorunu ortada yokken,
herhangi bir merciin bu konuda tespit edici bir karar alması söz konusu olamaz
 Norm çatışmasının varlığı halinde kanun hükmünü uygulayacak olan merci, somut işlemi yapmaya yetkili idare organı
ya da olayın yargıya intikal etmiş olması durumunda görevli yargı organıdır.
 Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girer
Yargısal Denetimi
Anayasaya göre Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu
denetler

1. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması
2. Devlet Denetleme Kurulu

3. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri
4. Üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar
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OLAĞANÜSTÜ HÂL CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
 Olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini çıkarma yetkisi, Cumhurbaşkanına aittir. Olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkarılmasına ilişkin usul ve şekil kuralları, esas itibarıyla olağan Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri ile aynıdır. Ancak olağan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Cumhurbaşkanınca çıkarıldıktan sonra
TBMM onayına sunulmazken, olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Resmî Gazetede yayımlandıkları gün
Meclis onayına sunulmaları zorunludur . Bu kararnameler de Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler.
 Cumhurbaşkanı, Anayasada belirtilen usule göre ilan edilmiş bir olağanüstü hâlin bulunması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir
 Olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ancak, “olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda”, düzenleme
yapılabilir. Kanun hükmünde olan bu kararnamelerle temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler de
düzenlenebilir
Olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de Resmî Gazete’de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onayına sunulur . Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini kabul
edebilir, değiştirebilir ya da reddedebilir
 Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hâl
sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara
bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar
Yönetmelikler
Yönetmelikler (talimatnameler), Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda,
kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları
yazılı hukuk kurallarıdır.
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Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemler, bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerin yargısal denetimi,
ilk derece mahkemesi olarak Danıştay tarafından yapılır . Kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
belli bir yerde uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimi ise o yerde bulunan idare mahkemeleri tarafından yapılır.
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Cumhurbaşkanı
Seçilme Yeterliliği ve Adaylık
1. Türk vatandaşı olmak
2. Kırk yaşını doldurmuş olmak
3. Yüksek öğrenim yapmış olmak
4. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak



Cumhurbaşkanlığına, a) siyasi parti grupları, b) en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya
birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler c) en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.
2017 yılında yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin aynı günde yapılması
esası kabul edilmiştir. İstifa, ölüm gibi nedenlerle Cumhurbaşkanlığı makamında boşalma olması, seçimlerin
yenilenmesi kararı alınması ve 5 yıllık görev süresinin dolması gibi durumlarda seçimlerin nasıl yapılacağı Anayasa ve
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nda düzenlenmiştir
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2. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.

C

Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından
seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir
 Cumhurbaşkanının göreve başlama anı Mecliste yapılan bu andiçme anıdır. Andiçme töreni, birlikte yapılan
Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden üç gün
içinde gerçekleştirilir.
 Cumhurbaşkanı yürütme organı olarak yürütme yetkisini kullanır; “Devletin başı” sıfatıyla da Türkiye Cumhuriyeti’ni ve
Türk Milletinin birliğini, içeride ve dışarıda temsil eder ve Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve
uyumlu çalışmasını sağlar.
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri:
1. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.


3. Kanunları yayımlar.

4. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
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5. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından
aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
6. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
7. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenler.
8. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet
temsilcilerini kabul eder.

YI

9. Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.

10. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
11. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.

YA

12. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
13. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.

AT

14. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.
15. Yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarır
16. Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri
kullanır. Bu yetkilerden bazıları şunlardır:
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1. Anayasa Mahkemesine üye seçmek

M
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YÜRÜTME ORGANI
Monist yürütme tipinde, yürütme yetkisi bütünüyle tek bir organa aittir. Bu organ, Amerikan Başkanlık sisteminde olduğu gibi tek
bir kişi ya da İsviçre modeli meclis hükûmeti sisteminde olduğu gibi bir kurul olabilir.
Düalist yürütme tipinde ise yürütme yetkisi bir kişi (devlet başkanı) ile bir kurul (Bakanlar Kurulu) arasında paylaştırılmış
durumdadır. Devlet başkanı, cumhuriyetlerde bir cumhurbaşkanı, monarşilerde ise bir kraldır. Düalist yürütme, parlamenter
hükûmet sistemlerinde görülür
Başkanlık sistemine geçildikten sonra, Anayasa’mıza göre, “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve
kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir”

2. Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek
3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini seçmek
4. Hâkimler ve Savcılar Kuruluna üye seçmek
5. Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak
6. Seçimlerin yenilenmesine karar vermek

7. Genelkurmay Başkanını atamak
8. Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek
9. Olağanüstü hâl ilan etmek
10. Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak
11. Devlet Denetleme Kuruluna idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak

İR

Cezai Sorumluluk
Cezai sorumluluk suç işlenmesinden kaynaklanan sorumluluk olup müeyyidesi kural olarak idam, hapis cezası veya para
cezasıdır. Ancak bazen cezai sorumluluk “görevden uzaklaşma” gibi sonuçlar da doğurabilmektedir.

.

Siyasi Sorumluluk
Başkanlık sisteminde başkan (Cumhurbaşkanı) doğrudan halk tarafından seçildiğinden, siyasi sorumluluğu da halka karşıdır ve
ancak seçimler yoluyla ortaya çıkarılır. Anayasaya göre düzenli aralıklarla veya bazı durumlarda erken yapılan seçimlerde halk
politikalarından memnun olmadığı Cumhurbaşkanını tekrar seçmemek suretiyle görevinden uzaklaştırabilir.
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Cumhurbaşkanının hem kişisel suçları hem de göreviyle ilgili işlediği iddia edilen suçlar bakımından yargılanması, meclis
soruşturması usulüne göre olur. Cumhurbaşkanı
hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma önergesi, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu (301) tarafından verilebilir.
Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün (360) gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar
verebilir.
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Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, soruşturmayı yapmak üzere, on beş kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon,
soruşturma sonucunu belirten raporunu Meclis Başkanlığa verir ve bu rapor Genel Kurulda görüşülür. TBMM, üye tamsayısının
üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede
tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

TBMM üye tamsayısının en az beşte üçünün (360) gizli oyuyla, hakkında soruşturma açılmasına karar verilen
Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz
 Anayasa Cumhurbaşkanına vekalet etme görevini, Cumhurbaşkanı yardımcısına vermiştir. Cumhurbaşkanı, seçildikten
sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir
 Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırk beş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi
yapılır. Yenisi seçilene kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
Devlet Denetleme Kurulu
Devlet Denetleme Kurulu, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması
amacıyla Anayasa ile öngörülmüş bir kurul olup, Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışır.


C

Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Ermesi

(3) Cumhurbaşkanının ölmesi.

IÜ

(1) Cumhurbaşkanlığı süresi olan beş yılın dolması halinde yeni seçilen Cumhurbaşkanının göreve başlaması.
(2) Cumhurbaşkanının çekilmesi (istifa etmesi).

(4) Cumhurbaşkanının sağlık nedeniyle görevini sürekli olarak yapamayacak durumda bulunması.
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(5) Cumhurbaşkanının Meclis tarafından Yüce Divana sevk edildikten sonra seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilmesi.
(6) Seçimlerin yenilenmesi kararının alınması halinde yeni seçilen Cumhurbaşkanının göreve başlaması
Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından
atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler.

YI

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir

YA

Bakanlar bu görevlerini yerine getirirken, Devlet tüzel kişiliğini temsil, hiyerarşi, idari vesayet, harcama ve yönetmelik çıkarma
gibi, önceki sistemde de var olan yetkileri kullanırlar.
Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir

AT

Siyasi sorumluluk, parlamenter sistemlerde hükümetin veya bakanların uyguladıkları politikalar
aldıkları kararlar ve her türlü işlem ve eylemlerinden dolayı kendisine karşı sorumlu oldukları parlamento tarafından gensoru
aracılığıyla görevlerine son verilebilmesini ifade eder.
Görevle ilgili cezai sorumluluk, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan
kaynaklanan sorumluluğunu ifade eder.
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Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar görevleriyle ilgili olmayan suçlardan dolayı da cezai sorumluluğa sahiptirler

Bakanların görevle ilgili hukuki sorumluluğu, görevle ilgili işlem ve eylemlerden dolayı Devlete ve kişilere verilen zararların tazmin
edilmesi sorumluluğudur.
Daha önce Anayasada yer alan , “Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana diğer bir bakan geçici olarak vekillik
eder” hükmü 2017 değişikliğiyle kaldırılmış ve vekalet konusu uygulamaya bırakılmıştır. Uygulamada Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve bakanlar birbirlerine vekalet etmektedir.

OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM
Anayasa’da daha önce “olağanüstü hâl” ve “sıkıyönetim” adı altında iki tür olağanüstü hâl rejimi öngörülmüşken, 2017 değişiklikleri
ile sıkıyönetim rejimi kaldırılmıştır
Olağanüstü Hâl İlanı Sebepleri

a. Savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
b. Seferberlik
c. Ayaklanma
d. Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma
e. Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
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f. Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması
g. Şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması
h. Tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması
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Olağanüstü hâl sebeplerinin ortaya çıkması hâlinde, Cumhurbaşkanı yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı
geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir. Olağanüstü hâl ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Cumhurbaşkanının olağanüstü hâl ilanı kararı Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer ve bütün hukuki sonuçlarını
doğurur

Vatandaşlar için para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirilebilir

R
ET
Sİ
Z

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl süresini
uzatabilir. Savaş hâllerinde bu dört aylık süre aranmaz

Temel hakların kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilirOlağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir
Olağanüstü hâl rejiminde yöneticilerin yetkileri genişlerOlağanüstü hâl rejiminde genel mahkemelerin yargı yetkisi devam eder

C

Olağanüstü hâl ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bir idari işlemdir. Bu nedenle Anayasa’nın , “idarenin her türlü eylem ve
işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmü gereğince bu işlem de yargı denetimine tâbidir.
Cumhurbaşkanının olağanüstü hâl ilanına ilişkin kararına karşı, Danıştay Kanunu uyarınca ilk derece mahkemesi olarak
Danıştay’da iptal davası açılması mümkündür. Danıştay, olağanüstü hâl ilanı kararını işlemin bütün unsurları bakımından
denetleyebilir.
ÜNİTE-7
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YARGI
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Yargı fonksiyonunun amacı, hukuk düzeninin korunması ve adaletin gerçekleştirilmesidir.
Yargısal işlemde hâkim, önüne getirilen olayla ilgili hukuk kuralını tespit ederek olaya uygular. Bu nedenle, idari işlemlerin inşaî
(kurucu) niteliğine karşılık, yargısal işlemler gösterici (tespit edici) bir nitelik taşırlar.
Yargısal işlemler kesin hüküm özelliğine sahiptir. Bu nedenle kural olarak kaldırılabilen ve değiştirilebilen yasama işlemleri ve idari
işlemlerden farklı olarak, kesinleşmiş yargı kararlarının kaldırılmaları veya değiştirilmeleri mümkün değildir
Yargı fonksiyonunu yürüten organlar (mahkemeler), idari organlardan farklı olarak bağımsızlık özelliğine sahiptirler

YA

YI

YARGININ TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI
Anayasaya göre yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır . Hâkimler görevlerinde
bağımsız olup Anayasaya, kanuna, hukuka ve 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
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Mahkemelerin Bağımsızlığı İlkesi
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı 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 sorulamaz, 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.
Yasama organına karşı bağımsızlık: Buna göre, yasama organı, belli bir davanın görülmesiyle ilgili olarak kanunla bile bir mahkemeye emir veremez. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yürütme organına karşı bağımsızlık: “hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” şeklindeki hükmü, özellikle yürütme
organının hâkimler üzerinde baskı kurmasını veya nüfuz kullanmasını önlemeye yöneliktir.
Diğer yargı organlarına karşı bağımsızlık: Mahkemeler, üst mahkemelerin itiraz ve temyiz mercii sıfatıyla verdikleri kararlar
dışında, kendileri dışındaki mahkemelerin kararlarıyla kural olarak bağlı değildirler. Bu nedenle, üst mahkemelerin alt mahkemelere davaların görülmesiyle ilgili olarak genel nitelikte emir ve talimat vermeleri mümkün değildir.
Çevreye karşı bağımsızlık: Mahkemelerin hiçbir etki ve baskı altında kalmadan Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak
vicdani kanaatlerine göre karar verebilmeleri için, başta basın yayın organları olmak üzere hiçbir kişi ve kuruluşun yargı kararlarını
etkilemeye yönelik bir çaba içinde olmaması gerekir.
HÂKİMLİK TEMİNATI
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Hâkimlik teminatının gerçekleştirilebilmesi için, hâkimlerin tayin, terfi, nakil, denetim ve disiplin gibi özlük işlerinin
yürütme organı dışında kalan bir organ tarafından yürütülmesi zorunludur
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun görevleri şunlardır :

.

Hâkimlik teminatı, hâkimlerin her türlü maddî ve manevî baskıdan uzak olarak huzur ve sükûn içinde tam bir serbestlik ve
tarafsızlıkla görev yapabilmelerine imkân sağlayan kişisel güvencelerdir.
Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir
mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.
Hâkimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler ve kendileri istemedikçe bu yaştan önce emekliye
ayrılamazlar.

1. Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa
ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden
uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
2. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.
3. Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından seçilir.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yalnızca meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı
Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.

YARGI DÜZENİ VE YÜKSEK YARGI ORGANLARI

C

CUMHURBAŞKANI
ÜÇ ÜYE: Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemis adlî yargı hâkim ve savcıları arasından
BIR ÜYE: Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemis idarî yargı hâkim ve savcıları arasından
TBMM
ÜÇ ÜYE: Yargıtay üyeleri arasından
BIR ÜYE: Danıstay üyeleri arasından
ÜÇ ÜYE: En az bir ögretim üyesi ve en az bir avukat olmak sartıyla, hukuk dallarında görev yapan ögretim üyeleri ile avukatlar
arasından
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Adli Yargı ve Adli Yargı Organları
Adli yargı: Geniş bir uygulama alanına sahip olan adli yargı, hukuk ve ceza yargısından oluşmaktadır. Diğer yargı kollarının
görevine girmeyen davalara adli yargıda bakılır. Hukuk yargısının konusu, hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki
faaliyetleridir. Ceza yargısının konusu ise suç oluşturan fiillerin cezalandırılmasıdır.
İlk Derece Mahkemeleri
Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleridir.. Belirli
kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara veya belli konularla ilgili uyuşmazlıklara bakan mahkemelere özel mahkemeler denir.
Örneğin, iş mahkemeleri, kadastro mahkemeleri, tüketici mahkemeleri gibi.
Ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimliği, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza
mahkemeleridir.
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İkinci Derece Mahkemeleri: Bölge Adliye Mahkemeleri
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna göre,
adli yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir . Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca
kurulur. Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasına
Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca karar verilir.
Üçüncü Derece Mahkemesi: Yargıtay
Adli yargı alanında en üst mahkeme, Yargıtaydır. Yargıtay, adlîye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli
yargı merciine bırakmadığı nihai kararları ve hükümleri son merci olarak inceleyip karara bağlar. Ayrıca, kanunla belirtilen davalara
ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar
Yargıtay üyeleri Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir.
İdarî Yargı ve İdarî Yargı Organları
İdari yargı, idari mercilerin idare hukuku alanındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesini konu
alan yargı yoludur. İdarî yargının kapsamına devletin merkez ve taşra teşkilatına mensup organları ile belediyeler gibi kamu
kuruluşlarının idare hukuku çerçevesindeki işlem ve eylemlerinden doğan uyuşmazlıkların görülmesi girer.
İlk Derece Mahkemeleri
İdare mahkemeleri, genel idari yargı alanında ilk derece mahkemeleri olup kanunlarla başka yargı yerlerinin görev alanına
bırakılmayan, yani vergi mahkemelerinin görevine girmeyen davalar ile ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda çözümlenecek
olanlar dışındaki iptal davalarını, tam yargı davalarını, genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden
dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve kanunlarla verilen diğer işleri çözümler .
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Vergi mahkemeleri vergi uyuşmazlıklarında ilk derece mahkemesi olarak görev yapan yargı organlarıdır. Vergi mahkemelerinin
görevleri; genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin
zam ve cezalar ile tarife uyuşmazlıkları ve bu konularda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından
doğan uyuşmazlıkları çözmek ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektir.
Üst Derece Mahkemeleri
(1) Bölge İdare Mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılacak istinaf
başvurularını inceleyip karara bağlamak ve yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamakla görevli mahkemelerdir.
(2) Danıştay
İdarî yargı ve vergi yargısında temyiz mercii olan Danıştay, Anayasa ile görevlendirilmiş bulunan bir yüksek mahkeme, danışma
ve inceleme organıdır.
Danıştay üyelerinin dörtte üçü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu; dörtte biri, Cumhurbaşkanı tarafından seçilir
Uyuşmazlık Mahkemesi
Anayasa’ya göre , Uyuşmazlık Mahkemesi adlî ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak
çözümlemeye yetkilidir
Sayıştay
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Sayıştay idari görevi, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına incelemek ve denetlemektir. Sayıştay bu görevini yaparken idari bir organ durumundadır.
Sayıştay’ın yargısal görevi ise, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle ilgili sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamaktır. Sayıştay’ın bu kararları hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde karar
düzeltme yoluna başvurabilirler. Bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz. Sayıştay bu görevini yerine getirirken
mahkeme statüsündedir.

Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 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 tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul
etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.
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ANAYASA YARGISI
Geniş anlamda anayasa yargısı, anayasaya uygunluğu sağlamak amacına yönelik her türlü yargı işlemini veya anayasal
sorunların yargısal usullerle çözümlenmesi sürecini ifade eder. Dar anlamda anayasa yargısı ise kanunların ve diğer bazı yasama
işlemlerinin anayasaya uygunluğunun yargı organları tarafından denetlenmesi anlamına gelir.
2017 değişikliği ile de askeri yüksek mahkemelerin kaldırılması ve bu mahkemelerden üye seçilmesine son verilmesi nedeniyle
Anayasa Mahkemesinin üye sayısı onbeşe düşürülmüştür. Ancak askeri mahkemelerden seçilen üyelerin görevlerinin sona
ereceği tarihe kadar üyeliklerinin devam etmesi öngörülmüştür.
On beş üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi’nin üç üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, on iki üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından
seçilir.
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 arasından 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
Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer
için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan
yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer
aday içinden;
dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa
Mahkemesi raportörleri arasından seçer
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için
yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar
arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.
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Anayasa Mahkemesinin Görevleri
 Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas
bakımlarından uygunluğunu denetlemek; Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından incelemek ve
denetlemek
 Bireysel başvuruları karara bağlamak
 Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar
Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarını görevleri
ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan (Ceza Mahkemesi) sıfatıyla yargılamak.
 Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak
 Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
 Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya üyeliklerinin düştüğüne dair TBMM kararlarına karşı
açılan iptal davalarına bakmak

Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu
Denetime Tâbi Normlar
Kanunlar

İR

Anayasa Değişiklikleri
Anayasa’nın 148’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Anayasa Mahkemesi, “Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından
inceler ve denetler.”
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Anayasa’nın 148’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasaya
şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler.

.

Anayasa’nın 148’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Anayasa Mahkemesi kanunların Anayasaya şekil ve esas
bakımlarından uygunluğunu denetler. Türk anayasa hukuku bakımından kanunun şeklî anlamda tanımlandığını daha önce
görmüştük. Dolayısıyla, anayasa yargısı bakımından da kanun “şeklî anlamda” kanundur
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TBMM İçtüzüğü
Anayasa’nın 148’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün
Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler.
Denetim Dışında Tutulan Normlar
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Milletlerarası Antlaşmalar
Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin son fıkrasına göre, “usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.”

Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Anayasa’nın 148’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, “olağanüstü hâllerde ve savaş hâllerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.”
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Parlamento Kararları
Parlamento kararları, TBMM İçtüzüğü , yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlar hariç,
Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi değildir.
İnkılâp Kanunları
Anayasanın İnkılap Kanunlarının korunması başlığını taşıyan 174’üncü maddesine göre “Anayasanın hiçbir hükmü, Türk
toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacı güden, aşağıda
gösterilen İnkılap Kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı
olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.”
Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim Yolları)
Anayasaya uygunluk denetimi iptal davası, itiraz yolu ve bireysel başvuru olmak üzere üç şekilde gerçekleşebilir.
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Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)
İptal davası (soyut norm denetimi), belirli organların, kamu otoritelerinin veya kişilerin bir kanunun aleyhine, anayasaya aykırılık
davası açması ile yetkili mahkemece yapılan anayasaya uygunluk denetimidir . İptal davasının, genel korunma davası ve organ
davası olmak üzere iki türü vardır. Genel korunma davası, belli bir menfaat şartı aranmaksızın, herhangi bir kanunun anayasaya
aykırılığı iddiasıyla yetkili kılınan kişi veya organlarca açılabilen bir davadır. Organ davası ise, belirli organ ve kurumlar tarafından,
kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlardaki kanunların anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan davadır.
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İptal Davası Açma Yetkisi
1982 Anayasası iptal davası olarak genel korunma davasını düzenlemiş, organ davasına yer vermemiştir. Buna göre,
kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğünün tamamının veya bazı hükümlerinin Anayasaya aykırılığı
iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmaya yetkili kişi ve organlar Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu ile TBMM üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri olarak sayılmıştır .
Kanunların ve anayasa değişikliklerinin şekil bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açma yetkisi ise sadece
Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tamsayısının beşte biri tutarındaki üyelere tanınmıştır . İptal davası açabilecek siyasi parti
gruplarının, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye sayılarında eşitlik bulunması halinde, son milletvekili genel seçiminde alınan
geçerli oy sayısına göre dava açma yetkisi belirlenir.
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İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar
kKanunlar
(Esas Bakımından)

Kanunlar
ve
Anayasa
Değişiklikleri
(Şekil Bakımından)

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve TBMM
İçtüzüğü
(Esas ve Şekil Bakımından)

Cumhurbaşkanı
TBMM’de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti
grubundan her biri
TBMM üye tamsayısının en az beşte biri
tutarındaki üyeleri

.

Cumhurbaşkanı
TBMM üye tam sayısının en az
beşte biri tutarındaki üyeleri

İptal Davasında Süreler
Kanunlar
(Esas Bakımından)

Kanunlar ve Anayasa Değişiklikleri
(Şekil Bakımından)
10 gün

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve
TBMM İçtüzüğü
(Esas ve Şekil Bakımından)
60 gün
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60 gün
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Cumhurbaşkanı
TBMM’de en fazla üyeye sahip
iki siyasi parti grubundan her
biri
TBMM üye tamsayısının en az
beşte biri tutarındaki üyeleri
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Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)
Somut norm denetimi, “bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk
normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması hâlinde yapılan denetimdir.
Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)
Somut norm denetimi, “bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk
normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması hâlinde yapılan denetimdir”
Kanun hükmünde kararnameler ise, 2017 yılında Anayasada yapılan değişiklik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Türk
anayasa yargısında somut norm denetimine Anayasa’nın 152’nci maddesi uyarınca, sadece kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri konu olabilir.
TBMM İçtüzüğü ise vatandaşlara hak ve yükümlülük getiren hükümler içermediğinden mahkemelerde uygulanması söz konusu
olamaz ve dolayısıyla İçtüzüğün itiraz yoluyla Anayasaya aykırılığının ileri sürülmesi de mümkün değildir.
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İtiraz yoluyla Anayasaya aykırılığı ileri sürülebilecek normlar kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleridir ve bu da ancak esas
bakımından söz konusu olabilir.
Şartları

YA

YI

N
LA
R

Bakılmakta Olan Bir Dava Olmalıdır
Davaya Bakmakta Olan Merci Bir Mahkeme Olmalıdır
İtiraz Konusu Norm Davada Uygulanmalıdır
Uygulanacak Norm Resen Anayasaya Aykırı Görülmeli veya Aykırılık İddiası Ciddi Bulunmalıdır
Anayasa Mahkemesi işin kendisine gelmesinden itibaren beş ay içinde kararını vermezse mahkeme, yürürlükteki kanun
hükümlerini uygulayarak dâvayı sonuçlandırır.
Anayasa’nın 152’nci maddesi göre, “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete’de
yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda
bulunulamaz.”
Bireysel Başvuru
Genel olarak bireysel (kişisel) başvuru ya da anayasa şikayeti, kişilerin anayasal güvenceye sahip hak ve hürriyetlerinin,
anayasa ve kanunlarda öngörülen usullerle korunmasını sağlayan, hakları ihlal edilen kişilerce belli şartlar çerçevesinde kullanılabilen ve sadece kanuna karşı değil, genellikle bütün kamusal işlemlere karşı anayasa mahkemesinde açılabilen bir davadır.
Bireysel başvuru başta Almanya olmak üzere, Avusturya, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Türkiye’de bireysel başvuru yolu 2010 Anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir.
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6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’a göre , herkes, Anayasada güvence altına
alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
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Yasama işlemleri, düzenleyici idari işlemler, Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler
bireysel başvurunun konusu olamaz.
Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı
doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel
kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir. Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili
olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz.
Bireysel başvurular Anayasa Mahkemesine doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla
yapılabilir. Başvuru dilekçesinde işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan
Anayasa hükümlerinin, ihlal gerekçelerinin, başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların, başvuru yollarının tüketildiği,
başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ile varsa uğranılan zararın belirtilmesi gerekir. Bireysel başvurunun, başvuru
yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.
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Kabul edilebilirlik incelemesi: Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için yukarıda belirtilen başvuru
şartlarının gerçekleşmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların
kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile
açıkça dayanaktan yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir. Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır.
Kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına oy birliği ile karar verilen başvurular hakkında, kabul edilemezlik kararı verilir. Oy birliği
sağlanamayan dosyalar bölümlere havale edilir. Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir
Esasın incelenmesi: Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi bölümler tarafından yapılır. Bireysel
başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet
Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir. Tedbire karar verilmesi hâlinde, esas hakkındaki
kararın en geç altı ay içinde verilmesi gerekir.
Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi
hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz,
idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez. Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını
ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında
hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir.

.

Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren on beş gün içinde başvurabilirler.
Bireysel başvurular harca tabidir.
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Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı
Esas Bakımından Denetim
Sebep Unsuru
Bir kanunun sebebi, o kanunun çıkarılmasında etkili olan faktörler olarak tanımlanabilir
Amaç Unsuru
Bir kanunun amacı, o kanun ile ulaşılmak istenen nihai sonuçtur.
Konu Unsuru
Bir hukuki işlemin konusu, o işlemin muhtevası veya doğurduğu hukuki durum ve sonuçtur
Şekil Bakımından Denetim
Kanunların şekil bakımından denetimi:
Toplantı yeter sayısı için oylamaya en az 200 üyenin katılması gerekir. Karar yeter sayısı, yani bir kanunun kabul edilebilmesi için
gerekli olan kabul oyu sayısı ise en az 151’dir.
Örneğin; Anayasa’nın 87’nci maddesine göre, genel ve özel af çıkarılabilmesi TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun
oyu gerekir.
Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetimi: Anayasa’nın 148’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, Anayasa
değişikliklerinin şekil bakımından denetlenmesi, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup
uyulmadığı hususları ile sınırlıdır.
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin şekil bakımından denetimi: Anayasa, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin şekil bakımından
denetimi konusunda herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bakımından şekil
denetiminde bakılacak husus yetkili merci (Cumhurbaşkanı) tarafından çıkarılıp çıkarılmadığı ile sınırlı kalacaktır
TBMM İçtüzüğü’nün şekil bakımından denetimi: Anayasada İçtüzüğün şekil bakımından denetimine ilişkin de bir sınırlama yoktur.
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Anayasa Mahkemesinin Kararları
Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.” Kararların kesinliğinin şeklî
ve maddi olmak üzere iki farklı anlamı vardır. Kararların şeklî anlamda kesinliği, o kararlara karşı temyiz, karar düzeltme gibi
kanun yollarına başvurulamaması demektir. Kararların maddi anlamda kesinliği ise, o karara konu olan uyuşmazlığın, aynı
taraflarca aynı sebebe dayanılarak yeni bir dava konusu yapılamamasını ifade eder.
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Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olması iptal edilen kanunun hukuki geçerliliğini yitirmesi anlamına gelir
Mahkemesi kararlarının gerekçelerinin bağlayıcılığı sadece kararların “hüküm” kısmı için geçerlidir. Anayasa Mahkemesi
kararlarının “gerekçesi” bağlayıcı değildir. Çünkü, mahkeme kararlarının gerekçeli olması zorunluluğu sadece Anayasa
Mahkemesi kararları için değil, bütün mahkeme kararları bakımından geçerlidir.
Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptaline karar verilen kanun, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi veya TBMM İçtüzüğü ya da bunların iptal edilen hükümleri, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte
yürürlükten kalkar. Anayasa Mahkemesi, gereken durumlarda iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere
ayrıca kararlaştırabilir.
Anayasa Mahkemesine, iptal kararlarının yürürlüğe girmesini bir yıl süreyle erteleme yetkisi verilmesinin amacı, iptal
kararının hemen yürürlüğe girmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuk boşluğunun kamu düzeni bakımından doğurabileceği
tehlikeli sonuçların meydana gelmemesi için yasama organına yeni bir düzenleme yapma imkânının sağlanmasıdır.
Anayasa Mahkemesi kararları kural olarak Resmî Gazete’de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girerler. Anayasa
Mahkemesi tarafından verilmiş olan iptal kararı geriye yürümez. Buna göre, iptal edilmiş olan kanun, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi veya içtüzük hükümleri, iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı veya yürürlüğe gireceği güne kadar geçerli
kabul edilir. Bu tarihe kadar söz konusu düzenlemelere dayanılarak yapılmış olan bütün işlemler de geçerliliğini muhafaza eder.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinin siyasi parti kapatma veya Yüce Divan sıfatıyla verdiği bir kararının
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğine hükmetmesi hâlinde, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde Anayasa Mahkemesinden yargılamanın yenilenmesi talebinde
bulunulabilir.
Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü
Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır ve bireysel başvuruları karara bağlar.
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Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır ve
toplananların salt çoğunluğu ile karar alır.
Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi
için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri
kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler.
Anayasa Mahkemesi görüşmeleri gizlidir
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ANAYASA’NIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Anayasal Değişmeye Yol Açan Faktörler
Sosyal, siyasal ve ekonomik faktörler, teknolojik gelişmeler, yeni bir devletin kurulması ya da bağımsızlığını elde etmesi
ve bir ülkenin siyasal rejiminde meydana gelen değişiklikler anayasal değişmenin temel sebepleri arasındadır.
Anayasayı Yapan veya Değiştiren İktidar
Bir devletin anayasasını yapan ya da değiştiren iktidara “kurucu iktidar” adı verilmektedir.
Asli Kurucu İktidar
A
sli kurucu iktidar, bir ülkenin siyasal rejiminde ihtilal, hükûmet darbesi veya ülkenin parçalanması sebebiyle bir hukuk
boşluğu meydana gelmesi ya da bağımsızlığın kazanılması veya yeni bir devletin kurulması gibi durumlarda hiçbir hukuk kuralıyla
bağlı olmaksızın yeni anayasayı yapan iktidara denir.
Asli kurucu iktidar, sınırsız ve hukuk dışı bir olay olmasına karşılık, sosyolojik anlamda toplumdaki siyasal değer ve inançlar,
siyasal güç dengesi, uluslararası ortam ve ülkenin dış ilişkileri gibi faktörlerle kendini sınırlı hissedebilir.
Tali Kurucu İktidar
Tali kurucu iktidar ise, bir ülkenin anayasasını, mevcut anayasal kural ve usuller çerçevesinde tümden yenileyen ya da
değiştiren iktidara denir. Asli kurucu iktidarın aksine, tali kurucu iktidar hukuken sınırlı bir iktidar olup yaptığı yeni anayasa ya da
anayasa değişiklikleri, geçerliliğini yürürlükteki anayasadan alır. Tali kuruculuk işlevi, bağımsız olmayıp yürürlükteki anayasadan
türediği için “türev kurucu iktidar” olarak da adlandırılmaktadır.
Anayasayı Yapan veya Değiştirenlerin Profili: Politika Kararlaştırıcılar ve Teknisyenler
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Anayasaların Yapımı veya Değiştirilmesi Yöntemleri
Hiyerarşik Yöntem
Hiyerarşik yöntemde anayasa yapımı, Anayasa’nın, bir kişi, kurul ya da temsili olmayan bir meclisçe “tepeden inme” (top-down)
bir usulle kabul edilmesi biçiminde gerçekleşmektedir
Bu yöntemin klasik uygulaması, hükümdar ya da monarkın tek yanlı bir iradi tasarruf ile “ferman” biçiminde bir anayasayı kabul
ve ilan etmesidir. Monarkın kendi yetkilerini bir ferman ile sınırlaması, mutlak monarşiden, sınırlı (meşruti) monarşiye geçişi ifade
eder. Ancak monarkın kendi iktidarını sınırlaması, genellikle birtakım tarihî, sosyal ve siyasal faktörlerden kaynaklanır. Ferman
anayasa yapımının örnekleri arasında Fransa’da 1814 Restorasyon Dönemi Anayasası; İtalya’da 1848 Anayasası; ve Türkiye’de
I.Meşrutiyete geçişi sağlayan 1876 Anayasası sayılabilir.
Hiyerarşik yöntemle anayasa yapımında, bazı ülkelerde referandum yoluna da başvurulduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bu
referandumlar genellikle serbest bir ortamda yapılmadığından “plebisit referandum” niteliğindedirler. Bu nedenle de bunlar,
anayasaların demokratik meşruluk kazanmasını sağlamaktan uzaktırlar.
Organik Yöntem
Organik yöntemde anayasalar mevcut anayasal kurumlar tarafından yürürlükteki usul ve kurallara göre, genellikle yasama işlemi
biçiminde yapılır. Bu yöntemi, “tali kurucu iktidar” tarafından yeni bir Anayasa’nın yapılması veya mevcut Anayasa’nın
değiştirilmesi olarak açıklamak da mümkündür. Organik yöntemi diğerlerinden ayıran en önemli fark, bu yöntemde anayasa yapımı
sürecinin büyük ölçüde “nötr” bir şekilde işlemesidir.
Organik yöntemle anayasa yapımı veya Anayasa’nın değiştirilmesi, anayasal değişme için gerekli çoğunluk sağlanmadıkça, çok
sık ortaya çıkmaz . Organik yönteme göre anayasa yapımı veya değişikliği sürecinin tamamlayıcı bir unsuru olarak referandumlara
da başvurulabilmektedir.
Sözleşme Yöntemi
Sözleşme (veya pakt) yönteminde, anayasa yapımı, toplumu temsil eden siyasal güçler (gruplar ve partiler) veya seçilmiş bir kurul
ya da kurucu meclis tarafından “katılma ve uzlaşma” ilkelerine dayalı olarak “toplumsal sözleşme” biçiminde
gerçekleştirilmektedir. “Tabana dayalı” (aşağıdan yukarı=bottom-up) anayasa yapımı olarak da adlandırılabilecek olan sözleşme
yönteminin esası, toplumu temsil eden bütün grupların katılımıyla bir uzlaşmaya varmak olmakla birlikte, bu her zaman mümkün
olmayabilir
Sözleşme yönteminin klasik örneklerini “misak biçimindeki anayasalar” oluşturur. Anayasacılık tarihinde, genellikle monark ile
onun karşısında yer alan ve onu bir anlamda anayasa yapmaya zorlayan bir takım siyasal güçler arasında varılan anlaşmalar
sonucunda misak anayasaların yapıldığı görülür. Monarkın yetkilerini bir ölçüde sınırlayan bu tür anayasa veya anayasal belgelere
örnek olarak, İngiltere’de 1215 tarihli Büyük Hürriyet Beratı (Magna Carta Libertatum) ve 1689 Haklar Layihası (Bill of Rights);
Fransa’da 1791 ve 1848 Anayasaları; Türkiye’de 1808 tarihli Sened-i İttifak ve 1876 Anayasası’nda yapılan 1909 değişikliği gösterilebilir
Sözleşme yöntemi ile anayasa yapımı “katılma ve uzlaşma” ilkelerine dayalı olarak gerçekleştirilir
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Anayasa yapımcıları, temelde politika kararlaştırıcılar ve teknisyenler olarak ikiye ayrılabilir. Politika kararlaştırıcılar
kavramı, Anayasa’nın yapılması kararını veren ve anayasada yer alacak temel tercihleri hukuken ve fiilen belirleme ve nihai olarak
onaylama yetkisine sahip siyasal güçleri (politikacılar, siyasal gruplar ve partiler, hükûmetler, yasama organları ve halk gibi) ifade
etmektedir. Teknisyenler ise politika yapımcılarının tayin ettiği çerçeveye göre anayasayı hazırlayan uzmanlardır.
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1982 ANAYASASI’NA GÖRE ANAYASA’NIN DEĞİŞTİRİLMESİ USULÜ
“Anayasa’nın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir.
Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirilme teklifinin kabulü Meclisin üye
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve
kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tâbidir. Cumhurbaşkanı, Anayasa
değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halk oyuna sunabilir. Meclisçe üye
tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı
tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halk oyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanır. Halk oyuna sunulan
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halk oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından fazlasının
kabul oyu olması gerekir

Anayasa’nın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif
edilebilir.Değişiklik teklifi verilebilmesi için Meclis üye tamsayısının en az üçte birinin, yani en az 200 milletvekilinin
imzası gereklidir
Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür İçtüzüğe göre, birinci görüşmede gerekli
çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde ikinci görüşmede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş
olur.
Bir anayasa değişikliği teklifi hakkındaki görüşmeler tamamlandığında TBMM Genel Kurulu bu teklifi karara
bağlayacaktır. Anayasa değişikliği tekliflerinin Genel Kurulda kabulü için Anayasa’nın 175’inci maddesi, üye
tamsayısının beşte üçü (360 oy) veya üçte ikisi (400 oy) şeklinde, iki farklı karar yeter sayısı öngörmüştür
Anayasa, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen anayasa değişikliklerinin onaylanması yetkisini Cumhurbaşkanı ile halk
arasında paylaştırmıştır. Kabul yeter sayısının beşte üç veya üçte iki olmasına göre “onay usulü” değişmektedir.
Bir anayasa değişikliği teklifi TBMM tarafından 360 oydan 399 oya kadar bir oyla kabul edilirse, Cumhurbaşkanı bunu
Meclise geri gönderebilir ya da zorunlu olarak halkoyuna sunar.
Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından beşte üç veya üçte iki çoğunlukla kabul edilen bir anayasa değişikliğini yeniden
görüşülmek üzere Meclise geri gönderme yetkisi bulunmaktadır
Anayasa değişikliğinin beşte üç çoğunlukla kabul edilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanının geri gönderme yetkisini
kullanması bir “güçleştirici veto” niteliğindedir. Bu durumda Meclisin, anayasa değişikliğini yeniden Cumhurbaşkanına
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halk oylamasına sunulması
hâlinde, Anayasa’nın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar. Halk
oylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli
her türlü tedbir alınır.”
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ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN DENETİMİ
Anayasa değişikliklerinin esas bakımından anayasaya uygunluğunun denetlenebilmesi, anayasaya aykırı anayasa
normlarının olabileceğinin kabulü hâlinde söz konusu olabilir.
Anayasaya aykırı anayasa normlarının, anayasa değişiklikleri yoluyla ortaya çıkması ise, şeklî ve maddi açıdan söz konusu olabilir.
Değişiklik için öngörülen usullere uyulmaması şeklî aykırılığı, Anayasa’nın düzenlemelerine ters düşen veya bunları ortadan
kaldıran değişiklikler ise maddi aykırılığı oluşturur.
Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Anayasaya
şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler
Anayasa’nın, Anayasa değişikliklerinin denetiminde koyduğu sınırlardan “teklif çoğunluğu”, değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yapılmasını ; “oylama çoğunluğu”, Anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayısının en az beşte üç (Cumhurbaşkanı tarafından Meclise geri gönderilen bir Anayasa değişikliğinin aynen
kabulünde ise üçte iki) çoğunluğuyla kabul edilmiş olmasını ; “ivedilikle görüşülememe” ise Anayasa’nın değişik 175’inci
maddesiyle getirilen “Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul’da iki defa görüşülür” hükmündeki iki defa
görüşülme zorunluluğunu ifade etmektedir.

.

göndermesi için üçte iki çoğunluk sağlaması gerekir. Meclisin anayasa değişikliğini üçte iki oyla kabul edip gönderdiği
ikinci hâlde ise, Cumhurbaşkanının geri göndermesi sadece bir “geciktirici veto” niteliğine sahiptir.
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Mahkemenin Anayasaya aykırı yorumlarla anayasa değişikliklerini iptal etmesine bir tepki olarak 1982 Anayasası ile anayasa
değişikliklerinin şekil bakımından denetimi, “teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup
uyulmadığı hususları ile” sınırlandırılmıştır. Mahkeme, bu dönemde yapılan Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin
Anayasa değişikliğinin iptali için açılan davayı, Anayasa’nın esas denetimine izin vermediği, şekil bakımından da Anayasada
belirtilen aykırılıkların bulunmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

