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ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 

1. madde 

Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 

2. Madde 

Cumhuriyetin nitelikleri 

Cumhuriyetçilik  

Başlangıç ilkeleri 

Atatürk milliyetçiliği  

laik devlet  

sosyal devlet  

hukuk devleti  

insan haklarına saygılı devlet  

demokratik devlet 

3.madde 

Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, 
milli marşı ve başkent 

 

 

 

 

 

@ anayasanın ilk üç maddesinin 
değiştirilemez oldu anayasada 
açıkça belirtilmiştir.           
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TEMEL HAK VE ÖDEVLER 

Kişi hak ve ödevleri 

Kişi dokunulmazlığı  

zorla çalıştırma yasağı 

Kişi hürriyeti 

özel hayatın gizliliği  

yerleşmeye ve seyahat özgürlüğü  

karını hakim güvencesi  

mülkiyet hakkı  

toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme 
hakkı           

Sosyal ve ekonomik 
hak ve ödevler 

Ailenin korunması 

Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi 

Kamu yararına  

çalışma hakkı  

sağlık hizmeti  

grev hakkı  

Sosyal güvenlik hakkı 

Siyasal hak ve 
Ödevler 

Türk vatandaşlığı  

seçme ve seçilme hakları 

 siyasi partiler ile ilgili hükümler  

kamu hizmetlerine girme hakkı  

vatan hizmeti vergi ödeme  

Dilekçe hakkı    
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1982 ANAYASASıNıN TEMEL 
ORGANLARı 

Yasama 

TBMM 

Yürütme 

Cumhurbaşkanı 

Bakanlar kurulu 

Yargı 

Bağımsız mahkemeler 
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TBMM 

Genel seçimler 

Bir seçim dönemi için milletvekillerinin 
seçildi seçildi. Bir seçimleri dört yılda 
oluşur 

Ara seçim 

İki milletvekili genel seçimi arasında 
Meclis üyelikleri arasında boşalma 
olması durumunda yapılan seçim 

Milletvekilliğinin 
Düşme Nedenleri 

Çekilme 

Kesin hüküm giyme veya kısıtlama  

milletvekili ile bağdaşmayan görev 
kabul etme  

çalışmalarına özürsüz katılmama  

cumhurbaşkanı seçilme 
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TBMM GENEL ŞEMASı      

TBMM İçtüzüğü Meclis Başkanlığı 

Meclis Başkanı 

Başkan Vekili 

Katip üyeler 

İdari Amirler 

Meclis Başkanının 
Görevleri 

Meclis toplantılarına başkanlık etmek  

cumhurbaşkanına vekâlet etmek  

meclis iç düzenini sağlamak  

TBMM idari mali işlerini yürütmek         
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TBMM NİNE GÖREVLERİ 

• Kanun koymak 

• Genel ve özel af ilanına karar vermek  

• OHAL ve sıkıyönetim kararlarını onaylamak  

• meclis seçimlerinin yenilenmesi ne karar vermek  

• para basılmasına karar vermek  

• Bakanlar kurulu denetlemek (soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis 
soruşturması, gensoru ) 

• savaş ilanına karar vermek  

• Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermek  

• Anayasa Mahkemesine üye seçmek   
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BAKANLAR KURULU 

• Başbakan ve bakanlar oluşur. 

•  başbakanı Cumhurbaşkanı' atar.  

• Bakan'ları başbakan seçer, cumhurbaşkanı atar.  

• Milli güvenliği sağlamak  

• Türk Silahlı kuvvetlerini yurt savunmasına hazırlamak  

• tüzük çıkartmak  

• KHK çıkartmak  

•  Ohal ve sıkıyönetim ilan etmek  

• kanun tasarısı hazırlamak 
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YÜRÜTMEYE TANıNAN 
OLAĞANÜSTÜ YETKILER 

Olağanüstü Hal  

• Tabii afet, salgın hastalık, ağır 
ekonomik bunalımı, kamu düzeyde 
ciddi şekilde bozulması durumunda 
cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanan Bakanlar kurulu ilan eder. 

Sıkıyönetim  

• Ayaklanma, seferberlik, ihtilal gibi 
durumlarda cumhurbaşkanı 
başkanlığında toplanan Bakanlar 
kurulu ilan eder. 
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Anayasa 

Mahkemesi 
Yargıtay Danıştay 

Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi  
Askeri Yargıtay 

Uyuşmazlık 

Mahkemesi 

1982 Anayasasında Yer Alan Yüksek Mahkemeler 
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SIYASI PARTILERIN UYMASı GEREKEN KURALLAR 

• Siyasi partiler demokrasi ilkelerine aykırı hareket edemez.  

• Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişmezler. 

• Temelli kapatılan siyasi partiler başka altında kurulamazlar. 

• Yabancı devletlerden, yabancı kişilerden ve uluslararası kuruluşlar dan 
mali yardım alamazlar. 

•  Siyasi partilerin isimleri amblemleri rumuzları, rozetleri daha önce kurulmuş 
Türk devletleri ne ait ifadeler olamaz.  

• İnsan haklarından, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, demokratik ve laik 
cumhuriyet ilkelerine aykırı faaliyetlerde bulunamazlar.  

• Diktatörlüğü savunamaz.  

• Devletin bağımsızlara ve bölünmez bütünlüğü de aykırı faaliyetlerde 
bulunamazlar. 

•  Suç işlenmesi teşvik edemez.     
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SIYASI PARTILERE KIMLER  ÜYE OLAMAZ 

•Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler.  

•Yüksek yargı mensupları.  

•Hakimler ve savcılar.  

•Devlet memurları.  

•Askeri öğrenciler.  

• Silahlı kuvvet mensupları.  

•Diğer kamu görevlileri 

Yüksek öğrenim 
elemanları 

 yüksek öğrenim 

öğrencileri  
kamuda çalışan işçiler 

siyasi partilere üye 

olabilirler 
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SIYASI PARTI KURMA 

• Önceden izin almadan kurulur. 

•  30 kişilik kurucu listesi içişleri bakanlığı teslim ederek kurulurlar.  

• Üye olmak için vatandaş olmak şarttır.  

• Kamu işçileri üye olabilir. 

•  Yüksek öğretim üyeleri üye olur.  

• Yüksek Öğretim öncesi öğrenciler olamaz. 

• 18 yaşını dolduran da üye olabilir. 

•  Hazine de mali yardım alabilir.  

• Ticari faaliyette bulunamazlar. 
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