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 İlk bakışta, hukuki bilgilerin hakim, savcı, avukat ve kamu yöneticisi 

gibi, hukuku doğrudan doğruya uygulama durumunda olan kişiler 

için gerekli olduğu, bunların dışında kalan alanlarda çalışanların 

hukuk ile ilgilerinin söz konusu olamayacağı düşünülebilir. Ancak, işin 

biraz derinine inilince, bu düşüncenin hiç de doğru olmadığı ortaya 

çıkar. Çünkü hukuk, günlük yaşantımızda giriştiğimiz, daha doğrusu 

girişmek zorunda bulunduğumuz ilişkilerden büyük bir çoğunluğunu 

düzenleyen kurallar bütünü olduğu içindir ki, hukukçu olsun olmasın 

herkesi, hepimizi ilgilendiren bir bilim dalıdır.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 İnsanın doğması ve ölmesi bile hukuku ilgilendiren olaydır. Otobüse 

binmek, çarşıda alış-verişte bulunmak, lokantada yemek yemek, 

sinemaya, tiyatroya ve hatta maça gitmek bile hukukun düzenleme 

alanına giren olaylardır. Yüklüce bir para ödeyerek futbol maçı 

seyretmeye gittiniz; maç daha başlangıçta hakemlerin gelmemesi 

nedeniyle yapılamadı. Şimdi ne olacak? Paranızı geri alabilecek 

misiniz? Bu önemli maçın yerine gençlerin oluşturduğu iki takımla 

bir maç oynatsalar ve "size bir maç seyrettirdik, hoşça vakit 

geçirdiniz, paranızı geri vermiyoruz" deseler, bir şey yapabilecek 

misiniz? İşte bu tür soruların cevabını "hukuk "ta bulabileceksiniz. 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Öyleyse hukuk bilgileri, hukukçu olmayanlar için de yararlı 

bilgilerdir. Bu nedenledir ki, bugün, hukuk bilgileri hukuk 

fakültelerinin dışındaki birçok yüksek öğretim kurumunda 

öğretilmektedir. Hukuk etrafımızı saran atmosfer gibidir. Her zaman 

bir hukuk atmosferi içinde yaşarız.  

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Sosyal hayatın (Sosyal kavramı toplumla ilgili olan toplumsal olarak 

tanımlanabilir.) bir düzen içinde olması için kişilerin gerek 

birbirleriyle gerek toplumla olan ilişkilerinde uyacakları birtakım 

kuralların varlığı zorunludur. Kişiler sosyal hayattaki ilişkilerinde bu 

kuralların koymuş olduğu "emir" ve "yasaklara uygun biçimde 

davranmak zorundadırlar. Aksi halde, bir takım tepkilerle 

karşılaşırlar. Bu tepkiye yaptırım (müeyyide) diyoruz. Issız bir adada 

tek başına yaşayan bir adam için kural koymak anlamsız olur. 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Canlıları bir arada tutan ve birlikte bir düzen içerisinde sürdüren 

bazı kuralların var olduğunu görürüz. Evrendeki her şey belirli bir 

düzen ve kural içerisinde gelişmektedir. Örneğin arılar, kovandaki 

bazı arıların işçi, bazılarının bekçi, bazılarının saka yani su 

getirdiklerini görürüz. Kraliçe arı ise her şeyden sorumlu ve 

düzenin işlemesi ile görevlidir.   

 Öğrenci olarak da bazı kurallara uymamız gerekmektedir. Hocadan 

önce sınıfta hazır bulunmak, sınavda kopya çekmemek, kamu 

mallarına zarar vermemek, çok çalışmak dersleri geçmek gibi 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



7 

Hukuk, sosyal hayatı düzenleyen kurallardan sadece biridir. Diğer sosyal kuralları din, ahlak ve görgü 

kuralları olarak sayabiliriz. 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Din Kuralları 
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 Tanrı tarafından konulduğuna ve peygamberler aracılığıyla insanlara 

ulaştırıldığına inanılan bir takım emir ve yasaklardır. Din kurallarına 

uyulduğu zaman sevap uyulmadığı zaman ise günah işlenmiş sayılır. 

                   Yaptırımı (müeyyidesi) manevidir. 

 

 Örneğin günahkar sayılmak.  

 

Teokratik devlet ve laik devlet nedir araştırınız? 

Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Ne anlamaktasınız? 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Ahlak Kuralları 
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 İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve 

sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır. İyi huy ve 

davranışlardır. 

               Yaptırımı manevidir. 

Örneğin toplum tarafından ayıplanma, dışlanma 

Herkesin iyiliğini isteme 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



10 

 Sübjektif (Kişisel ) Ahlak Kuralları 

İnsanların kendilerine karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen 

kurallardır. 

 

 Objektif (Toplumsal) Ahlak Kuralları 

İnsanların diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını 

düzenleyen kurallardır.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Görgü Kuralları 
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 Aynı çevrede yaşayan kişilerin benimsediği ve kişilerin diğer 

insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları, 

konuşma selamlaşma, yeme, içme tarzları, düğün ve benzeri 

törenlerdeki davranışları gösteren kurallardır.  

              Yaptırımı manevidir. 

Görgüsüz, saygısız, kaba olarak nitelendirilme 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Örf ve Adet Kuralları  
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 Toplum içindeki insanların uzun zamandan beri yaptıkları, 

kendiliğinden ortaya çıkan ve toplumun uygulanmasını 

zorunlu saydığı ortak davranış kurallarının tümüdür.  

            Yaptırımı manevidir.  

Örneğin kına gecesinin düzenlenmesi, çeyiz, nevruz 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Toplum halinde yaşayan insanların birbirleriyle devletle olan 

ilişkilerini, haklar ve yükümlülükler çevresinde düzenleyen 

kurallarını tümüdür.  

                  Yaptırımı maddidir. 

 

 

           Hukuk kurallarını sosyal hayatı düzenleyen  diğer 

kurallardan ayıran en önemli özellik,  hukuk kurallarını maddi 

yaptırım ile desteklenmiş olmasıdır.  

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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Kriterler Din Kuralları Ahlak Kuralları Örf ve Adetler Hukuk Kuralları 

Tarafları Allah ile kul 

arasındadır.  

Toplum ile kişi 

arasındadır. 

Toplum ile kişi 

arasındadır. 

Toplum ile kişi 

veya kişi ile kişi 

arasındadır. 

Biçimi Kutsal kitapta yazılı 

ve sözlü olarak yer 

alır.  

Uygulama şeklinde 

görülür. 

Uygulama şeklinde 

görülür. 

Yazılıdır. 

Kaynağı Allah yada kutsal 

güçten doğar 

Belli değildir. Belli değildir. Devlettir. 

Kapsamı Günah ve sevap 

işler şeklinde 

belirlenir.  

İyi kötü şeklinde 

belirlenir.  

Töre ve adetlerden 

oluşur.  

Emir ve yasaklar 

belirtilir. 

Amacı İnançlı insan 

yetiştirmek 

İyi ve güzel 

nitelenen 

davranışları yaymak 

Örf ve adete uygun 

davranışları 

geliştirmek 

Hukuka uygun 

davranmayı 

sağlamaktır 

Yaptırım Ölüm sonrası 

cennet ve 

cehennem 

Ahlaksız olarak 

nitelendirilir 

Görgüsüz olarak 

nitelendirilir 

Ceza, icra, 

tazminat, iptal, 

hükümsüzlük 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



15 

YAPTIRIM (MÜEYYİDE) 

 Sosyal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir.  

 

Maddi Yaptırım 

Ceza, Cebri icra, Hükümsüzlük, iptal, Tazminat 

Sadece hukuk sisteminde uygulanan 
yaptırımlardır.  

Manevi Yaptırım 

Din, görgü ve ahlak kurallarına uyulmadığında 
uygulanır. 

Ayıplama, kınama 

Günahkar sayılma 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Yaptırım(müeyyide) herhangi bir hukuk kuralının koyduğu emir ve 

yasaklara uygun davranmama onun yap dediğini yapmama veya yapma 

dediğini yapma dediğinde karşılaşılacak tepkidir.  

 Hukuk kurallarının yaptırımları maddidir.  

 Yaptırımın maddi olması demek, bir hukuk kuralına aykırılık halinde 

devletin, kamu gücünü kullanarak hukuk kurallarını ihlal eden 

kimsenin bu aykırı davranışın sonucuna katlanmasını sağlamasıdır.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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Hukuk kurallarının Yaptırımları 

Ceza Cebri İcra Tazminat İdari İşlemde İptal Hükümsüzlük 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



CEZA 
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 Devlet tarafından konulan ve suç olarak belirlenen davranışları 

yapanların karşılaşacakları yaptırımlardır. 

 Kamu hukuku dallarından birisi olan ceza hukukunun konusuna  

girer ve devlet tarafından kamu gücü kullanılarak yerine getirilir. 

 Kasten adam öldürme suçunu işleyen bir kimsenin bu fiiline karşı 

devlet tarafından konulan müeyyide müebbet hapis cezasıdır.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Mahmut geçerli bir rızaya dayanmaksızın Recep’ten organ satın 

almıştır. Türk ceza kanununda organ ve doku ticareti olarak ifade 

edilmiş bu suçtan dolayı Mahmut 7 yıl hapis cezası almıştır. 

Örneğimizde Mahmut suç İşlediği için ceza yaptırımı ile 

karşılaşmıştır. 

 Hapis cezası  

 Disiplin cezası 

 Para cezası 

 Kamu hizmeti cezası  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



CEBRİ İCRA 
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 Borcunu yerine getirmeyen kimsenin, o borç ilişkisinin alacaklısı 

tarafından devlet gücü kullanılarak borcunu yerine getirmeye 

zorlanmasıdır.  

 Kamu hukuku dallarından birisi olan icra hukukunun yaptırımıdır.  

 Bir miktar borcu olan kimsenin bu borcunu zamanında ödememesi 

sebebiyle alacaklısının devletin icra organları vasıtasıyla borçlunun 

malını haczettirmesi, sattırması ve satış parasından alacağına 

kavuşması. 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Yoksulluğa düşmüş annesine bakmakla yükümlü olan bir kimse, 

nafakayı ödemez ise devletin yetkili makamları bu yükümlülüğün 

yerine getirilmesini sağlar. Devlet zoru ile nafakanın ödettirilmesi 

cebri icra yaptırımına örnektir.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



TAZMİNAT 

22 

 Bir kimsenin hukuka aykırı olan fiiliyle başka bir kimseye zarar 

vermesi sonucu ortaya çıkan bu zararın ödenmesine mahkûm 

edilmesine yönelik yaptırımdır.  

 Özel hukuk yaptırımlarından birisidir. 

 

Tazminat 

Maddi 
Tazminat 

Manevi 
Tazminat 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



MADDİ TAZMİNAT 
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 Verilen zarar maddi nitelikte ise zararı veren kişi maddi tazminatla 

karşı karşıya kalır.  

MANEVİ TAZMİNAT 

• Verilen zarar manevi nitelikte ise zararı veren kişi 

manevi tazminatla karşı karşıya kalır. 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Arızalan kamyonunu onardığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin 

kullandığı aracın çarpması sonucu ölen şoförün yakınları işverenin 

aracın periyodik bakımlarını yaptırmadığı sebebiyle kusurlu olduğu 

için işverene tazminat davası açabilir.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



İDARİ İŞLEMDE İPTAL 
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 Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan idari işlemin yargı 

kararlarıyla ortadan kaldırılmasıdır. 

 Kamu hukuku dallarından biri olan idare hukukunun yaptırımıdır.  

 Usulüne aykırı bir şekilde belediyenin kamulaştırdığı bir arazi ile 

ilgili olarak arazi sahibinin idare mahkemesine dava açması ve davayı 

kazanıp kamulaştırma işlemini iptal ettirmesi 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



HÜKÜMSÜZLÜK 
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 Bireyler arasındaki hukuki işlemlerin, kanunun öngördüğü şekilde 

ya da kanuna aykırı olarak yapılması halinde karşılaşılacak yaptırım 

türüdür. 

 

Hükümsüzlük 

Yokluk  Butlan  

Mutlak 
butlan 

Nispi butlan  

Tek taraflı 
bağlamazlık 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



YOKLUK 
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 Hukuki işlemlerin kanunun belirttiği kurucu unsurlardan birine 

uyulmadan yapılması halinde bu işlemin hiç yokmuş gibi, hiçbir 

sonuç doğurmaması olayıdır.  

 Sakat işlem hukuken hiç doğmamış sayılır. 

 Sakat olan işlem için mahkemenin karar vermesine gerek yoktur. 

 Hukuki işlemin kurucu unsurlarından birinin eksik olması yokluğa 

sebeptir. 

 Hukuki işlem hiç yapılmamış sayılır.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Örnek 
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 Kişilerin nasıl evlenecekleri kanunla belirtilmiştir. Sadece dini 

nikah ile yaşayan çiftleri hukuk düzeni evli saymaz. Bu evlilik yok 

sayılır. Burada eksik olan kurucu unsur evliliğin resmi evlendirme 

memurunca yapılmamasıdır. Hukuk aleminde hiçbir şekilde 

doğmayan bu evlilik için geçersizliğin mahkeme tarafından tespit 

edilmesine gerek yoktur.  

 İki aynı cinsten kişinin evliliği yok hükmündedir. 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



BUTLAN 
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 Hukukta iki çeşit butlan vardır. 

 

 

 

 

Bir hukuki işlemin kanunda aranan kurucu 

unsurlara sahip olmasına rağmen kanunun emredici hükümlerine 

aykırı olmasındır. 

 Hukukun aradığı ve emrettiği şekle uygun yapılmadığı için yapılan 

hukuki işlemin başından beri geçersiz sayılmasıdır.  

 

Butlan 

Mutlak 
Butlan 

Nispi 
Butlan 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Bir hukuki işlemin mutlak butlanla geçersiz sayılması için 

mahkemenin karar vermesi gerekir.  

 Butlan davası herkes tarafından açılabilir ve hakim tarafından 

doğrudan doğruya dikkate alınabilir.  

 Hukuksal işlemlerin, hukukun emredici hükümlerine, genel ahlak ve 

adabı, kişilik haklarını, kamu düzenini ihlal etmeleri durumu kesin 

hükümsüzlüktür (mutlak butlan) 

 Örneğin akıl hastalığı olan kişinin evliliği mutlak butlan ile sakattır.  

 Medeni kanuna göre üçüncü dereceye kadar kan hısımların yani bir 

kimsenin dayı, amca, hala ve teyzesi ile evlenmesi yasaktır. Kanunun 

emredici hükümlerine aykırı şekilde böyle bir evlilik yapılmışsa bu 

baştan itibaren geçersizdir.  

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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: bir hukuki işlemin, kanunda aranan kurucu unsurlara 

sahip ve kanunun emredici hükümlerine uygun ancak işlemi yapan 

iradede sakatlık olması durumudur.  

 Sakatlık ve noksanlık giderildiği taktirde hukuki işlem geçerli sayılır 

ve uygulanır.  

 Örneğin evlilik mukavelesine sarhoş edilerek imza attırılan birinin 

evliliği nispi butlan ile sakattır. 

 Bir tekstil firması kumaş toptancısına gönderdiği faksta 1000 top 

kumaş yazacağına 10.000 top kumaş yazarak irade ile beyan arasında 

uygunluğun doğmasına sebep olmuştur. Tekstil firması hatasına 

dayanarak bir yıllık süre içinde sözleşmesini feshederek başından 

itibaren geçersiz hale getirebilir 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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 Ayırt etme gücünden yoksun kişiler 

 Kişilik haklarının ihlali  

 Hukuk ve ahlaka aykırılık 

 Hile  

 Olanaksızlık  

 Bunların hepsi BUTLAN sebebidir.  

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK 
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 Bir hukuki işlemin geçerliliğinin belirli bir kişi veya makamın 

onayına bağlı olduğu halde bu onay alınmadan yapıldığı için hukuki 

işlemin geçersiz sayılmasıdır. Bu hukuki işlem, taraflardan sadece 

onay ile işlemi yapabilecek olanı bağlamaz.  

 Velisinin onayı olmadan 16 yaşındaki bir kişinin yetişkin birisi ile 

yaptığı satım sözleşmesi küçüğü bağlamazken yetişkini bağlar. Velisi 

sonradan onaylarsa sözleşme iki taraf içinde geçerlilik kazanır.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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Hukuk 
Türleri 

Pozitif 
hukuk 

Mevzu 
hukuk 

Tarihi 
hukuk 

Tabii 
hukuk 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



POZİTİF HUKUK 
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 Yürürlükteki hukuk-olağan hukuk-müspet hukuk da denebilir.  

 Bir ülkede belirli bir dönem yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk 

kurallarının hepsine denir.  

 Hukuk kurallarının kaynakları denildiğinde ise pozitif hukukun 

kaynakları anlaşılmalıdır.  

 Örf adet kuralları da pozitif hukuk kapsamındadır 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



MEVZU HUKUK 
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 Bir ülkede yetkili makamlar tarafından yapılan, yürürlükte olan 

hukuk kurallarının tümüne denir.  

 Yetkili makamlar tarafından konulan kurallar yazılı kurallara 

mevzuat denir. Pozitif hukuk ile mevzu hukuk arasındaki fark; 

pozitif hukukun yazılı olsun veya olmasın yürürlükteki tüm kuralları 

ifade ettiği halde; mevzu hukuk, sadece yazılı olan yani yetkili 

organlarca konulmuş bulunan kuralları kapsar. 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



TARİHİ HUKUK 
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 Yürürlükte olmayan yürürlükten kalkmış olan hukuktur.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



TABİİ HUKUK 
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 İdeal hukuk – doğal hukuk da denebilir.  

 Toplum ihtiyaçlarını temel alan, adalet düşüncesini öngören ve aklın 

rehberliğiyle ulaşılabilecek hukuktur.  

 Doğal hukuk olması gerekeni, pozitif hukuk ise mevcut olanı ifade 

eder.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Hukukun Amaçları 
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1. Toplumsal güven ve güvenliği sağlamak 

2. Toplumsal düzeni sağlamak 

3. Toplumsal ihtiyaçları karşılamak 

4. Toplumsal eşitliği sağlamak 

5. Adaleti gerçekleştirmek 

6. Barışı sağlamak 

7. Özgürlüğü sağlamak 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Hukuk Kurallarının Temel Nitelikleri 
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1. Genellik 

2. Soyutluk 

3. Kişilik dışı olma 

4. Süreklilik 

5. Yaptırıma dayalı olma 

6. Olumlu yada olumsuz buyruk taşıma 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Hukuk Kurallarının Kaynakları 
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Yazılı 
Kaynaklar 

Anayasa 

Kanun 

Milletler Arası 
antlaşmalar 

Kanun 
Hükmünde 

Kararnameler 

Tüzük 

Yönetmelikler 

Yazısız 
Kaynaklar 

Örf ve adet 
kuralları 

Yardımcı 
Kaynaklar 

Bilimsel 
içtihatlar 

Yargısal 
içtihatlar 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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1.Emredici 
Hukuk Kuralları 

2.Yedek Hukuk 
Kuralları 

2.1.Tamamlayıcı 
hukuk kuralları 

2.2. Yorumlayıcı 
hukuk kuralları 

3.Tanımlayıcı 
Hukuk Kuralları 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 
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Anayasa 

• TBMM çıkarır 

• AYM denetler 

• Çok sık yapılmaz 

Kanun 

• TBMM çıkarır 

• AYM denetler 

• Milletvekili ve BK teklif eder 

• Resmi gazetede yayınlanır 

KHK 

• BK çıkarır 

• Danıştay Denetler 

• Yetki Kanunu 

• RG yayınlanır 

Tüzük 

• BK çıkarır. 

• CB imzalar 

• RG yayınlanır 

Yönetmelik 

• Başbakanlık 

• Bakanlıklar 

• Bakanlar kurulu 

• Kamu Tüzel Kişileri 

İçtihadı Birleştirme 
Kararı 

• Yargıtay çıkarır 

• RG Yayınlanır 
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1.Emredici Hukuk Kuralları 
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 Kendilerine mutlak şekilde uyulması zorunlu olan kurallardır. 

Bireyler aksini kararlaştıramaz. 

 Bireyler bu kuralların aksine sözleşme yapamazlar ve bu kuralların 

aksine davranışlarda bulunamazlar.  

 Bu kurallara aykırı yapılan işlemler hükümsüzdür. 

 Emredici hukuk kurallarının konulma nedeni; 

 Kamu düzenini 

 Genel ahlakı ve 

 Zayıfları kurumaktır. 
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 Örneğin Türk Medeni Kanunu’nun ‘Ayırt  etme gücüne sahip 

olmayanlar evlenemez’ hükmü emredici nitelik taşır.  

 Ergenlik 18 yaşının doldurulması ile başlar. 

 Bir kişinin aynı anda birden fazla yerleşim yeri olamaz.  

 Yapamaz edemez gibi hükümler içerir. 
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2.1. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 
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 Tarafların aksini kararlaştırabildikleri hükümlerdir. 

 Hukuk kurallarının bir kısmı da bireylerin beyanlarının, açık 

olmaması durumunda nasıl anlaşılması, nasıl bir anlam verilmesi 

gerektiğini belirlemeye yarar.  

 Örneğin bir borç ilişkisinde taraflar ödenecek olan faiz oranını 

kanuni faiz oranından daha farklı olarak tespit edilebilir. Fakat böyle 

bir tespit yapılmamışsa tamamlayıcı hüküm devreye girer ve kanuni 

faiz oranı uygulanır.  
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2.2. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 
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 Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları ve anlamını açıklamadıkları 

hususları veya bir kimsenin beyanını ya da davranışını yorumlamaya 

yarayan kurallardır.  

 Örneğin borçlar kanununa göre «borcun ödenmesi gereken gün için 

bir ayın başı veya sonu gibi tabir kullanılmışsa bundan ayın birinci 

veya sonuncu günü anlaşılır» denilerek sözleşmenin maddesi 

yorumlanmıştır.  
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3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları 

49 

 Bazı hukuk kuralları bir hukuksal durumu kavramı veya deyimi tarif 

ederler bunların unsurlarını gösterirler. Bunlara tanımlayıcı hukuk 

kuralları denir. 

 Medeni Kanun’a göre «Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur» hükmü 

nişanlanmayı tanımlamıştır. 

 Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işlere süreksiz iş 

denir.  
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Kanun Boşluğu 

Kural İçi 

Boşluk 

Kural Dışı  

Boşluk 

Açık Boşluk 

Örtülü Boşluk 

Hukuk Boşluğu 
Hakimin hukuk 

yaratması 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



1.Kanun Boşluğu 
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 Kanunda Somut olaya uygulanabilir bir hükmün bulunmaması halinde 

ortaya çıkan durumdur.  
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1.1. Kural İçi Boşluk 

52 

 Kanun koyucu tarafından bilerek ve isteyerek bırakılan boşluktur.  

 Hakim takdir yetkisini kullanarak bu boşluğu doldurur.  
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1.2. Kural Dışı Boşluk 
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 Kanun koyucu tarafından istenmeden ve bilinçsizce bırakılan 

boşluktur.  

1.2.1.Açık Boşluk 

Hukuken çözüme varılması 
gereken bir hususta 

uygulanabilir hüküm 
bulunmadığının açıkça 

görülmesi halinde ortaya çıkan 
boşluktur.  

1.2.2. Örtülü Boşluk 

Kanunda bir Hüküm 
Bulunmasına rağmen, 

hükmün sözü ile ruhunun 
bağdaştırılmasının mümkün 
olmadığı hallerde  yahut var 

olan bu hükmün aynı değerde 
başka bir hükümle çatıştığı 

hallerde ortaya çıkan 
boşluktur.  
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2. Hukuk Boşluğu 
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 Bir somut olaya uygulanacak yazılı veya yazılı olmayan 

herhangi bir hukuk kuralının bulunmaması durumudur.  

 Hakim somut olayda karşılaştığı bir hukuk boşluğunu hukuk 

yaratarak doldurur.  
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Hakimin Hukuk Yaratması 

Hakim somut olaya 
uygulanabilecek 

bir hüküm 

Varsa uygular. 

Yoksa örf ve adet 
kurallarına bakar. Örf ve 
adet kurallarında somut 

olaya uygulanacak hüküm  

Varsa onu uygular 

Yoksa kendi kanun 
koyucu olsaydı nasıl bir 

kural koyacaksa ona göre 
karar verirdi.  
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HUKUK SİSTEMİ (DALLARI) 
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Kamu Hukuku 

• Anayasa 
Hukuku 

• İdare Hukuku 

• Ceza Hukuku 

• Vergi Hukuku 

• Yargılama 
Hukuku 

• Devletler 
Genel 
Hukuku 

Özel Hukuk 

• Medeni 
Hukuku 

• Borçlar 
Hukuku 

• Ticaret 
Hukuku 

• Devletler 
Özel Hukuku 

Karma Hukuk 

• Fikir ve Sanat 
Eserleri 
Hukuku 

• Hava Hukuku 

• İş Hukuku 

• Bankacılık 
Hukuku 

• Toprak 
Hukuku 
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Anayasa Hukuku 
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 Kişi hak ve hürriyetleri ve bunların güvence altına alınmasını, 

 Devletin şekil ve teşkilatlanmasını  

 Devletin yasama yürütme ve yargı organlarının işleyişini düzenler. 
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İdare Hukuku 
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 Devletin yürütme organı içinde yer alan kamu hizmetlerinin 

görülmesi ile ilgili teşkilatını ve işleyişini, şahısların teşkilat ile olan 

ilişkilerini ve kamu hizmetlerinin görülmesine dair usul ve esasları 

düzenleyen hukuk kurallarıdır.  

 İdareye ilişkin Anayasal kurallar 

 İdarenin bütünlüğü ilkesi: 1982 anayasasına göre, idare, kuruluş ve 

görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.  

 Merkezden ve yerinden yönetim İlkeleri: 

 Kamu tüzel kişiliği: kamu tüzel kişiliği ancak kanunla açıkça verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulur.  
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Ceza Hukuku 
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 Suç teşkil eden eylem ve davranışları, bu eylem ve davranışlarda 
bulunanlara uygulanacak cezaları düzenleyen hukuk dalıdır. 

 Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve 
güvenlik tedbiri uygulanamaz. (suçta ve cezada kanunilik ilkesi) 

 Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve 
güvenlik tedbirine hükmolunamaz. 

 İdarenin düzenleyici işlemiyle suç ve ceza konulamaz. 

 Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik 
tedbirine hükmolunur. 

 Kişiler arasında ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık 
tanınamaz.(adalet ve kanun önünde eşitlik) 

 ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. (kanunların bağlayıcılığı 
ilkesi) 

 Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 
tutulamaz. 
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Suçlar: Türk ceza kanunda belirtilen suçlardan bazıları; kasten adam 

öldürme, göçmen kaçakçılığı, cinsel saldırı, tehdit, hırsızlık, 

dolandırıcılıktır. 

Türk ceza kanununda belirtilen cezalar ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, süreli hapis cezası, adli para 

cezasıdır.

Ceza Hukukunun  

Konuları 

Suç 

Ceza 

Güvenlik Tedbirleri 
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 Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası: hükümlünün hayatı 

boyunca devam eder ve kanun ile tüzükte belirtilen sıkı güvenlik 

rejimine göre çektirilir  

 Müebbet Hapis Cezası: hükümlünün hayatı boyunca devam 

eder  

 Süreli Hapis Cezası:1 yıldan az 20 yıldan fazla olamaz. 

 Adlî Para Cezası:5 günden az 730 günden fazla olmak üzere 

belirlenen tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdir edilen 

miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü 

tarafından devlet hazinesine ödenmesinden ibarettir. En az 20 ve en 

fazla yüz Türk lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı 

ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurarak takdir 
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Türk ceza kanunu belirtilen güvenlik tedbirleri şunlardır; 

 Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma: seçme seçilme ve 

diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakma örnek olarak 

verilebilir  

 Eşya müsaderesi: kasten adam öldürme de kullanılan bıçağa el 

konulması örnek olarak verilebilir  

 Kazanç müsaderesi: uyuşturucu satımından kazanılan paraya el 

konulması örnek olarak verilebilir 

 Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri: akıl hastaları yüksek 

güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar 

 Sınır dışı edilme: işlediği bir suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla 

süreyle hapis cezasına mahkum edilen yabancının, cezasının infazından 

sonra derhal sınır dışı edilmesine hükmolunur.  
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Suç ve Suçun Unsurları 

Kanuni Unsur (Tipiklik) 

Maddi Unsur (Hareket) 

Manevi Unsur (Kusurluluk) 

Kanuni Unsur Tipiklik: kanunsuz suç ve ceza olmaz ifadesi ceza 

kanununun temel ilkelerinden biri olan tipiklik unsurunu açıklar. hangi 

eylem ve davranışların suç teşkil ettiğinin ve bunlara ne gibi ceza 

verileceğinin önceden kanunla belirtilmesidir. kanunun suç saymadı 

eylem ve davranış suç olarak nitelendirmek mümkün değildir. hiç 

kimseye kanunda belirtilmemiş olan ceza verilemez 
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Maddi Unsur (Hareket): suçun maddi unsuru harekettir. hareket 

icrai ve ihmali hareket olarak ikiye ayrılır. icra veya ihmal hareketinde 

bulunmaksızın düşünce ve kanaatlerinden ötürü kişi cezalandırılamaz. 

 İcra: hareket yapmak şeklinde gerçekleşiyorsa icrai harekettir. 

örneğin bir kimsenin silahla bir başkasını vurması 

 İhmal: hareket yapmamak şekilde gerçekleşiyorsa ihmaldir. örneğin 

hemzemin geçitten geçit bekçisinin tren geçerken tren yolunu araç 

trafiğine kapatmaması veya hemşirenin hastaya ilaç vermemesi 
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 Manevi Unsur (Kusurluluk): fiil kusurlu irade tarafından 

yaratılmalıdır. kusurluluk iki şekilde gerçekleşir kast ve taksir. 

 Kast: kanunun suç saydığı fiili ve onu meydana getirecek hareketi 

bilerek ve isteyerek işlemek iradesidir. kişinin kanunu bilmesi 

gerekmez. hareketin belli bir güdüye-saike (faili suça iten neden) 

bağlanmış olması şart değildir. Saik bazen cezayı artırır bazen azaltır. 

 Taksir: dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla toplum 

düzenini ve kişinin çıkarlarını mal ve canını kasttan daha hafif bir 

şekilde tehlikeye düşüren, bilmeyerek ve istemeyerek işlenen 

suçlardır. 
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Örnekleyelim 
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 bir kimsenin banka soygunu eyleminde bulunması Türk ceza kanunda 

belirtilen hırsızlık suçu tipine uyduğundan suçun kanuni unsuru olan 

tipiklik söz konusu eylemde mevcuttur. bu kişi eylemini icra olarak 

gerçekleştirmiştir ki bu da suçun maddi unsurudur. banka soygunu 

eyleminin kişi tarafından bilerek işlenmesi kasıtlı olduğunu yani 

suçun manevi unsuru kusurluluğu gösterir. 

 eczacı Mahmut doktor reçetesini yanlış okuması sebebiyle Hasan’a 

yanlış ilaç vermesi ve bunun neticesinde Hasan’ın sağlığının 

bozulması eczacının taksirli iradesinden kaynaklanır. çünkü eczacı 

dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamıştır. 
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Ceza ve Ceza Ehliyeti 
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 Kanunun suç saydığı fiili işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü 

yaptırım cezalarıdır. Bir kimseye ceza verilebilmesi öncelikle ceza 

ehliyetine sahip olmasına bağlıdır.  

 Ceza ehliyetini etkileyen sebeplerin temyiz kudreti ve yaş olmak 

üzere iki farklı açıdan incelenmesi gerekmektedir.  
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1.Temyiz Kudreti 
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 TCK’ya göre suç işlediği anda kişinin bilincinin bulunmaması ve 

davranışları iradesi dışında gerçekleşmesi durumunda bu kişiye ceza 

verilmez. Temyiz kudreti ayırt etme gücüdür. Görüldüğü gibi akıl 

hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı gibi sebeplerle 

temyiz kudreti olmayanlara ceza verilmez ancak irade dışı alınan alkol 

veya uyuşturucu maddenin etkisi ile suç işleyen kişiye ceza 

verilemeyeceği unutulmamalıdır 
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2. YAŞ 
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 Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza 

sorumluluğu yoktur.  

 Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını 

doldurmamış olanlara ceza verilmesi halinde ceza indirimi yapılır.  

 Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını 

doldurmamış olan kişiler için ceza indirim yapılır. 

 18 yaşını doldurmuş olanlar tam cezai ehliyete sahiptirler. 
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 Sağır ve dilsizler için TCK’da ceza ehliyetine ilişkin yaşlar farklı 

düzenlenmiştir. Sağır ve dilsiz kişilerden 15 yaşını doldurmamış 

olanların ceza sorumluluğu yoktur. Tam cezai ehliyeti ise 21 yaşını 

doldurmakla başlar. 

 

YAŞ BAKIMINDAN CEZA EHLİYETİ  

0-12 Yaş Ceza sorumluluğu yoktur . 

12-15 Yaş İşledikleri fiilin suç olduğunu fark edecek olgunlukta olanlar cezalandırılır. Fark 

edemeyecek durumda olanlara ise ceza verilmez. Ceza verilmesi halinde indirim 

yapılır. 

15-18 Yaş yaş ceza indirim yapılır. 
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Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Ve Azaltan 

Nedenler 
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 Türk Ceza Kanunu 
ceza sorumluluğunun 
bazı hallerde 
azaltabilecek hatta 
tamamen ortadan 
kaldırılabileceğini 
öngörmüştür.  

 Bu haller şunlardır; 
  kanunun hükmü ve amirin emri  

 meşru savunma ve zorunluluk hali  
 hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası  

 Sınırın aşılması  
 cebir ve şiddet  
 korkutma ve tehdit  
 haksız tahrik  
 hata 

 yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı  
 sağır ve dilsizlik 
 geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde 

etkisinde olma  

 dava ve cezanın düşürülmesi 
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 Türk Ceza Kanun'a göre davanın ve cezanın düşmesine 

sebep olan haller şunlardır; 

  sanığın veya hükümlünün ölümü  

 af  

 dava zamanaşımı  

 ceza zamanaşımı 

 ceza hukuku ile ilgili bilgi sayfası 

 hazırlık soruşturması savcılık tarafından yürütülür  

 kolluk birimleri yaptığı hazırlık soruşturması ile ilgili işlemleri ve 

sonuçlarını FEZLEKE denilen bir raporla savcıya sunar. 

 tutuklama kararını hakim verir 

 hakkında ceza davası açılmış olan kişiye SANIK adı verilir.  

 bir suçun belli bir süre içerisinde devlet tarafından kovuşturulmaması 

sonucu devletin dava açma hakkını kaybetmesine dava zamanaşımı denir.  
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Vergi Hukuku 
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Devlet ve kişiler arasındaki; 

Vergi hak ve ödevlerini, 

Vergi tahsilini 

Vergiye konu olan olayları düzenler. 

 

Vergide Adalet 

• Herkesin 
gelirine göre 
vergi ödemekle 
yükümlü olması 

Vergide 
Genellik 

• Din, ırk, sınıf, 
cinsiyet ayrımı 
yapılmaksızın 
herkesin vergi 
vermesi 

Verginin 
Kanuniliği 

• Vergilerin 
kanunla 
konulması ve 
kaldırılması ve 
düzenlenmesi 
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Devletler Genel Hukuku 
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 Devlet ile devlet, 

 Devlet ile uluslararası kuruluşlar 

 Uluslararası kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkiyi 

düzenler.  
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Yargılama Hukuku 
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 Mahkeme kararlarının hangi esaslara dayanması gerektiğini  

 Hangi davaların nerede ve nasıl açılacağını kanıtların nasıl 

kullanılabileceğini 

 Bağımsız mahkemelerin yargılama görevlerini yerine getirirken 

uygulamaları gerekenlerin neler olduğunu düzler. 

 

Medeni Yargılama Hukuku 
Ceza Yargılama 

Hukuku 
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İcra ve İflas Hukuku 
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 Kendi istekleri ile borçlarını ve sorumluluklarını yerine 

getirmeyenlerin nasıl bir muameleye tabi tutulacağını, 

mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmemesi durumunda 

yapılması gerekenleri düzenler.  
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Özel Hukuk Dalları 
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Özel Hukuk 
Dalları 

Medeni 
Hukuk 

Devletler 
Özel Hukuku 

Ticaret 
Hukuku 

Borçlar 
Hukuku 
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Medeni Hukuk 
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Kişiler Hukuku 

• Kişilik türleri; kişilerin ehliyetleri, kişisel durumları, akrabalık ilişkileri, yerleşim yerleri, ile olan 
ilgilerini, kişiliğin başlangıcını, sona ermesini ve korunmasını inceler.  

Aile Hukuku 

• Nişanlanma, evlilik, boşanma, eşlerin birbirine karşı olan sorumluluklarını, velayet haklarını, soy bağ 
ilişkilerini ve veraset ilişkilerini düzenler.  

Miras Hukuku 

• Vasiyet, miras hükümleri, mirasın nasıl dağıtılacağını düzenler.  

Eşya Hukuku 

• Kişilerin eşyalar üzerindeki hak ve tasarruflarını düzenler.  
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Medeni Hukukta Geçerli Olan İlkeler 
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Dürüstlük 

• Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.  

İyi niyet 

• Kanunun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı durumda iyi niyet var sayılır.  

İspat Yükü 

• Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça herkes iddiasını ispatla yükümlüdür.  

Hak Ehliyeti 

• Herkesin hak ehliyeti vardır.  
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Devletler Özel Hukuku 
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 Farklı milletlerden olan bireylerin:  

 İlişkilerini  

 Hukuki statülerini ve 

 Aralarındaki uyuşmazlıklarında hangi ülkelerin hukuk kurallarının 

uygulanacağını düzenler.  

 

 

 Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. 

 

 

 Kişiler arası borç ilişkilerini düzenler.  
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Ticaret Hukuku  

Borçlar Hukuku 



Karma Hukuk Dalları 
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İş Hukuku  

• İşçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenler. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt gibi. 

Bankacılık Hukuku 

• Bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, sermaye piyasası ve taşınırlarla ilgili hukuktur. 

Toprak Hukuku 

• Tarıma elverişli taşınmazlarla ilgili kuralları düzenler.  

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku 

• Sanat ve fen alanındaki buluşları ve yapıtları olan kişilerin haklarını düzenler. Fikri haklar mutlak haklar 
kapsamındadır.  

Hava Hukuku 

• Hava trafiğiyle ilgili kuralları kapsar.  

Çevre Hukuku 

• Doğal çevrenin korunmasına yönelik hukuksal önlemleri düzenler. 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Hak Kavramı 
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 Hak kavramı, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ve kişilerin 

hukuk düzeni tarafından korunan menfaatlerine denir. Hukuk kelimesi de 

hak kelimesinden türetilmiştir..  

 
Özel Haklar 

• Kişilerle kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyen, özel hukuktan doğan 
haklardır. Eşitlik ilkesi geçerlidir. 

Kamu Hakları 

• Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kamu hukukundan doğan 
haklara denir.  

• Kişinin hakları, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar olmak üzere 
üçe ayrılır.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



84 

Kamu Hakları 

Kişinin Hakları 

Şahısları devlete karşı 
koruyan haklardır. Bu 

haklara koruyucu haklar 
veya negatif statü hakları da 

denir. 

Sosyal ve Ekonomik Haklar 

Sosyal devlet ilkesiyle 
bireyler devletten eğitim, 
sosyal güvenlik, sağlık ve 

sendikal haklar talep 
etmiştir. Bu haklara isteme 

veya pozitif statü hakları 
denir.  

Siyasal Haklar 

Demokrasinin gelişmesiyle 
bireylerin siyasete katılma 
istekleri artmıştır. Devlet 

yönetimine ve siyasal 
kuruluşlara katılmaya 
yönelik haklardır. Bu 

haklara katılma hakkı veya 
aktif statü hakları da denir. 
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Ö
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Nitelikleri yönünden 

Mutlak hak Mallar üzerindeki 

Maddi mallar 
üzerindeki 

Mülkiyet hakkı 

Sınırlı ayni haklar 
Maddi olmayan mallar 

üzerindeki haklar 

Şahıslar üzerindeki 
Kişinin kendi 

üzerindeki haklar 

Başkasının şahsı 
üzerindeki haklar 

Velayet hakkı 

Vesayet hakkı 

Nispi hak 

Konuları yönünden 

Malvarlığı hakları 

Kişilik hakları 

Kullanımları yönünden 
Devredebilen haklar 

Devredilmeyen haklar 

Amaçları yönünden 

Yenilik doğuran haklar 

Kurucu yenilik 
doğuran haklar 

Değiştirici yenilik 
doğuran haklar 

bozucu yenilik doğuran 
haklar Alelade haklar (yenilik 

doğurmayan) 
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1.Nitelikleri Bakımından Haklar 
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Sahibine mallar ve kişiler üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı 
ileri sürülebilen haklardır.  Mutlak Haklar 

• Mallar Üzerindeki 

• Maddi mallar üzerindeki: eşya üzerindeki haklardır. 

• Mülkiyet hakkı: sahibine eşya üzerinde en geniş yetkiyi verir 

• Sınırlı ayni haklar: başkasına ait eşyayı kullanma hakkı 

• Maddi  olmayan mallar üzerinde haklar: Fikir ve sanat eserleri hakkı 

• Şahıslar üzerindeki 

• Kişinin Kendi Üzerindeki Haklar: kişinin maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğüne yönelik haklar. 

• Başkasının şahsı üzerindeki haklar:  

• Velayet hakkı: kişinin ergin olmayan çocuğu üzerindeki hakkı 

• Vesayet hakkı: kişinin kısıtlı üzerindeki hakkı 
 

Nispi Haklar 

• Sadece belirli kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Alacak hakkı gibi.   
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2. Konuları Bakımından Haklar 
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Mal Varlığı 
Hakları 

• Kişinin para ile ölçülebilen yani malvarlığı içinde yer alan haklarıdır. Mamelek de denir. 
Devredilebilir. 

Kişilik Hakları 

• Kişilerin manevi menfaatlerini koruyan haklardır. Devredilemez. Sağlık, şeref, haysiyet  
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Devredilmeleri Bakımından Haklar 
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Devredilebilen Haklar 

• Sahibi tarafından başkasına devredilebilen, miras yoluyla yada 
mirasçılara geçen haklardır. 

Devredilemeyen Haklar 

• Kural olarak kişiye bağlı haklar, özelikle kişiye sıkı sıkıya bağlı 
haklardır ve bunlar miras yoluyla yada mirasçılara geçmez.  

• Ergin kılınmayı talep hakkı, nişanı bozma hakkı, boşanma davası açma 
hakkı, soy bağının reddi gibi haklar 
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Hukuki Etkileri Bakımından Haklar 
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Yenilik Doğuran Haklar 

• Sahibine tek taraflı irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum ortaya çıkarma veya var olan 
hukuki durumu değiştirme ya da sona erdirme yetkisi veren haklardır. 

• Kurucu Yenilik Doğuran Haklar: Sahibi tarafından kullanılmakla yeni bir hukuki 
ilişkinin doğmasına yol açan haklardır. Alım, ön alım, geri alım hakları gibi. 

• Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar: Var olan bir hukuki durumun tek taraflı irade 
açıklaması ile değiştirilmesini sağlayan haklardır. Satılan ayıplı malın değiştirilmesi gibi 

• Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Sahibinin kullanmasıyla mevcut bir hukuki ortadan 
kaldıran haklardır. Sözleşmeyi feshetme hakkı gibi 

Alelade Haklar 

• Kullanılmasıyla mevcut hukuki durumda hiçbir değişiklik yaratmayan haklardır. Velayet 
hakkı, vesayet hakkı gibi 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Ek Bilgi 
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VESAYET: yasa koyucunun velayet altında bulunmayan  akıl 

hastalığı/akıl zayıflığı içinde olanları, bakım ve korunması için kendisine 

sürekli yardım gerekenleri, başkanın güvenliğini tehlikeye sokan yada 

savurganlığı ve kötü yaşam tarzı nedeniyle mal varlığını kötü idare 

ederek ailesini yoksula sürükleyebilecek olanların aileleri ve buna keza 

bir yıl ve daha fazla süreli özgürlüğünü kısıtlayıcı ceza alanları koruma 

amaçlı olarak düzenli öngördüğü hukuki kavram. 

VERASET: mirasta hak sahibi olma 
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Ek Bilgi 
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 VELAYET: küçüklerin ve bazen de kısıtlı ergin çocukların gerek 

kendine gerek malların özen gösterme ve onun temsil etme konusunda 

kanun anne ve babaya yüklediği yükümlülükler ile bu 

yükümlülüklerini iyi bir şekilde yerine getirmeleri sağlamak üzere 

onlara tanıdığı hakların tümü 

 velayet ile vesayet arasındaki farklar; 

 velayet ana ve babanın çocuklar üzerinde sahip olduğu haktır  

 vesayet mahkeme tarafından belirlenen kişilerin ana ve babasının 

velayetinde olmayan veya ana veya an ve babası olmayan küçükler ile 

kısıtlanmış kimseler üzerinde sahip olduğu haklardır. 
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Ek Bilgi 
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SOYBAĞI: neşet olarak da bilinir. geniş anlamda soybağı bir kimse ile 

onun ecdadı, ataları arasındaki biyolojik ve doğal bağlantıyı ifade eder. 

dar anlamda soybağı sadece çocuklar ile ana ve baba arasındaki bağlantı 

ifade eder 

EVLAT EDİNME: bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun bir kişi 

arasındaki hukuki bağlar sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisinin 

kurulmasıdır. Evlat edinme ile çocuk ailenin bir üyesi olur ve soyadını 

taşır. 
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Hakları Doğuran Olgular 
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 Bir hakkın kişiye bağlanması demektir.  

 Hakkın kazanılmasında iyi niyet kuralları geçerlidir. İyi niyet, bir 

hakkın kazanılmasında, bu hakkın kazanılmasına engeli 

bilmemektedir.  

 Bir hakkın kişiye bağlanması 3 sebepten olabilmektedir.  

 

Hukuki 
Olay 

Hukuki 
Fiil 

Hukuki 
İşlem 
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Hukuki Olay 
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 Kişinin iradesi ile gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın 

kendisine hukuki sonuç bağlanmış olaylardır.  

 Doğum ve ölüm hukuku olaya örnektir.  
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Hukuki Fiil 
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 Kişinin iradesi ile gerçekleşen ve hukuki sonuç doğuran olaylardır.  

 Babasını öldüren bir kişinin bu eylemiyle miras hakkını kaybetmesi  
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Hukuki İşlem 
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 Bir kişinin veya aynı amaca yönelik olarak birden fazla kişinin irade 

beyanında bulunarak hukuki bir sonuç yaratmasıdır.  

 Vasiyetname düzenlenmesi  

 Sözleşme yapmak 
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Hakların Kazanılış 
Biçimleri 

Devren Kazanma Aslen Kazanma 

Sahiplenme  İşgal 
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Devren Kazanma 
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 Bir kişinin herhangi bir hakka kimseden devralmak yoluyla 

kazanmasına denir.  

 Satım sözleşmesi ile ev satın alan bir kişi, evin mülkiyet hakkını 

devren kazanmış olur.  
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Aslen Kazanma 
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 Bir kişinin herhangi bir hakka kimseden devralmadan sahip 

olmasıdır.  

 Bir balıkçı tuttuğu balık üzerindeki hakkını aslen kazanmış olur.  

Sahiplenme 

• Aslen kazanma, taşınırlar üzerindeyse sahiplenme olarak adlandırılır.  

İşgal 

• Aslen kazanma, taşınmazlar üzerindeyse işgal olarak adlandırılır.  
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Hakların Kullanılması 
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 Hak sahibinin haklarını kullanması ve borçların yerine getirilmesinde 

geçerli olan ana ilke dürüstlük kuralıdır.  

 Dürüst davranma, hak sahibinin hakkını kullanırken veya borcunu 

yerine getirirken iyi ve doğru hareket etmesini, yani dürüst, 

namuslu, aklı başında orta zekalı her insanın benzer olaylarda 

izleyeceği yolda hareket etmesidir.  
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Dürüstlük kuralları özellikle 

Hakların kullanılması 

Borçların ifası  

Sözleşmelerin ikinci derecedeki noktalarının tamamlanması 

Sözleşmelerin yorumlanması 

Sözleşmelerin değişen kurallara uyarlanması  

Sözleşme öncesi görüşmelerden doğan kusur sorumluluğunun 

belirlenmesi hallerinde kullanılır.  
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Hakların Korunması 
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 Haklar ya devlet tarafından ya da bizzat hakkın sahibi tarafından 

korunur. 

 Hukuk rejiminde kural olarak hakkın «devlet tarafından korunması 

benimsemiştir. İstisnai olarak belli koşullar altında kişinin hakkını 

bizzat kendisinin koruması da mümkündür. Hakkın kişinin kendisi 

tarafından korunabileceği haller şunlardır; meşru müdafaa (haklı 

savunma), zaruret hali (zorda kalma), kuvvet kullanma 
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Hakların 
Korunması 

Devlet Eliyle 
Koruma 

Talep Hakkı 

Dava Hakkı 

Hak Sahibi 
tarafından 
korunma 

Zaruret Hali 

Meşru Müdafaa 

Kuvvet Kullanma 
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Talep Hakkı 
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 Hak sahibi hakkını karşısındaki kişiden devlet aracılığıyla talep eder.  

 Sözle veya yazıyla (ihtarname-protesto) talep etmesi mümkündür.  

 Karşı taraf talebi geri çevirirse hak sahibi dava açabilir.  
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Dava Hakkı 
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 Mahkemeye başvurulur. 

 Hakkın korunması hak sahibince mahkemeler aracılığı ile devletten 

istenir.  

 Hak sahibi dava açarak hakkının korunmasını isteyebilir. 
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Meşru Müdafaa (Haklı Savunma) 
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 Bir kimsenin gerek kendisinin gerek başkasının şahıs veya mal 

varlığına karşı yapılan haksız ve devam etmekte olan bir saldırıyı 

defetmek için gerçekleştirdiği zorunlu ve orantılı karşı saldırıya denir.  

 Borçlar Kanununa göre meşru müdafaa halinde saldırganın kişiliğine 

veya mallarına verilen zarardan dolayı tazminat ödenmez. 

 Meşru müdafaada sınır ölçülü ve uygun savunma yapılmasıdır.  

 Örneğin, bir kimsenin arkadaşına silah çekildiğini görmesi üzerine 

kendi silahını çıkarıp arkadaşına silah çekeni vurması ve arkadaşını 

kurtarması 
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Zaruret Hali (Zorda Kalkma) 
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 Bir kimsenin gerek kendisinin gerek başkasının kişiliğini yada malını 

bir tehlikeden korumak için bu tehlike ile ilgili olmayan bir başka 

kişinin malına zarar vermesine denir.  

 Kişi başkasına verdiği zararı ödemekle yükümlüdür. 

 Örneğin ormanda yabani bir hayvandan kaçan kişinin tanımadığı 

birisine ait bir kulübenin kapısını kırarak kulübeye sığınması.  
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Kuvvet Kullanma 
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 Borçlar kanununda belirtilen şartlar var ise kuvvet kullanma hukuka 

aykırı sayılmaz. Buna hükümetin müdahalesi zamanında temin 

edilemeyecekse, hakkın kaybolma tehlikesi mevcut ve başka vasıta 

yoksa kuvvet kullanma halinde verilen zarardan dolayı tazminat 

ödenmez.  

 Bir hakkı elde etmek veya onu saldırılara karşı korumak için hak 

sahibinin güç kullanmasına denir.  

 Örneğin mal sahibi evden ayrılmak üzere olan ve kira bedelini 

ödemeyen kiracının malına el koyması 
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Gerçek 
Kişilik 

Gerçek Kişiliğin 
Başlangıcı 

Ehliyet 

Hak Ehliyeti Fiil Ehliyeti 

Ayırt etme gücü Erginlik Kısıtlı olmamak 

Gerçek Kişiliğin 
Sona Ermesi 

Ölüm Ölüm Karinesi 
Birlikte Ölüm 

Karinesi 
Gaiplik 

Tüzel Kişilik 
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Kişilik 
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 Hukukun öngördüğü hak ve yükümlülüklerin bir sahibinin olması 

gerekir. Hukuk bunları kişiye yönetmiştir. Kişi haklardan yararlanan, 

hak sahibi olan varlık demektir. Bugün herkes bu haklardan 

yararlandığı için, her insan hukuki açıdan bir kişidir.  

 Günümüzde bütün hukuk sistemlerinde tam ve sağ doğum hak sahibi 

olmak için yeterlidir. 

 Kişiler gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılır. 
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 Gerçek kişi : cinsiyet, ırk, din, dil gibi farklar gözetmeksizin bütün 

insanları kapsar  

 Tüzel kişi : başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi 

toplulukları ve belli bir amacı olan mal topluluklarıdır. Bunlar vakıflar 

ve derneklerdir.  

 Vakıflar özelliği mal topluluğu olması, derneklerin ise kişi toplu 

olmasıdır. 
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Ehliyet 

112 

• Haklara ve borçlara sahip olabilme yani medeni haklardan yararlanabilme gücü. 

• Sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düşüldüğü anda kazanılmış olur.  

 

Hak Ehliyeti 

•Bir kimsenin kendi fiil ve işlemleri ile kendi lehine haklar ve aleyhine borçlar 
yaratabilme iktidarıdır.  

•Hak ehliyeti medeni haklardan yararlanmayı,  fiil ehliyeti ise medeni hakları 
kullanmayı ifade eder.  

•Fiil Ehliyetinin şartları; 

•Ergin olmak 
•Ayırt etme gücüne (temyiz kudreti) sahip olmak 
•Kısıtlı olmamak 

Fiil Ehliyeti 
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1.ERGİNLİK 

113 

 Erginlik belli bir yaşa gelmek ya da kanun koyucu tarafından bu yaşa 

gelmiş gibi olgunlaşmış sayılmak olarak kabul edilir. 

  Ergin sayılmak için gerekli şartlar medeni kanunda belirtilmiştir.  

 Ergin sayma durumu üç grupta toplanabilir: 

 Olağan erginlik 

 Evlenme ile kazanılan erginlik 

 Hakim kararı ile kazanılan erginlik 
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• Erginlik normal olarak 18 yaşının tamamlanması ile kazanılır.  
Herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kişi kendiliğinden ergin 
olur. Kişinin ergin olması ile velayet ve vesayet durumları 
kendiliğinden sona erer. 

Olağan Erginlik 

• Medeni kanunda evlenme ile kişinin ergin olacağı hükme 
bağlanmıştır. Ergin olma tarafların evlendirme memuruna karşı 
yönettikleri evet beyanı ile kanundan dolayı gerçekleşir. Olağan 
evlenme yaşı kadın ve erkek için 17 yaşın tamamlanması halinde 
velinin rızası ile söz konusu olur. Hakim olağanüstü durumlarda 
kadın ve erkeğin 16 yaşını tamamlamaları halinde de 
evlenmelerine izin verebilir. Bu durumda imkan oldukça hakim 
karar vermeden önce ana, babayı veya vasiyi dinleyecektir. 

Evlenme İle kazanılan erginlik 
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• Kişinin hakim kararıyla ergin olması bir takım şartlar varlığına 
bağlıdır. Yargısal erginlik için aranan hususlar kanunda tek tek 
saymıştır. 

• 15 yaşını tamamlamış olması bir kimsenin yargısal erginlik 
kazanabilmesi için 15 yaşını tamamlamış olması gerekir.  

• Küçüğün isteği yargısal erginlik talebi kişiye sıkı sıkıya bağlı 
haklardandır. Beyan herhangi bir şekle bağlı değildir. 

• Velinin izni kanunda yargısal erginlik için veli izni aranmıştır. 
Çünkü kazai erginlik kararı ile veli velayet hakkını kaybetmektedir. 
Bir haktan ise kişi sadece isteği ile vazgeçebilir. Bu nedenle hem ana 
hem de babanın rızası birlikte aranır. Velayetin ana babadan birinden 
kaldırması halinde çocuğun hakim kararı ile ergin kılınması için 
sadece velayet hakkına sahip olanın izni aranır. Küçüğe bir vasi 
atanmışsa küçüğün mahkeme kararı ile ergin kılınması için vasinin 
izni yanında vesayet makamının ve denetim makamında izni aranır. 

Hakim kararıyla kazanılan erginlik 
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• yargısal erginlik kararı küçüğün yerleşim yerindeki Asliye Mahkemesi tarafından verilir 

Asliye mahkemesinin kararı  

• kanunda açıkça belirtilmiş olmamakla birlikte, maddenin amacından hakimin, küçüğün 
ergin kalmasına karar vermesi için, yargısal erginliğin onun menfaatine olmasını araması 
gerekir. 

Küçüğün menfaati 

• yargısal erginlik hangi tarihten itibaren hüküm ve netice yatacağı kararda gösterilir ve 
karar ilan edilir.  

• Yargısal erginliğine karar verilen bir kimse kanunda açıkça aksi düzenlenmemişse her 
türlü hukuki işlemi yapabilir. 

• Mahkeme kişinin ergin kılınmasına karar verdikten sonra bu kadarı geri alamaz. 
Gerekiyorsa kişinin kısıtlanması yoluna gidilir. 

 

Ergin Kılınmanın sonuçları 
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• Evlenme ile erginlik kazanan kimselerin 18 yaşını doldurmadan önce 
boşanmaları, evliliğin butlanı gibi sebeplerle evliliğin sona ermesi halinde 
tarafların ergin olma durumları devam eder. 

• Evlilik ile kişinin velayet altında olma durumu sona erer  

Evlenme ile kazanılan erginliğin sonuçları 

• 16 yaşını doldurmamış olanların evlenmeleri kanunen mümkün 
olmadığından bu kişiler evlenmiş olsalar bile söz konusu evlilik geçersiz 
sayılacağı için bu kişilerin evlenme ile ergin sayılmaları mümkün değildir 

Dikkat 

• Medeni kanuna göre olağan evlilik yaşı 17 yaşının doldurması olağanüstü 
evlilik yaşı ise 16 yaşını doldurmasıdır. 

Dikkat 
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• Ayırt etme gücü makul surette hareket edebilme yeteneğidir. 

• Kanun koyucu ayırt etme gücünü belli kriterlere bağlamaktan kaçınmıştır. 

• Hakim ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığını bütün önemli 
durumları göz önünde tutarak yapacağı bir değerlendirme sonucunda 
tespit eder. 

• Kanunda belirtilen belli durumların varlığı halinde kişilerin ayırt etme 
gücüne sahip olmadığı kabul edilir.  

• Bu durumdan birinin varlığı halinde hakim söz konusu olayda kişinin 
makul surette hareket edip edemediğini araştıracak edemiyorsa ayırt etme 
gücünün olmadığına karar verecektir.  

2. Ayırt etme Gücü 

• Yaş, Akıl hastalığı, Akıl zayıflığı, Sarhoşluk, Bunlara benzer haller 

Ayırt etme gücünü engelleyen durumlar 
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• Bir kimsenin fiil ehliyetine tam olarak sahip olması için aranan olumsuz şart ise o 
kimse hakkında kısıtlılık kararının alınmamış olmasıdır. 

• Kısıtlılık bir kimsenin kanunda öngörülen muayyen sebeplerden birine dayanarak 
mahkeme kararı ile fiil ehliyetinden tamamen veya kısmen mahrum edilmesidir.  

• Kısıtlılık kararı sadece ergin kişiler için alınır. Çünkü küçükler zaten velayet ve 
vesayet altındadırlar ve korunmaktadırlar.  

3. Kısıtlı olmamak 

• Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı 

• Başkasının güvenliğini tehlikeye sokma 

• Daimi surette bakıma ihtiyacı olma veya işlerini görmekten aciz olma 

• Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olma 

• Kötü yaşama tarzı veya kötü yönetim 

• Kendini darlık ve yoksulluğa maruz bırakma veya ailesini darlık ve yoksulluğa 
maruz bırakma 

• 1 sene veya daha fazla bir süre ile özgürlüğü bağlayıcı ceza  

Kısıtlılık sebepleri 
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• Yaşlılık 

• Sakatlık 

• Deneyimsizlik 

• Ağır hastalık sebeplerinden birinin varlığı 

• Kendi işlerini gereği gibi yönetememesi hali 

kişinin kendi isteği üzerine kısıtlanması da söz konusu olabilir 

• Hamile olan Burcu’nun doğacak çocuğuna Burcu’nun halası bir daire 
bağışlamıştır. Burcu’nun çocuğu ölü olarak doğduğu için ölü doğan çocuk kişilik 
kazanamamış bu nedenle halamın bağışladığı eve sahip olmamıştır. Burcu’nun 
çocuğu sağ olarak dünyaya gelmiş olsaydı 1 gün bile yaşamış olsa kişilik kazandığı 
için bu eve sahip olabilirdi. Çocuğa bağışlanan bu evde çocuktan miras olarak 
annesine ve diğer mirasçılara geçebilirdi. Ancak hak ehliyetine sahip olabilmek 
için sağ doğmuş olmak koşulu aranır. Hak ehliyeti sağ doğmak koşuyla kişinin 
ana rahmine düştüğü anda başlar 

 

Örnek 
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• 17 yaşını doldurmuş olan Ali evlenmiş, dört ay sonra boşanmıştır. Ali’nin evlenme ile ergin 
sayılmış olduğu halde boşanması erginlik durumunu etkilemiştir. Ergin sayılma devam 
eder. 

Örnek 

• Ticaretle uğraşan babasını kaybeden 15 yaşını doldurmuş Nuri, babasından kalan işleri 
bizzat takip etmek istediğinden dolayı Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak ergin 
kılınmayı talep etmiştir. Nuri’nin annesi de bu duruma izin vermiştir. Görevli hakim Nuri 
ergin kılınmasının onun menfaatine olduğuna karar vermiştir. Hakim kararıyla ergin 
kılındığı için kanunda aksi belirtilmemiş olan her türlü hukuki işlemi yaparak ticari 
faaliyetleri bizzat sürdürmeye başlamıştır. 

Örnek 

• 7 yaşında okula başlayan Deniz kendisine bir defter veya silgi alırken ayırt etmek gücüne 
sahiptir. Ancak altın bir dolmakalem alırken davranışlarının sonuçlarını algılayamaz . Bu 
durumda deniz makul surette davranmadığı için ayrıt etme gücüne sahip değildir. Ayırt 
etme gücünü ortadan kaldıran neden burada yaştır.  

 

Örnek 
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Fiil Ehliyeti Bakımından Kişilerin 
Sınıflandırılması 

Tam 
Ehliyetliler 

Sınırlı 
Ehliyetliler 

Sınırlı 
Ehliyetsizler 

Tam 
Ehliyetsizler 
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 Ergin 

 Ayırt etme gücüne sahip (sezgin) 

 Kısıtlı olmayan kişilerdir. 

 Fiil ehliyetine sahiptirler. 

 İşledikleri haksız fiiller dolayısıyla sorumlulukları vardır.  
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 Ergin 

 Ayırt etme gücüne sahip 

 Kısıtlı olmayan  

 Fiil ehliyetine sahiptirler ancak bazı işlemleri için yasal danışmanın 

onayı gerekir.  

 Evli kişiler sınırlı ehliyetlidir.  

 İşledikleri haksız fiiller dolayısıyla sorumlulukları vardır.  

Kendilerine yasal danışman atanan kişiler şu işlemleri yasal danışmanın 

onayı olmadan yapamazlar; dava açma, sulh olma, taşınmaz alım ve 

satımı, bağışlama ve kefil olma  

Yasala danışmanın onaylamadığı işlemleri tek taraflı bağlamazlık 

hükmündedir. 
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 Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar ve küçükler sınırlı ehliyetsizleri 

oluştururlar. 

 Kural olarak fiil ehliyetleri yoktur. Ancak istisnaları vardır. Bazı 

konularda ehliyetlidirler. 

 18 yaşını tamamlamamış küçük ve yasada belirtilen hallerden biri 

nedeniyle kısıtlanmış olanlar sınırlı ehliyetsizdir.  

 Yasal temsilcini rızası olmadan borç altına giremezler. 

 İşledikleri haksız fiiller dolayısıyla sorumlulukları vardır.  
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 Ayırt etme gücü olmayan kişilerdir. 

 Ergin olup olmamaları önem arz etmez. 

 Fiil ehliyetleri yoktur. 

 Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları tek başına yapamazlar, yasal temsilcileri 

de onlar adına yapamaz.  

 Kural olarak işledikleri haksız fiiller dolayısıyla sorumlulukları yoktur.  
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• 30 yaşında kendisine yasal danışman atanmış 
bir kimse sınırlı ehliyetlidir. 

• Ayırt etme gücüne sahip 16 yaşındaki bir 
kimse sınırlı ehliyetsiz. 

• 40 yaşındaki akıl hastası tam ehliyetsizdir. 

• Ayır etme gücüne sahip, savurganlık 
nedeniyle kısıtlanan bir kimse sınırlı 
ehliyetsizdir. 

• 3 yaşındaki bir çocuk tam ehliyetsizdir. 

Örnek 
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Kişiliğin 
Sona Ermesi 

ölüm 
Ölüm 

karinesi 
Birlikte ölüm 

karinesi 
gaiplik 
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 Gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır. 

 Ölüm ile kişinin şahsiyet hakları ve şahsa bağlı hakları ortadan 

kalkar. Mal varlığı hakları ise bir bütün halinde mirasçılarına geçer.  

 Ölüm meydana geldiği andan itibaren 10 gün içinde nüfus 

memuruna bildirilmesi gerekir.  
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 Ölümüne kesin gözle bakılacak bir halde kaybolan ve cesedi 

bulunamayan kişi ölmüş sayılır.  

 Bir kimsenin nüfus kütüğünün ilgili yerine mahallenin en büyük 

mülki amirinin emriyle ölüm kaydı düşürülebilir. 

 Bu durumda mahkeme kararına ihtiyaç yoktur fakat istenirse karar 

da alınabilir. 

 Ölüm karinesinde herhangi bir sürenin geçmesine gerek yoktur.  

 Nüfus siciline işlenmesi ile birlikte olayın meydana geldiği andan 

itibaren ölmüş sayılır.  

 Mal varlığı mirasçılara geçer. Evli ise evlilik kendiliğinden son bulur.  
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 Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat 

edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır.  

 Bu kişiler birbirlerinin mirasçısı olamazlar.  
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 Türk Medeni Kanunu’na göre ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya 

kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin 

ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa hakları bu ölüme bağlı 

olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar 

verebilir.  

 Gaiplik davasının açılacağı yetkili mahkeme kişinin Türkiye’deki son 

yerleşim yeri; eğer Türkiye’de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde 

kayıtlı olduğu yer, böyle bir kayıt yoksa anasının ve babasının kayıtlı 

olduğu yerdir. 

 Gaiplik davasında görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir.  
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Gaiplik Kararının Şartları 

• Kişi ölüm tehlikesi içinde kaybolmuşsa ölüm tehlikesinin ortaya çıkmasından itibaren en 
az bir yıl geçmesi lazım. 

• Uzun zamandan beri haber alınamaması durumunda ise son haber alınma tarihinden 
itibaren 5 yıl geçmesi lazım. 

1. Belli bir sürenin geçmesi 

• Kaybolan kimsenin yasal ve atanmış mirasçıları ve lehine vasiyet yapılmış kimseler 
gaiplik kararının verilmesini talep edebilirler.  

• Ayrıca gaip yüzünden mirastan mahrum kalanlar, askerlik şubesi, alacaklılar, hazine, 
gaiplik kararının verilmesini isteyebilirler. 

2. İlgilinin talepte bulunması 

• Hakim talepte bulunanın haklı olup olmadığını tespit edebilmek için ilan yoluyla gaiplik 
hakkında bilgisi olanları davet eder. İlandan sonra 6 ay beklenir. Sonra ikinci ilan yapılır. 

3. İlan 
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• Gaiplik kararı o kişinin ölmüş olduğuna dair bir 
karine oluşturur. 

• Gaiplik kararı verildiği andan itibaren değil fakat 
gaibin ölümüne olası gözle bakılacak bir durumda 
kaybolduğu veya en son haber alındığı tarihten 
başlamak suretiyle hüküm ifade eder. 

• Gaiplik kararı ile gaibin evliliği kendiliğinden 
sona ermez. 

• Gaibin mirası ölümle olduğu gibi mirasçılara 
hemen geçmez. Teminat istenir. 

 

Gaiplik Kararının Sonuçları 
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Tüzel Kişilik 

Özel hukuk tüzel kişilikleri 

Kişi topluluğu 

Dernek 

Şirket  

Mal topluluğu 

Vakıf  

Kamu Tüzel Kişilikleri 

Kişi Toplulukları şeklindeki 
kamu tüzel kişilikleri 

Merkezi İdare 

-Devlet 

Mahalli İdareler 

-İl Özel İdaresi  

-Belediyeler 

-Köyler 

Mal topluluğu şeklindeki 
kamu tüzel kişilikleri 
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 Tüzel kişiler, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir 

varlık şeklinde örgütlenmiş, haklara ve borçlara sahip olabilen kişi 

veya mal topluluklarıdır.  
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 Özel kişilerin hür iradeleri ile kurulurlar. 

 Kamu gücüne sahip değillerdir. 

 Amaçları çeşitlidir. 

 Eşitlik ilkesi geçerlidir, diğer kişilerle eşit konumdadırlar. 

 Özel hukuka tabidirler.  

 
Kişi Topluluğu 

• Dernek 

• Şirket  

Mal Topluluğu 

• Vakıf 
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 Kamu gücüne sahiptirler. 

 Amaçları, kamu yararını gerçekleştirmektir.  

 Eşitlik ilkesi geçerli değildir, diğer kişilerden üstün konumdadırlar.  

 Kanunla veya idari işlemle kurulurlar.  

 Kamu hukukuna tabidirler.  
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Kişi Topluluğu Şeklindeki Kamu Tüzel Kişiliği 

(Kamu İdareleri) 

Merkezi İdare 

-Devlet 

Mahalli İdareler 

-İl özel idaresi 

-Belediyeler 

-Köyler  
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İdari Kamu Kurumları 

•Orman Genel Müdürlüğü 

•Vakıflar Genel Müdürlüğü 

İktisadi Kamu Kurumları 

•TCDD 

•Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Sosyal Kamu Kurumları 

•Sosyal Güvenlik Kurumu 

Bilimsel, Teknik, Kültürel Kamu Kurumları 

 

•TRT, Üniversiteler, TÜBİTAK, TODAİE 

Düzenleyici Kamu Kurumları 

 

•SPK, RTÜK, BDDK, EPDK 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 

•Barolar 

•Odalar 
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Yapısına Göre 
Devlet 
Şekilleri 

Tek Yapılı 
Devlet 

Üniter Devlet Bölgeli Devlet 

Birleşik 
(Karma) 
Devlet 

Federal Devlet 
Konfederal 

Devlet 
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• Ülke sınırları içinde aynı hukuk kurallarının 
geçerli olduğu; yasama, yürütme ve yargı 
organları açısından teklik arz eden devlet şeklidir.  

• Devletin unsurlarında ve organlarında teklik 
özelliği göstermesidir. 

• Tek ve bölünmez bir bütünlüğü ifade etmektedir. 

• Örneğin Türkiye, İngiltere, Danimarka, Fransa, 
İsrail, Yunanistan ve Fransa  

Üniter Devlet 
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 Milliyetlerin özerkliğini tanımakla birlikte ulusun tekliğini ve ülkenin 

bölünmez bütünlüğünü koruyan devlet şeklidir.  

 İspanya bölgeli devlete örnektir.  
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FEDERAL DEVLET 

 Yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları açısından kendi içerisinde 

belli bir özerkliğe sahip olan ancak ortak bir anayasa altında 

birleşerek tek tek bir devlete tabi olan devletlerin oluşturduğu 

birliktir.  

 ABD, Rusya ve Almanya federal devlete örnektir.  
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 Birden çok devletin, sınırlı ortak ve belirli bir amacı gerçekleştirmek 

için bir araya geldikleri devlet şeklidir.  
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Egemenliklerine Göre Devlet Şekilleri 

Oligarşi Monarşi 

Mutlak Monarşi Meşruti Monarşi 

Teokrasi Cumhuriyet 
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 Egemenliğin bir grup, zümre yada sınıfa ait olduğu devlet şeklidir.  
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 Devlet başkanlığının irsî bağlara dayanarak geçtiği devlet şeklidir.  

MUTLAK MONARŞİ: Devlet iktidarının yalnızca monarşi tarafından 

kullanıldığı; yasama, yürütme ve yargı gibi tüm devlet yetkilerinin 

monarkta toplandığı devlet şeklidir.  

MEŞRUTİ MONARŞİ: Devlet iktidarının yapılan bir anayasa ile 

monark ve parlamento arasında yasal bir paylaşıma tabi tutulduğu 

devlet şeklidir.  
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 Hukuk kurallarının din kurallarına göre oluşturulduğu ve din 

kurallarına göre yönetilen devlet şeklidir.  
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 Devlet yönetiminde millet iradesinin egemen olduğu ve yönetimin 

bir kişiye yada zümreye bırakılmadığı devlet şeklidir.  
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Hükümet Sistemleri 

Kuvvetler Birliği 

Meclis Hükümet 
Sistemi 

Monarşi 

Diktatörlük 

Kuvvetler Ayrılığı 

Başkanlık Sistemi 

Parlamenter 
Sistem 

Yarı Başkanlık 
Sistemi 
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• Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında 
toplanmasıdır. 

• Yasama organı hem kanun yapmakta hem de yaptığı kanunun 
uygulamaktadır.  

• Meclis ancak kendi kendini fesih edebilir.  

• Bir devlet başkanı yoktur. 

• Başbakanlıkta yoktur.  

• Meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır. 

• Yürütme ayrı bir erk sayılmaz. 

• Her bakan meclise karşı sadece kendi etkinliklerinden 
sorumludur.  

• Meclisin sürekliliği ilkesi geçerlidir. Yani meclis, çalışmalarına 
ara vermeden devam eder.  

Meclis Hükümet Sistemi 
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• Yasama ve yürütme yetkilerinin 
yürütmede toplandığı bir sistemdir. 

• Bu sistemde devlet içinde tek ve en 
yüksek otorite hükümdardır. 

• Anti demokratik bir sistemdir.  

Monarşi Hükümet Sistemi 
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Diktatörlük 

Yasama ve 
yürütme yetkisi 
bir kişi ya da bir 
grupta toplanır.  

Totaliter 
Diktatörlük 

Devlet içinde 
çoğulcu yapı 

tasfiye 
edilmiştir. Katı 

bir dünya 
görüşü empoze 
edilir. Bu görüşü 
de tek bir parti 

ile kabul 
ettirmeye 

çalışır.  

Otoriter 
Diktatörlük 

Devlet içinde 
sınırlı bir 

çoğulculuğa yer 
verilir. Yönetim 

bir grubun 
elindedir. 



Başkanlık Sistemi 
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 Bir diğer adı da kuvvetlerin sert ayrımıdır. 

 Halk tarafından seçilen devlet başkanını, yürütme gücünü tek başına 

elinde bulundurur. 

 Kuvvetler birbirlerinden sert bir biçimde ayrılmıştır; yani kuvvetler 

birbirlerinin çalışmalarına katılmaz. 

 Yasama ve yürütme organları ayrı ayrı seçilir.  

 Yürütme tek başlıdır.  

 Kural olarak yasama ve yürütme organları birbirlerine müdahale 

edemez.  

 Örneğin ABD  
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Parlamenter Sistem  
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 Kuvvetler birbirinden yumuşak bir biçimde ayrılır; yani yürütmenin 

yasama ile ilgili görevleri vardır. 

 Yürütme iki başlıdır. Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulundan oluşur.  

 Cumhurbaşkanı, yasama organına karşı sorumsuz ve tarafsız kişidir. 

 Yasama yürütme organını denetleyebilir. Ve onun hukuksal varlığını 

sona verebilir. 

 Yasama güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu görevden alabilir. 

 Örneğin Türkiye 
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Yarı Başkanlık Sistemi 
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 Yasama ve yürütme organları ayrılmıştır. 

 Yürütme organı iki başlıdır. Devlet başkanı ve bakanlar kurulundan 

oluşur. 

 Devlet başkanını halk seçer. 

 Bakanlar kurulu meclise karşı sorumludur. 

 Yasama güvensizlik oyu ile bakanlar kurulunu görevden düşürebilir. 

 Örneğin Fransa  
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Temel 

Nitelikleri 
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  İnsan Haklarına Saygılı Devlet 

Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet 

Demokratik Devlet 

 Laik Devlet 

 Sosyal Devlet 

Hukuk Devleti 
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İnsan Haklarına Saygılı Devlet 
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  GEREKLERİ 

 Yaşama Hakkı 

 İşkence Yasağı 

 Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü 
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Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet 
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 UNSURLARI 

 Irkçılığı reddeder. 

 Saldırganlığa ve şovenizme karşıdır. 

 Milliyetçiliği reddeden akımlara karşıdır. 

 Sınıf kavramı yoktur. 

 Akılcıdır. 

 Çağdaştır. 

 İleriye dönüktür. 

 Demokratik ve insancıldır. 

 Barışçıdır. 
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 Birleştiricidir. 

 Laiktir. 

 Milleti, çağdaş milletler seviyesine çıkarmayı amaç edinmiştir. 

 Türk devletinin vatan ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu 

kabul eder.  
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Demokratik Devlet 
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 UNSURLARI 

 Egemenliğin bir kişi, zümre veya sınıf tarafından belli sınıfların 

yararına kullanılmaması 

 Serbest ve genel oya dayalı ve düzenli aralıklara tekrarlanan 

seçimlerin yapılması seçmenlere birden çok alternatifin sunulması 

 Serbestçe örgütlenmiş siyasi partiler arasında eşit şartlarda yürütülen 

iktidar yarışının olması 

 Temel hak ve özgürlüklerin tanınmış ve güvence altına alınmış olması 
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Laik Devlet 
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 UNSURLARI 

 Resmi bir devlet dininin bulunmaması 

 Din ve mezhep ayrımı yapılmaması 

 Devlet yönetiminin din kurallarına dayalı olmaması 

 Din kuralları ile devlet kurallarının birbirinden ayrılmış olması  

 Din hizmetlerinin de bir kamu hizmeti olarak kabul edilmesi 
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Sosyal Devlet 
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 GEREKLERİ 

 Ulusal geliri artırmak 

 Ulusal gelirin adaletli dağılımı sağlamak 

 Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanak sağlamak 
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Hukuk Devleti 
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 Yasama işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 

 Yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 

 Yargının bağımsızlığı 

 Kanuni hakim güvencesi 

 Temel hakların güvence altına alınması 

 Yasaların genel olması 

 Yasaların anayasaya uygunluğu 

 Hukukun genel ilkelerine bağlılık  

 Kuvvetler ayrılığının benimsenmesi 
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 Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı  

 İdari faaliyetlerin belirliliği ilkesi 

 İdarenin mali sorumluluğu 

 Adil yargılama hakkının olması 
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Demokrasi 
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 Ülke vatandaşlarının organizasyon veya devlet politikasına yön 

vermede eşit haklara sahip olduğu yönetim biçimine demokrasi 

denir.  

 Türkiye Cumhuriyeti, temsili demokrasi sistemi ile yönetilir. 
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Demokrasinin Dayandığı Temel İlkeler 
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 Milli egemenlik 

 Özgürlük 

 Eşitlik 

 çoğulculuk 
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Seçimlerde Geçerli Olan İlkeler 
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 1982 anayasasına göre seçimler ve halk oylamaları serbest, eşit, gizli, 

tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı 

denetimi ve gözetimi altında yapılır.  

 Eşit oy 

 Serbest oy 

 Gizli oy 

 Genel oy 

 Tek dereceli seçim 

 Açık sayım ve döküm 

 Çoğulculuk ilkesi 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Eşit Oy 
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 Dil, din, cinsiyet farkı olmaksızın herkesin 1 oy hakkına sahip 

olmasıdır. 

 

 

 Seçmenin özgürce oyunu kullanabileceği bir ortamın yaratılmasıdır. 

 

 

 Seçmenlerin kendi iradelerini serbestçe ve her türlü baskıdan uzak 

olarak tek başlarına, kimse tarafından bilinmeden oy kullanılmasına 

sağlayacak bir ortamın oluşturulmasıdır. 
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Serbest Oy 

Gizli Oy 



Genel Oy 
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 Herkesin serbestçe, ırk cinsiyet, düşünce, din ve mezhep ayrımı 

gözetilmeksizin oyunu kullanabilmesi ve yönetime katılmasıdır. 

 1924 Anayasası’nda 1934 yılında yapılan değişiklikle seçimlerde genel 

oy ilkesi benimsenmiştir.  

 

 

 1946’dan beri uygulanmakta olan tek dereceli seçim sistemi, 

seçmenlerin kendi temsilcilerini doğrudan doğruya seçmeleri esasına 

dayanır.  
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Tek Dereceli Seçim 



Açık Sayım ve Döküm 
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 Seçim sonuçlarında hile ve yolsuzluğun yapılmasını önlemek için 

oyların herkesin görebileceği şekilde sayılmasıdır.  

 

 

 Seçimlerde birden çok siyasi parti ve adayın katılmasıdır.  
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Çoğulculuk İlkesi 
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Yumuşak Anayasa  

• Kabul edilmesi 
veya değiştirilmesi 
yasalara aynı 
prosedüre tabi 
anayasadır. 

Sert (katı) Anayasa 

• Değiştirilmesi 
normal kanunların 
değiştirilmesine 
oranla zor şartlara 
bağlanan ve 
değiştirilemeyecek 
hükümler içeren 
anayasadır. 

Çerçeve Anayasa 

• Genel ilkelerin 
düzenlendiği, bu 
ilkelerin 
uygulanma 
yöntemlerinin 
yasalara bırakıldığı 
anayasadır. 

• Örneğin; 1787 
Amerikan 
Anayasası çerçeve 
bir anayasadır. 
Toplam 7 
maddeden oluşur 
ve 27 kez 
değiştirilmiştir 

Kazuistik (ayrıntılı 
Anayasa 

• He durumun 
anayasada yer alan 
kurallarla 
çözülmesine dayalı 
olan ayrıntıcı 
anayasadır. 

ANAYSA ÇEŞİTLERİ 



 Önemli Bilgi 
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 1921 anayasası yumuşak ve çerçeve bir anayasadır. 

 1924, 1961 ve 1982 anayasaları sert ve Kazuistik bir anayasalardır.  
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Türk Anayasa Tarihi 
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 Sened-i İttifak (1808) 

 Tanzimat Fermanı (1839) 

 Islahat Fermanı (1856) 

 I. Meşrutiyet (1876) 

 Kanunuesasi (1876) 

 II. Meşrutiyet (1908) 

 Teşkilat-ı Esasiye (1921) 

 1924 Anayasası 

 1961 Anayasası 

 1982 Anyasası 

Bunlar anayasa değil  

anayasal belgedir 
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Sened-i İttifak (1808) 
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 Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın etkisiyle II. Mahmut döneminde 

imzalanmıştır.  

AMACI 

 Ayanları denetim altında bulundurmak 

 Reformlarda yeniçerilere karşı ayanların desteğini almak 

  İÇERİĞİ 

 Ayanlar, devlet otoritesini kabul edecek 

 Ayanlar, yapılacak ıslahatlara destek verecektir. 

 Ayanlar, bulundukları bölgede devlet adına vergi ve asker 

toplayacaktır. 
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ÖZELLİKLERİ 

 Padişahın yetkileri ilk kez sınırlanmıştır. 

 Osmanlıda ilk defa padişah kendi dışında bir gücü (Ayanlar) kabul 

etmiştir.  

 Ayanların varlığı tanınarak hukuki hale getirilmiş 

 Anayasal monarşiye geçişte ilk adımdır. 

 Hukuki biçim olarak «misak» niteliğindedir.  (misak devletin 

iktidarını sınırlandıran iki taraflı bir belgedir). Bu iki özelliği ile 

Magna Carta’ya benzetilmektedir.  
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 Önemli Bilgi 
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 Magna Carta (Latince: "Büyük Ferman") veya Magna Carta 

Libertatum (Latince: "Büyük Özgürlük Fermanı"), 1215 yılında 

imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana 

kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Aslen, 

Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu 

karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden feragat 

etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve 

isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu. 

 “Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre 

yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, 

hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun 

dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa 

olsun zarara uğratılmayacaktır.” 
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Tanzimat Fermanı (1839) 
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 Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa’nın katkısıyla Sultan Abdülmecit 

döneminde ilan edilmiştir. 

AMACI 

 Osmanlıya bağlı bütün vatandaşlara eşit haklar verip Avrupalı 

devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışmasını engellemektir. 

 İÇERİĞİ 

 Halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır. 

 Askerlik vatan hizmeti haline getirilecektir. 

 Kanun önünde herkes eşit olacaktır. 
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 Müsadere yasaklanmıştır. (devletin, haksız kazançla zengin olmuş 

görevlilerin mallarına istediği zaman el koyabilmesi usulüdür.) 

 Mahkemeler açık olacak, mahkeme kararı olmadan kimseye ceza 

verilmeyecektir. 

 Hiç kimseye işkence yapılmayacaktır. 

 Herkes mal ve mülk edinebilecek, miras bırakabilecektir. Vergiler 

herkesin gelirine göre alınacaktır. 

 Rüşvet iltimas önlenecektir. 

 Ferman hükümlerine ve çıkarılacak kanunlara padişahta saygı 

gösterecektir.  
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 Padişah ilk kez kanun üstünlüğünü kabul etmiştir. Padişahın yetkileri 

ilk kez yasalara sınırlandırılmıştır. 

 Batılılaşma yönünde bir adım atılmıştır. 

 Anayasal yönetime geçişte önemli bir hamledir. 

 Hukuki biçimi bakımından iki yanlı (misak) değil, tek taraflıdır. 
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Islahat Fermanı 
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 Padişah Abdülmecit zamanında ilan edilmiştir.  

 AMACI 

 Avrupalı devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışmasını engellemek 

 Osmanlı’nın yıkılmasını engellemek 

 Azınlıkların Osmanlı’ya olan bağlılıklarını artırmak 

 Tanzimat Fermanı’nın eksikliklerini tamamlamak 

 Paris Barış Konferansı’nda azınlık hakları ile ilgili karar alınmasını 

engellemek 
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 İÇERİĞİ 

 Azınlıklar; Türk okullarında okuyabilecek, kendi dillerinde öğretim 

yapan okullar açabilecek, banka ve şirket kurabilecek, devlet memuru 

olabileceklerdir. Azınlıklar cizye (baş vergisi) vermeyecek fakat 

Müslümanlar gibi askere alınacak veya bedel ödeyeceklerdir. 

 Din ve mezhep özgürlüğü sağlanacaktır. 

 Azınlıklar il genel meclisine üye olabilecekler. 

 Mahkemeler açık olacak, herkes kendi dinine göre yemin edecektir. 

 İşkence ve angarya kalkacaktır. 
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 ÖZELLİKLERİ 

 Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında eşitlik sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

 Azınlıklara verilen geniş haklar Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını 

hızlandırmıştır.   
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I. Meşrutiyet 
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 II. Abdülhamit döneminde Kanun Esasi'nin ilan edilmesiyle başlayan 

dönemdir. 

 Jön Türkler (Genç Osmanlılar) etkisiyle gerçekleştirilmiştir.  

 AMACI 

 Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak 

 Ulusçu isyanları engellemek 

 Avrupalı devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışmasını engellemek 

 İstanbul (tersane) konferansının toplanmasını engellemek 
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Özellikleri 
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 Çift meclisli sistem vardır. (Ayan Meclisi-Mebusan Meclisi) 

 Ayan meclisi padişah tarafından atanan ve ölünceye kadar görevini 

sürdüren üyelerden oluşur.  

 Mebusan meclisi ise halk tarafından 4 yıllığına seçilen üyelerden 

oluşur.  
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Kanunuesasi (1876) 
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 II. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir. 

 İÇERİĞİ 

 Padişah, gerekli gördüğünde meclisi açıp kapatabilecektir. 

 Padişah meclisi toplantıya çağırabilir. 

 Padişahın sürgün yetkisi vardır. 

 Padişahın mutlak veto yetkisi vardır. 

 Bakanların atanması ve azilleri padişahın yetkisi dahilindedir.  
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 Hükümet meclise karşı değil padişaha karşı sorumludur.  

 Anayasada devletin teokratik yapısı korunmuştur.  

 Osmanlı devleti bir monarşidir. 

 Dini İslam, dili Türkçedir. 

 Yasama organı Meclisi Umumidir (Ayan+mebuslar). 

 Yürütme organı padişah ve Heyeti Vükeladır (bakanlar Kurulu).  

 Yargı, mahkemeler başlığı altında düzenlenmiştir ve bağımsız 

mahkemelerce kullanılmaktadır.  

 Güçler ayrılığı görülse de son söz padişahındır.  
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ÖZELLİKLERİ 
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 Osmanlı tarihinde batılı anlamada ilk anayasadır.  

 Halk ilk kez seçme ve seçilme ve temsil edilme yetkisine 

kavuşmuştur. 

 Temel hak ve özgürlükler temel olarak yer almıştır. 

 Yerel yönetimler ilk kez bu anayasada düzenlenmiştir. 

 Türklere ait ilk yazılı anayasadır ve Osmanlı Devleti’nin ilk ve tek 

anayasasıdır.  

 Belçika, Polonya ve Prusya anayasalarından yararlanılarak 

hazırlanmıştır.  
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II. Meşrutiyet 
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 İttihat ve Terakki Cemiyetinin baskıları sonucu II: Abdülhamit 

Döneminde ilan edilmiştir. 

 II. Meşrutiyetin ilanı ile Kanunuesasi, 1909 yılında yapılan 

değişikliklerle yeniden yürürlüğe girmiştir. 
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Kanunuesasi ’de 1909 daki Değişiklikler  
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 Padişahın meclisi açma-kapama yetkisi zorlaştırıldı. 

 Hükümet padişaha karşı değil meclise karşı sorumlu oldu.  

 Padişahın kişileri sürgüne gönderme yetkisi elinden alındı.  

 Padişahın mutlak veto yetkisi kaldırıldı, bu yetki geciktirici, 

güçleştirici vetoya dönüştürtülürdü. 

 Yasalara aykırı tutuklama kaldırıldı. 

 Sansür uygulaması kaldırıldı.  

Parti kurma hakkı getirilerek çok partili hayata geçiş sağlandı.   
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Teşkilat-Esasiye (1921) 
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 TBMM, 20 Ocak 1921’de Türk Devletinin ilk anayasası olan 1921 

Anayasasını ilan etmiştir.  

 Hükümet sistemi olarak meclis hükümet sistemini benimsemiştir.  

 Yumuşak ve çerçeve nitelikli ilk ve tek anayasadır.  

 Çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsenmiştir. 

 Kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır.  

 Kanunuesasiye  yürürlükten kaldırılmıştır.  

 Milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasadır 

 Güçler birliği ve meclis üstünlüğü benimsenmiştir.  
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 Hükümetin doğal başkanı TBMM başkanıdır. 

 Çift dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.  

 Seçimlerin iki yılda bir yapılması karara bağlanmıştır. 

 Seçmen yaşı 18 olarak kabul edilmiştir.  

 Yargı ile temel hak ve hürriyetlerden hiç bahsedilmemiştir. Yargıdan 

söz edilmeyen tek anayasadır. 

 24 maddelik kısa bir metindir. 
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1923 Değişiklikleri 
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 «Türkiye Devleti’nin rejimi cumhuriyettir.» maddesi anayasaya 

eklenmiştir. 

 «Türkiye Devleti'nin dini İslam, resmi dili Türkçedir» ibaresi 

anayasaya girmiştir. 

 Kabine sistemine geçilmiştir. (parlamenter sistem) 

 Cumhurbaşkanı TBMM içinden ve TBMM üyeleri tarafından seçilmesi 

hükme bağlanmıştır. 

 Devletin başkanı cumhur başkanıdır. 

 Cumhurbaşkanı bir seçim dönemi için seçilir. 

 Aynı kişi tekrar cumhurbaşkanı seçilebilir. 

 Başbakan, cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından seçilir. 
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 1924 yılında kabul edilmiş ve birtakım değişikliklere uğrayarak 1961 

yılına kadar yürürlükte kalmıştır.  

 Hükümet sistemi karma hükümet sistemidir. 

 Sert ve Kazuistik bir anayasındır. 

 Devletin dini, başkenti ve resmi dili belirlenmiştir. 

 En sivil ve olağan şartlarla hazırlanan anayasadır. 

 Çok partili sisteme bu anayasa ile geçilmiştir. (1946). 

 Ayrıca 1946’da tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir.  
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 İlkeleri açısından 1789 Fransız Devrimi'nden sonra gelişen bireyci, 

özgürlükçü sistemi ve düşünceyi temsil etmektedir. 

 Dayandığı temel ilke cumhuriyetçiliktir ve güçler birliğini 

benimsemiştir.  

 Parlamenter sisteme geçişin temelini oluşturmuştur. Kabine sistemini 

temel almıştır. Yargı bağımsız mahkemelere bırakılmıştır. 

 Devlet başkanını belirleyen bir anayasadır. 

 Çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsemiştir. 

 «Türkiye Devleti’nin rejimi cumhuriyettir.» ibaresi 

değiştirilemeyecek bir hükümdür.(sert anayasa) 
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 Seçimlerin 4 yılda bir yapılması hükmü getirilmiştir.  

 Meclis hükümeti dağıtabilir. Ama cumhurbaşkanın meclisi dağıtma 

yetkisi yoktur. Bu anayasa TBMM’yi olağanüstü bir meclis olmaktan 

çıkarmıştır.  

 Seçimler dört yılda bir yapılır. 

 Seçmen yaşı 18 olacaktır. 
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 1928 de «Devletin dini İslam’dır» maddesi çıkarılmıştır. 

 1934 te seçmen yaşı 18’den 22’ye çıkarılmıştır.  

 1937’de Atatürk ilkeleri anayasaya dahil edilmiştir. 

 1945 te anayasa dili Türkçeleştirilmiş, daha sonra 24 Aralık 1952’de 

tekrar eski haline getirilmiştir.  

 Kadınlara kanunla 1930’da belediye seçimlerinde seçme, 1933’te 

muhtarlık seçimlerine katılma, 1934’te milletvekilliği seçimlerinde 

seçme ve seçilme hakları tanınmıştır.  
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 Laiklik anayasaya girdi. (1937) 

 Toprak reformu yapıldı. 

 1946’te çok partili sisteme geçildi ve ilk çok partili seçim 1946 

yılında yapıldı. 

 1950 seçimlerinde ilk kez gizli oy açık sayım ve döküm ilkesi 

kullanılmıştır 
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 Kadınlar siyasal haklarını ilk kez 1930 yılındaki Belediye seçimlerinde 

kullandılar. Şehir meclislerine girebilen kadınlar arasında İzmir 

seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)’nın iki kadın adayı olan 

Hasane Nalan ve Benal Nevzat Hanımlar ile, İstanbul seçimlerinde CHF 

adayı olan Rana Sani Yaver (Eminönü), Seniye İsmail Hanım (Beykoz), 

Ayşe Remzi Hanım (Beyoğlu), Nakiye (Beyoğlu), Latife Bekir (Beyoğlu) 

Hanımlar vardır[1] 

 Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Demirdere köyünde (Bugünkü Karpuzlu 

ilçesi) yaklaşık 500 oy alarak seçimi kazanan Gül Esin, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk kadın muhtarı oldu. 
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 Gül Esin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın muhtarı oldu. 
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 Türkiye’deki kadınlar milletvekili olabilmek için ilk adımı 1923’te 

atmışlardı. Bu adım, kadınların 1923 yılında Nezihe Muhiddin 

önderliğinde ilk kadın partisi “Kadınlar Halk Fırkası”nı kurma 

isteğidir. Fakat 1909 Seçim Kanunu sebebiyle bu parti kurma 

girişimi, Kadınlar Halk Fırkası’nın Türk Kadınlar Birliği adlı derneğe 

dönüşmesi ile sonuçlanmıştı. 

 Kadınların katıldığı ilk genel seçimleri, 8 Şubat 1935 yılında yapılan 

TBMM 5. dönem seçimleridir. Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili 

T.B.M.M’ye girdi.  
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 27 mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin ve bunu besleyen koşulların 

ürünüdür. 

 Kurucu meclis (Milli Birlik Komitesi üyelerinden ve sivillerden 

oluşan Temsilciler Meclisi) tarafından hazırlanmıştır.  

 Hükümet sistemi parlamenter sistemdir. 

 En demokratik ve özgürlükçü anayasamızdır. 

 Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. 

 İlk kez parlamenter hükümet sistemi benimsenmiştir.  

 «Türkiye Devleti bir cumhuriyettir» ibaresi değiştirilemeyecek 

hükümlerdir.  
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 İlk kez insan haklarına dayalı devlet ilkesine, hukuk devleti ilkesine, 

sosyal devlet ilkesine ve demokratik devlet ilkesine yer verilmiştir.  

 Herkese önceden izin alamdan dernek kurma hakkı, işçilere ve kamu 

çalışanlarına sendika kurma hakkı, ile işçilere toplu iş sözleşmesi ve 

grev hakları verilmiştir. 

 Kuvvetler ayrılığı prensibi getirilmiştir. Böylece yargı tamamen 

bağımsızlaştırılmıştır.  

 Temel hak ve özgürlüklere en geniş yer veren anayasadır. 

 Nispi temsil sistemi benimsenmiştir. 

 Anayasanı üstünlüğü benimsenmiştir.  
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 Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 

 Yüksek Hakimler Kurulu kurulmuştur. 

 Milli Güvenlik Kurulu kurulmuştur. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı anayasaya alınmıştır. 

 Özerk yapıya sahip kamu kuruluşları kurulmuştur (TRT, Üniversite 

vb) 

 Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır ve bir kimse arka arkaya iki 

defa cumhurbaşkanı seçilemez. 

 Çift meclis sistemi getirilmiştir. (cumhuriyet senatosu ve millet 

meclisi) 
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 TBMM meclisi 4 yılda bir yapılır. 

 Meclis 450 millet vekili ve 165 senato üyesinden oluşurdu. 

 Temel hak ve özgürlükler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Milliyetçilik 

ilkesi yerine milli devlet ilkesi getirilmiştir. 

 Bakanların meclis dışından da atanabileceği düzenlenmiştir. 

 Cumhurbaşkanı ilk kez gerektiğinde TBMM seçimlerini yetkisi ilde 

etmiştir. 

 Halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık devletin temel niteliği olmaktan 

çıkarılmış, yerlerine demokratik devlet, sosyal devlet ve hukuk 

devleti ilkeleri kabul edilmiştir.  
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 Üniversiteler ve TRT’nin özerkliklerine sınırlama getirilmiştir. 

 Bakanlar kuruluna ilk kez kanun hükmünde kararname (olağan 

dönemde KHK) çıkarma yetkisi verilmiştir. 

 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur. Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Kurulmuştur. (2004 te kaldırılmıştır) 

 «Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini ancak şekil yönünden 

denetleyebilir» hükmü getirilmiştir.  
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 1961 Anayasası’nın ilk halinde temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanmasında özel sınırlama sebeplerine yer verilmişken 1971 

değişiklikleri ile genel sınırlama sebepleri anayasaya eklenmiştir. 

 1961 Anayasası ile kurulan MGK’nin etkisi artırılmıştır. Kurulun 

«yardımcılık etmek» etmek görevi «tavsiye etmek» biçiminde 

değiştirilmiştir.  

 Memurların sendika kurma haklarını elinden alınmıştır. 
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«Başlangıç İlkeleri» 

 Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Bağlılık 

 Atatürk Medeniyetçiliği 

 Atatürk Milliyetçiliği 

 Çağdaş Medeniyet Düzeyine Ulaşma Azmi 

 Milli Egemenlik 

 Anayasanın ve Hukukun Üstünlüğü 

 Özgürlükçü Demokrasi  

 Doğal Haklar 

 Türk Varlığının Devleti ve Milletiyle Bölünmezliği 

 Sosyal Adalet ve Eşitlik 

 İnsan Onurunun Korunması 

 Kişinin Maddi ve Manevi Varlığının Korunması 
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Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir. 

Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, Toplumun Huzuru, milli dayanışma ve 

adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 

bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk devletidir. 

Madde 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. 

Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al 

bayraktır. Milli marşı «İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.  
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Madde 4: Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin 

Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 inci maddesindeki 

Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez 

ve değiştirilmesi teklif edilemez.  
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 Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

 Şaka İktisası Hakkında Kanun 

 Tekke ve Zaviyelerde, Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir 

Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun  

 Türk Medeni Kanunu’yla kabul edilen evlenme akdinin evlendirme 

memuru önünde yapılacağına dair medeni kanun  

 Beynelmilel Erkamın Kabülü Hakkında Kanun  
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 Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun (Türk Harflerinin 

Kabulü ve Uygulanması Hakkında Kanun) 

 Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun  

 Bazı Kisvelerin (Kıyafet) Giyilemeyeceğine Dair Kanun  
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 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin ve bunu besleyen koşulların 

ürünüdür. 

 Kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır. 

 Kurucu meclis, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma meclisinden 

oluşmaktaydı. Sivil kanat olan Danışma Meclisi seçimle oluşmamıştır. 

Danışma Meclisinin tamamını Milli Güvenlik Konseyi atamıştır.  

 Halk oylamasına katılmak mecburi tutulmuştur. 

 Hükümet Sistemi Parlamenter sistem  

 1961’deki Senato Meclisi kaldırılmıştır. Meclis tek yapılı hale 

gelmiştir.  
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 Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. 

 En sert anayasamızdır. 

 Kazuistiktir. 

 Değiştirilemeyecek hükümlere yer vermiştir. (Madde 4: Anayasanın 

ilk üç maddesi değiştirilemez değiştirilmesi teklif dahi edilemez.) 

 Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi getirilmiştir. 

 Anayasa Mahkemesi bu anayasada yer almıştır. 

 Devlet Denetleme Kurulu kurulmuştur. 

 Milletvekili olabilmek için ilkokul mezunu olma şartı getirilmiştir. 
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 Siyasi karar almadaki zorluları giderici hükümler getirilmiştir. 

(rasyonelleştirilmiş parlamenteriz) 

 Şartları oluşturulduğunda cumhurbaşkanınca TBMM seçimleri 

yenileme yetkisi verilmiştir. 

 Siyasi parti gruplarının en az 20 milletvekilinden oluşması 

kararlaştırılmıştır. 

 Cumhurbaşkanının meclis dışından da olabileceği kabul edilmiştir. 

 Özgürlükleri kısıtlayıcı hükümler getirilmiştir. 

 Bakanlar kuruluna ilk kez olağanüstü hal kanunun hükmünde 

kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.  
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 1982 Anayasası ilk halinde temel hak ve özgürlüklerin 

düzenlenmesinde iki tür sınırlama sebebi getirmiştir. Bunlardan biri 

«genel sınırlandırma», «özel sınırlama» nedenleridir. Ancak 2001’de 

yapılan anayasa değişikliği ile genel sınırlama sebebi anayasadan 

çıkarılmıştır. Buda anayasanın ilk haline göre daha da 

demokratikleştiğini gösterir. 

 Demokratik, laik ve sosyal devlet ile hukuk devleti ilkeleri 1961 

Anayasasında olduğu gibi benimsenmiştir.  

 Siyasi partiler fesih edildiği için anayasanın hazırlanmasında siyasi 

partilerin rolü bulunmamaktadır. 

 Çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsemiştir.  
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 400 olan milletvekili sayısı 450 ye çıkartılmış. 

 

 

 Seçme ve halk oylamasına katılma yaşı 18 e indirildi. 

 Yüksek öğretim elemanlarının kanunla düzenlenme şartıyla da olsa 

siyasi partilere üye olabilmeleri mümkün kılındı. 

 450 olan milletvekili sayısı 550 olarak belirlendi. 

 Sendikaların siyasi faaliyette bulunmaları, siyasi partilerden destek 

almaları ve siyasi partileri desteklemelerinin önündeki engel 

kaldırıldı.  

 

1995 
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 Özelleştirme kavramı anayasaya girdi. 

 

 Yakalanan yada tutuklanan kişilerin en geç 48 saat içinde, toplu 
işlenen suçlarda ise en çok 4 gün içinde hakim önüne çıkarılması 
sağlandı.  

 Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul 
edilemeyeceği hükmü getirildi. 

 «Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde yapılan seçimlere uygulanmaz» hükmü anayasaya 
dahil edildi.  

 Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde başbakan yardımcıları, adalet 
bakanı da dahil edildi; kurulun kararları için «öncelikle dikkate alınır» 
ibaresi « tavsiye niteliğindedir» şeklinde değişti.  

 

 

2001 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



2004 

224 

 Ölüm Cezası kaldırıldı. 

 Devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı. 

 

 13 Ekim 2006’da yapılan değişiklikle 30 olan milletvekili seçilme yaşı 
25’e indirildi. 

 

 TBMM seçimleri 5 yılda bir yerine 4 yılda bir yapılması 
kararlaştırıldı. 

 TBMM’nin yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde, üye tam sayısının 
3’te 1’i ile toplanması (184) kararlaştırıldı. Ayrıca meclisin, anayasada 
başka bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 
vermesi, ancak karar yeter sayısının hiçbir şekilde üye tam sayısının 
4’te 1’nin bir fazlasından az olamayacağı hükmü getirildi.  

 

 

2006 

2007 
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 Cumhurbaşkanının 5 artı 5 sistemiyle ve halk oyuyla seçilmesi 

kararlaştırıldı; cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belirtildi. 

 

 

 Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve 

yetimleri ile gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 

sayılmaz hükmü getirildi.  

 Kişisel verilerin korunması anayasal güvence altına alındı. 

 Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin, ancak suç soruşturması 

veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak 

sınırlanabileceği hükme bağlandı. 
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 Devletin her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu 

tedbirler alacağı hükmü getirildi.  

 Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye 

olunamayacağına ilişkin yasak kalktı.  

 Kamu görevlilerine toplu iş sözleşmesi yapma hakkı getirildi.  

 Grev ve lokavt hakkında getirilen bazı sınırlamalar kaldırıldı.  

 Bilgi edinme hakkı ve Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal güvence 

altına alınmıştır. Kamu baş denetçisinin TBMM’ce seçileceği 

düzenlendi.  

 Partisinin temelli kapatılmasına neden olan milletvekilinin 

milletvekilliğinin sona ereceğine ilişkin hüküm ortadan kaldırıldı.  
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 TBMM Başkanlık Divanının seçimleri ve görev süresi yeniden 
düzenlendi.  

 Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayırma hariç her türlü ilişki kesme kararlarına ilişkin yargı 
yolunun açık olduğu hükmü getirildi.  

 Memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama 
cezaları yargı yoluna açıldı. 

 Savaş hali dışında, asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde 
yargılanmasının önü kapatıldı. 

 Anayasa mahkemesinin yapısı ve işeyişi tamamıyla değiştirildi. 

 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kuruluşu, yapısı, işleyişi 
usulü tamamıyla değiştirildi. 

 Ekonomik ve sosyal konsey anayasal bir kurum oldu. 

 Geçici 15. Madde kaldırılarak 12 Eylül Askeri Darbesini yapanların 
yargı yolu açıldı.  
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 Tahkim kurulu kararlarının kesin olduğu düzenlendi.  
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 Temel hak ve hürriyetler alanında “hürriyet (özgürlük)”, “hak”, “insan 

hakları”, “kamu hürriyetleri”, “kişi hakları”, “vatandaş hakları”, “temel 

haklar”, “anayasal haklar” gibi değişik terimler kullanılmaktadır. 

Çoğunlukla bunlar eş anlamda kullanılan kavramlardır. Ancak bununla 

birlikte bunlar arasında birtakım farklılıklar vardır. 

 Hürriyet (Özgürlük): Hürriyet, bir şeyi yapma veya yapmama, belli bir 

şekilde davranıp davranmama erki olarak tanımlanabilir. Daha kısa bir 

ifadeyle hürriyet, “serbest hareket etme gücü ”dür. Bu tanımda dikkati 

çekmesi gereken nokta, hürriyetin insan fiilinin bir niteliği olarak 

kullanıldığıdır. Dolayısıyla hürriyetten “serbest insan fiili” anlaşılabilir. 

Bu hürriyetleri anayasada tanıyarak anayasa koyucu, insanların o 

konuda “serbest hareket etme güçleri”nin olduğunu kabul etmiş 

olmaktadır.  
Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



230 

 Hak: hürriyetin somutlaştırılmış biçimidir. Hak, hürriyetin somutta 

gerçekleştirilmesinin aracıdır. Örneğin “hak arama hürriyeti”, “dava 

hakkı” ile gerçekleşir. Hak bir hürriyetin sağlanması için kişiye 

anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkilerdir. Eğer bir kişinin, bir 

konuda hakkı var ise, devletten veya diğer kişilerden onun yerine 

getirilmesini “isteme yetkisi ”ne sahiptir demektir.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



231 

 “Hürriyet”-“Hak” Ayrımı: 

 (1) Hürriyet soyut, hak somuttur. Hak hürriyetin uygulanması 

aşamasında ortaya çıkar.  

 (2) Haklar mahkeme önünde ileri sürülebilir.  

 (3) Hürriyetlerin gerçekleşmesi için başkalarının veya devletin bir şey 

yapmaması gerekir. Hürriyet, kişinin kendi fiilî ile gerçekleşir. Hakkın 

gerçekleşmesi için ise, diğer kişilerin veya devletin hak sahibi kişi 

lehine birtakım edimlerde bulunması gerekir. Hakkı gerçekleştiren 

fiil, hak sahibinin değil, başka kişilerin veya devletin fiilidir.  
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 Herkes, kişiliğine bağlı dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez 

temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 

 Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere 

karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR            erkancakir.net 



Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması 

233 

 Laik cumhuriyetinin gereklerine aykırı olamaz. 

 Temel hak ve hürriyetlerinin özlerine dokunulmadan yapılabilir. 

 Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.  

 Özel sınırlama sebeplerine bağlı olarak yapılabilir.  

 Ancak kanunla yapılabilir. 

 Ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 
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 Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası 

hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun 

gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen 

yada tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen 

güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. 
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 Kişinin yaşama hakkına dokunulamaz, 

 Maddi ve manevi varlığının bütününe dokunulamaz. 

 Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve 

bunlardan dolayı suçlanamaz.  

 Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. 

 Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu 

sayılamaz. (Masumiyet Karinesi) 
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 Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlerden hiçbirisi; 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı 

 İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan 

kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. 

 Anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere anayasayla 

tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada 

belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir 

faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. 

 Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak 

müeyyideler, kanunla düzenlenir. 
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