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Üniter Devlet 
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 Merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin (ulusal ölçeğin 

altındaki birimlerin) sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun 

gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen devlet. 

Dünya devletlerinin büyük çoğunluğu üniter devlettir. 

 Üniter devlette, devlet bölünmez bir bütündür. Fakat, üniter devlette de 

“il” ve “ilçe” gibi idarî bölümler bulunabilir. Ancak bunlar, basit idarî 

bölümlemelerdir. Bunların sadece idarî yetkileri vardır. Yasama ve yargı 

yetkileri yoktur. Bunların hepsi aynı egemenliğe tâbidir. Aynı anayasa ve 

aynı kanunlar, kısacası aynı hukuk kuralları uygulanır.Yerel yönetimler iç 

işlerinde sosyal hayatı düzenleyen basit düzenlemelere gidebilir (trafik 

kuralları gibi) fakat bağımsız hukuki düzenlemeler yapamaz 



Bölgeli 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.  

Konfederal Devlet 

 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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Oligarşi 
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 Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. 
Genellikle bu grubun bencilce ve görevlerini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği, 
despotça bir yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da 
grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır. 
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Monarşi 

 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.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B6netim_%C5%9Fekli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Despot


TEOKRASİ  
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 Hukuk kurallarının din kurallarına göre oluşturulduğu ve din kurallarına göre yönetilen 
devlet şeklidir.  

 dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, 
dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu 
devlet biçimidir. Teokrasi en yalın anlamda "devlet işlerinden yönetim ile görevli din 
adamları sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırıldığı 
sistem" olarak tanımlanabilir. 
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Cumhuriyet 

 Devlet yönetiminde millet iradesinin egemen olduğu ve yönetimin 

bir kişiye yada zümreye bırakılmadığı devlet şeklidir.  

 ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler 

için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Din
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B6netim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Terim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Din
https://tr.wikipedia.org/wiki/Otorite
https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Din


8 

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. 

• Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. 

• Saltanatın bir başka adıdır. 

• Seçim dışı yöntemler kullanılır. 

• Monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, 
devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde 
bulundurmasıdır. 

• Hükümdar öldükten sonra onun soyundan biri gelir (oğlu, kardeşi 
gibi).  

• Anti demokratik bir sistemdir.  

Monarşi Hükümet Sistemi 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR                 erkancakir.net 

https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCk%C3%BCmdar


11 

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. 
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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 

14 

 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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KARŞILAŞTIRMA 

 Yürütme organı tek kişiden oluşur. 

 Sembolik bir devlet başkanlığı makamı 
yoktur. 

 Başkan aynı zamanda devlet başkanıdır. 

 Başkanım Kendi başlarına hiçbir karar ve 
eylem yetkileri olmayan bakanları 
(sekreter) vardır  

 Başkan yardımcıları bağımsızdır; meclise 
karşı siyasi kimlikleri ve siyasi 
sorumlulukları yoktur. 

 Başkan sekreterini hiçbir kayda bağlı 
olmadan dilediği zaman azleder. 

 bakanlar sadece başkana karşı 
sorumludurlar 

 

 Yürütme organı çift başlıdır. 

 Yürütme organı sembolik yetkilerle 
donatılmış Devlet Başkanı 
(Cumhurbaşkanı)  ve bakanlar kurulu ile 
başbakandan oluşur. 

 Bakanlar Başbakanın önerisi ve 
Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır 

 Yine aynı yöntemle bakanlar görevden 
alınabilir 

 Bakanlar meclise karşı sorumludur 

 
 
 
 

 

 

BAŞKANLIK SİSTEMİ PARLAMENTER SİSTEM 
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KARŞILAŞTIRMA 

 Yürütme organını halk seçer 

 yürütmenin başı olan başbakan 
doğrudan halk tarafından 
seçilmektedir  

 Başkan belli bir süreliğine seçilir ve 
görev süresi bitmeden görevden 
alınamaz  

 Başkan üst üste Ancak iki kez 
seçilebilir  

 Başkan yasama organının içinden 
çıkan bir kişi değildir başkanın 
yasama organına herhangi bir organik 
bağı yoktur 

 Yürütme organı parlamento seçer  

 yürütmenin etkin kanadı Bakanlar 
Kurulu, Parlamento içerisinden çıkar  

 Devlet başkanı parlamento tarafından 
seçilerek göreve gelmektedir 
 

 

 

BAŞKANLIK SİSTEMİ PARLAMENTER SİSTEM 
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KARŞILAŞTIRMA 

 Yürütme organı yasama organının 
görevine dayanmaz  

 Başkan yasama organına karşı değil 
sadece kendini Seçen halka karşı 
sorumludur  

 Başkanın da yasama organına feshetme 
yetkisi yoktur  

 istisnai durumlarda suçlama yoluyla 
başkanının görevden alma ihtimali vardır 

 Yürütme organı yasama organının 
görevi ne dayanır  

 devlet Başkanlığı vatana ihanet Sucu 
dışında görevi ile ilgili herhangi bir 
sorumluluğu yoktur  

 Bakanlar Kurulu yasama organına karşı 
sorumludur  

 yasama organı çeşitli denetim 
mekanizmaları ile Yürütme organı 
denetleyebilir Hatta görevden 
düşürebilir  

 devlet başkanı belli şartların 
gerçekleşmesi halinde Yasama organını 
fes Etme yetkisine sahiptir 

BAŞKANLIK SİSTEMİ PARLAMENTER SİSTEM 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR                 erkancakir.net 17 



KARŞILAŞTIRMA 

 Aynı kişi Yasama yürütme organında aynı 
anda görev alamaz  

 Yasama ve yürütme organları arasında mutlak 
ayrılık olduğu için Yürütme organı yasama 
organının çalışmalarına müdahale edemez  

 başkan ve sekreterleri yasama organı 
çalışmasına katılamaz  

 Başkan kanun teklifinde bulunma yetkisi 
yoktur yasama organında yapılacak her türlü 
Oylamada Başkanım ve sekreterlerinin oy 
kullanma görüş bildirme hakları yoktur 

 

Daha geniş bilgi için 
https://erkancakir.net/2014/10/01/baskanlik-ve-
parlamenter-hukumet-sistemleri-karsilastirmasi/  

 Aynı kişiyi Yasama yürütme organında aynı 
anda görev alabilir  

 Yasama ve yürütme organları arasındaki 
işbirliğinden dolayı bakanlar kurulu üyeleri 
yasama faaliyetine katılabilirler  

 bakanlar kurulunun kanun tasarısı şeklinde 
kanun önerisinde bulunma yetkisi vardır  

 yasama organında yapılacak her türlü 
Oylamada Bakanlar Kurulu üyelerinin görüş 
bildirme ve oy kullanım hakları vardır 

BAŞKANLIK SİSTEMİ PARLAMENTER SİSTEM 
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https://erkancakir.net/2014/10/01/baskanlik-ve-parlamenter-hukumet-sistemleri-karsilastirmasi/
https://erkancakir.net/2014/10/01/baskanlik-ve-parlamenter-hukumet-sistemleri-karsilastirmasi/
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https://erkancakir.net/2014/10/01/baskanlik-ve-parlamenter-hukumet-sistemleri-karsilastirmasi/
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https://erkancakir.net/2014/10/01/baskanlik-ve-parlamenter-hukumet-sistemleri-karsilastirmasi/
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https://erkancakir.net/2014/10/01/baskanlik-ve-parlamenter-hukumet-sistemleri-karsilastirmasi/
https://erkancakir.net/2014/10/01/baskanlik-ve-parlamenter-hukumet-sistemleri-karsilastirmasi/
https://erkancakir.net/2014/10/01/baskanlik-ve-parlamenter-hukumet-sistemleri-karsilastirmasi/


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 

 GEREKLERİ 

 Yaşama Hakkı 

 İşkence Yasağı 

 Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü 

 

 



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. 

 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 
 GEREKLERİ 

 Ulusal geliri artırmak 

 Ulusal gelirin adaletli dağılımı sağlamak 

 Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanak sağlamak 

 



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 

 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. 

 Demokrasi, dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya 
devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür 
yönetim biçimidir. 
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Demokrasinin Dayandığı Temel İlkeler 

 Milli egemenlik 

 Özgürlük 

 Eşitlik 

 Çoğulculuk 

 Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvenliği 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet


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 
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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. 

 Çoğunluğun dediğinin yerine getirilmesidir. Demokrasinin olmazsa 

olmazı değildir. 

 Ülkemizde daha az oy alan partilerin azınlık hükümeti kurması buna 

örnek teşkil eder. 
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Çoğulculuk İlkesi 



Demokrasi Çeşitleri 

 1) Doğrudan Demokrasi: Halkın tamamının alınan kararlarda 
etkili olmasıdır. Doğrudan demokraside meclis yoktur. Bu 
sebeple uygulanması zordur. Zenginlik ve nüfus azlığı ister. 

 2) Yarı Doğrudan Demokrasi: Temsilciler olmasına rağmen 
halkın da alınan kararlarda etkili olmasıdır. 

 Referandum: Parlamento tarafından kabul edilen veya kabul 
edilecek olan bir kanunun halkın onayına sunulmasıdır. 
Türkiye’deki referandumlar : 
◦ 1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi. 

◦ 1982 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi. 

◦ 1987 yılında siyasi yasaklıların yasağı kalksın mı? Diye yapılan referandum. 

◦ 1988 yılında seçimlerle genel seçimler birleşsin mi? Diye yapılan 
referandum. Tek ”Hayır” olarak çıkan referandum budur. 
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◦ 2007 Anayasa değişikliği referandumu. 

◦ 2010 Anayasa değişikliği referandumu. 

 Halk Vetosu: Halkın referandum yapılması konusunda girişimde 
bulunmasıdır. Kısaca halkın referandum isteğidir. 

 Halk Teşebbüsü: Halkın belli sayıda imza toplayarak belli bir 
konuda yasa çıkarması için veya yasalarda değişiklik yapılması için 
yasama organını harekete geçirmesidir. 

 Temsilcilerin Azli: Halkın çalışmalarından memnun kalmadığı 
temsilcilerini görevden almasına imkan veren bir yöntemdir. 

 3) Temsili Demokrasi: Halkın, kendi seçtiği temsilciler 
tarafından idare edilmesidir. 

 Türkiye, temsili olmasına rağmen zaman zaman yarı doğrudan 
demokrasinin aracı olan referandumu da uygulamaktadır. 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR                 erkancakir.net 30 



31 Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR                 erkancakir.net 

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 

 1921 anayasası yumuşak ve çerçeve bir anayasadır. 

 1924, 1961 ve 1982 anayasaları sert ve Kazuistik bir anayasalardır.  



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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1982 Anayasası’nda Sayılan Temel Hak ve Hürriyetler 

 Kişinin Hakları ve Ödevleri (Negatif hak ve hürriyetler) 

,devletin müdahale etmemesinin arandığı hak ve ödevlerdir. 

 Sosyal ev Ekonomik Hak ve Ödevler (pozitif hak ve ödevler) 

,devletin pozitif yükümlülükleri vardır yerine getirmesi 

gerekir ve devlete görev yükleyen hak ve hürriyetleridir. 

 Siyasi Hak ve Ödevler (Katılma ve yönetme hakları) ,devlet 

yönetimine katılma hakları ve ödevleridir. 
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Temel hak ve ödevler 

Kişi hak ve ödevleri 

Kişi dokunulmazlığı  

zorla çalıştırma yasağı 

Kişi hürriyeti 

özel hayatın gizliliği  

yerleşmeye ve seyahat özgürlüğü  

karını hakim güvencesi  

mülkiyet hakkı  

toplantı ve gösteri yürüyüş 

düzenleme hakkı           

Sosyal ve ekonomik hak 

ve ödevler 

Ailenin korunması 

Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi 

Kamu yararına  

çalışma hakkı  

sağlık hizmeti  

grev hakkı  

Sosyal güvenlik hakkı 

Siyasal hak ve Ödevler 

Türk vatandaşlığı  

seçme ve seçilme hakları 

 siyasi partiler ile ilgili hükümler  

kamu hizmetlerine girme hakkı  

vatan hizmeti vergi ödeme  

Dilekçe hakkı    
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Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği 

 Herkes kişiliğine bağlı ,dokunulmaz ve devredilmez temel 

hak ve hürriyetlere sahiptir. 

 Temel hak hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer 

kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını yansıtır.   
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Temel hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması 
 Anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma 

kriterleri ; 

 Sınırlandırma mutlaka kanunla yapılmalı 

 Sınırlandırma mutlaka ilgili maddede geçen özel sebeplerle yapılmalı 

 Hak ve hürriyetler anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak 
sınırlandırılmalı 

 Özlerine dokunulmaksızın sınırlandırılmalı 

 Anayasa da belirtilen demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun 
olmalıdır. (ilk kez 19822 anayasasında benimsenmiştir.) 

 Ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır. (İlk kez 2001 yılında Anayasaya 
girmiştir.) 

 Laik cumhuriyetin gereklerine uygun olmalıdır.(İlk kez 2001 yılında 
Anayasaya girmiştir.) 
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Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması 

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim, olağanüstü hal 

durumlarında milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler 

ihlal edilmemek kaydı ile durumun gerektirdiği ölçüde temel 

hak ve hürriyetlerden  bir kısmı veya tamamen durdurulmasına 

ve anayasada yer alan güvencelere aykırı tedbirler alınmasına 

yer verilmiştir.Ancak hangi sebeple olursa olsun hiçbir zaman 

çekirdek haklara dokunulamaz. 
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Temel hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması 

 Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbirisi; 

 Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı 
ve 

 İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti 
ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetleri biçiminde 
kullanılamaz. 

 Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlerden hiçbirisi 
Anayasanın 14. maddesinde sayılan durumlara aykırı olarak 
kullanılamaz. 

 Ayrıca bu hak ve hürriyetler yine bu hak ve hürriyetleri yok 
etmek amacıyla kullanılamaz. 
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Kişinin Hakları ve Ödevleri 
Kişinin dokunulmazlığı, maddî 

ve manevî varlığı 

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

sahiptir. (Madde: 17) Meşru müdafaa ,Yakalama ve tutuklama kararlarının 

yerine getirilmesi, Ayaklanma ve isyan bastırılması ,Sıkıyönetim ve 

olağanüstü haller yaşama hakkına yapılan yasal müdahalelerdir 

Zorla çalıştırma yasağı Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. (Madde: 18) 

Kişi hürriyeti ve güvenliği Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde: 19) 

Özel hayatın gizliliği Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 

(Madde: 20) – 2010 değişikliği 

Konut dokunulmazlığı Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Madde: 21) 

Haberleşme hürriyeti Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 22) 

Yerleşme ve seyahat hürriyeti Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 23) 
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Din ve vicdan hürriyeti Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. (madde: 24) 

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devlet gözetim ve denetimi altında 

yapılır.Din  kültürü ve ahlak bilgisi dersi orta öğretim kurumlarında zorunlu 

dersler arasında yer alır.(1982 anayasası ile ile kez zorunlu hale gelmiştir.) 

Düşünce ve kanaat hürriyeti Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. (Madde: 25) 

Düşünceyi açıklama ve yayma 

hürriyeti 

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 

olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. (Madde: 26) 

Bilim ve sanat hürriyeti Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda 

her türlü araştırma hakkına sahiptir. (Madde: 27) 

Basın hürriyeti Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına 

bağlanamaz. (Madde: 28) 

Süreli ve süresiz yayın hakkı Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. 

(Madde: 29) 
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Basın araçlarının korunması Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile 

basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya 

işletilmekten alıkonulamaz. (Madde: 30) 

Kamu tüzel kişilerinin elindeki 

basın dışı kitle haberleşme 

araçlarından yararlanma hakkı 

Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım 

araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. (Madde: 31) 

Düzeltme ve cevap hakkı Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya 

kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. 

(Madde: 32) 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkı 

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 

hakkına sahiptir. (Madde: 34) 

Mülkiyet hakkı Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. (Madde: 35) 

Hak arama hürriyeti Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 

davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. (Madde: 36) 

Kanunî hâkim güvencesi Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. (Madde: 

37) Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR                 erkancakir.net 41 



Suç ve cezalara ilişkin 

esaslar 

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden 

dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için 

konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. (Madde: 38) 

İspat hakkı Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili 

olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat 

hakkına sahiptir. (Madde: 39) 

Temel hak ve hürriyetlerin 

korunması 

Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden 

başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. (Madde: 40) 
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Bunlara Dikkat 

Özel hayatın gizliliği ve korunması, konut dokunulmazlığı ve 

haberleşme hürriyetlerinde; yetkili merci kararı 24 saat 

içinde hakim onayına sunulur. Hakim kararını 48 saat içinde 

açıklar. (Bu durum tüm temel hak ve hürriyetlerde de 

geçerlidir.)  

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ; suç soruşturması 

veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak 

sınırlandırılabilir.(2010 değişikliği) Vatandaş sınır dışı 

edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz 
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 Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme 

hürriyeti, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri 

yürüyüşü düzenleme haklarının sınırlama nedenleri aynıdır ; 

Milli Güvenlik , Kamu Düzeni , Suç işlenmesinin önlenmesi 

,Genel sağlık ve ahlakın korunması , Başkalarının hak ve 

hürriyetlerinin korunması sebebiyle kanunla sınırlanabilir.  
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Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (İsteme Hakları veya Pozitif Haklar) 

Ailenin korunması ve çocuk 

hakları 

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (Madde: 41) 

2010 Değişikliği 

Eğitim ve öğrenim hakkı ve 

ödevi 

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. (Madde: 42) 

Çalışma ve sözleşme hürriyeti Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak 

serbesttir. (Madde: 48) 

Çalışma hakkı ve ödevi: Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 

hakkına sahiptir. (Madde: 34) 

Çalışma şartları ve dinlenme 

hakkı: 

Çalışma, herkesin hakkı ve aaaaidir. (Madde: 49) Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 

işlerde çalıştırılamaz. (Madde: 50) 

Sendika kurma hakkı: Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 

menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst 

kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına 

sahiptir. (Madde: 51) 
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Toplu iş sözleşmesi hakkı İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını 

ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma 

hakkına sahiptirler. (Madde: 53) 

2010 Değişikliği 

Grev hakkı ve lokavt Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler 

grev hakkına sahiptirler. (Madde: 54) 

Ücrette adalet sağlanması 

 

Ücret emeğin karşılığıdır. (Madde: 55) 

Sosyal güvenlik hakkı Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. (Madde: 60) 

Sağlık hizmetleri ve çevrenin 

korunması  

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (Madde: 56) 
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 2010 değişikliği ile “Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikaların 
kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu ,grev uygulanan iş yerinde sebep 
oldukları maddi zararlardan sendika sorumludur” hükmü kaldırılmıştır. 

 “Siyasi amaçlı grev ve lokavt ,genel grev ve lokavt iş yeri işgali, işi 
yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler yapılamaz” hükmü 
kaldırılmıştır. 

 “Greve katılmayanların iş yerinde çalışmaları greve katılanalar tarafından 
hiçbir şekilde engellenemez” hükmü eklenmiştir. 

 Pasavan :Türkiye Cumhuriyeti ile sınırları olan ülkelere serbestçe gidip 
gelmek için, sınır bölgeleri içinde oturan Türk vatandaşlarına kısa süreli 
verilen belgedir. 

 Tayfa Vesikası : Açık denizlerde balıkçılık yapanlara verilir. 

 Seyahat Vesikası : Vatandaşlığı kanıtlamada kullanılacak bir belge 
değildir.Seyahat etmek amacı ile verilir 
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Siyasi Hak ve Ödevler (Aktif haklar / Yönetme hakları) 

 Türk vatandaşlığı 

 Seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı 

 Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı 

 Siyasi partilerin uyacakları esaslar 

 Hizmete girme 

 Mal bildirimi 

 Vatan hizmeti 

 Vergi ödevleri 

 Dilekçe bilgi edinme ve Kamu baş denetçisine baş vurma hakkı 
(2010 değişikliği) 
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Türk Vatandaşlığını ispatlamada kullanılacak belgeler 

◦ Nüfus cüzdanı 

◦ Pasaport 

◦ Nüfus kayıtları 

◦ Pasavan 

◦ Tayfa vesikalarıdır. 
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Şu Kişiler oy kullanamaz  

 Türk vatandaşı olmayanlar 

 18 yaşından küçükler silah altında bulunan erbaş ve erler 

 Askeri öğrenciler 

 Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlar dışında bulunan 

hükümlüler 
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 Ülkemizde şu an geçerli olan seçim sistemi nispi temsil sistemine 

dayanan %10 ülke barajlı D’Hont ülke barajı seçim sistemidir.  

 1995 Anayasa değişikliğinden itibaren üniversite öğretim üyeleri 

siyasi partilere üye olabilirler. Ancak bunların partilere üye 

olabilmeleri için, üniversitede idari bir görevde bulunmamak ve 

partinin merkez teşkilatında görev almak şartlarını yerine getirmeleri 

gerekmektedir.  
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Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar 

 Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır 

 Siyasi partilerin kapatılma davası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ;  

◦ Res’en 

◦ Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle 

◦ Bir siyasi partinin istemiyle 

 açacağı dava üzerine Anayasa mahkemesi, Siyasi partilerin 

kapatılmasına veya devlet yardımının kesilmesine toplantıya 

katılanların 2/3 oy çoğunluğu ile karar verir. 
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Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) 

 TBMM başkanlığına bağlı Kamu Baş Denetçiliği Kurumu idarenin 

işleyişi işe ilgili şikayetleri dinler, araştırır ve idareye önerilerde 

bulunur. TBMM tarafından gizli oy ile 4 yıllığına seçilir. Meclis 

Başkanlığı seçimi ile Kamu Baş Denetçiliğinin seçim usulü aynıdır. 

 1. Tur : Üye tam sayısının 2/3’ünün oyu sağlanamazsa 

 2. Tur : Üye tam sayısının 2/3’ünün oyu sağlanamazsa 

 3. Tur : Üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa  

 4. Tur : 3. Turda en fazla oy alan iki aday arasından en fazla oy alan 

aday seçilir. 

 Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’tur. 
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Anayasanın temel ilkeleri 

1. madde 

Türkiye devleti bir 

cumhuriyettir. 

2. Madde 

Cumhuriyetin nitelikleri 

Cumhuriyetçilik  

Başlangıç ilkeleri 

Atatürk milliyetçiliği  

laik devlet  

sosyal devlet  

hukuk devleti  

insan haklarına saygılı devlet  

demokratik devlet 

3.madde 

Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, 

milli marşı ve başkent 

 

 

 

 

 

@ anayasanın ilk üç maddesinin 

değiştirilemez oldu anayasada açıkça 

belirtilmiştir.           
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1982 Anayasasının temel organları 

Yasama 

TBMM 

Yürütme 

Cumhurbaşkanı 

Bakanlar kurulu 

Yargı 

Bağımsız mahkemeler 
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TBMM 

Genel seçimler 

Bir seçim dönemi için 

milletvekillerinin seçildi 

seçildi. Bir seçimleri dört 

yılda oluşur 

Ara seçim 

İki milletvekili genel seçimi 

arasında Meclis üyelikleri 

arasında boşalma olması 

durumunda yapılan seçim 

Milletvekilliğinin Düşme 

Nedenleri 

Çekilme 

Kesin hüküm giyme veya 

kısıtlama  

milletvekili ile 

bağdaşmayan görev kabul 

etme  

çalışmalarına özürsüz 

katılmama  

cumhurbaşkanı seçilme 
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TBMM Genel Şeması      

TBMM İçtüzüğü Meclis Başkanlığı 

Meclis Başkanı 

Başkan Vekili 

Katip üyeler 

İdari Amirler 

Meclis Başkanının 

Görevleri 

Meclis toplantılarına başkanlık 

etmek  

cumhurbaşkanına vekâlet 

etmek  

meclis iç düzenini sağlamak  

TBMM idari mali işlerini 

yürütmek         
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TBMM’NİNE GÖREVLERİ 

 Kanun koymak 

 Genel ve özel af ilanına karar vermek  

 OHAL ve sıkıyönetim kararlarını onaylamak  

 meclis seçimlerinin yenilenmesi ne karar vermek  

 para basılmasına karar vermek  

 Bakanlar kurulu denetlemek (soru, genel görüşme, meclis 

araştırması, meclis soruşturması, gensoru ) 

 savaş ilanına karar vermek  

 Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermek  

 Anayasa Mahkemesine üye seçmek   
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Bakanlar Kurulu 
 Başbakan ve bakanlar oluşur. 

  başbakanı Cumhurbaşkanı' atar.  

 Bakan'ları başbakan seçer, cumhurbaşkanı atar.  

 Milli güvenliği sağlamak  

 Türk Silahlı kuvvetlerini yurt savunmasına hazırlamak  

 tüzük çıkartmak  

 KHK çıkartmak  

  Ohal ve sıkıyönetim ilan etmek  

 kanun tasarısı hazırlamak 
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Yürütmeye Tanınan Olağanüstü Yetkiler 

Olağanüstü Hal  

 Tabii afet, salgın hastalık, ağır 

ekonomik bunalımı, kamu düzeyde 

ciddi şekilde bozulması durumunda 

cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 

Bakanlar kurulu ilan eder. 

Sıkıyönetim  

 Ayaklanma, seferberlik, ihtilal gibi 

durumlarda cumhurbaşkanı 

başkanlığında toplanan Bakanlar 

kurulu ilan eder. 
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Anayasa 

Mahkemesi 
Yargıtay Danıştay 

Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi  
Askeri Yargıtay 

Uyuşmazlık 

Mahkemesi 

1982 Anayasasında Yer Alan Yüksek Mahkemeler 
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Siyasi Partilerin Uyması Gereken Kurallar 

 Siyasi partiler demokrasi ilkelerine aykırı hareket edemez.  

 Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişmezler. 

 Temelli kapatılan siyasi partiler başka altında kurulamazlar. 

 Yabancı devletlerden, yabancı kişilerden ve uluslararası kuruluşlar dan mali 

yardım alamazlar. 

  Siyasi partilerin isimleri amblemleri rumuzları, rozetleri daha önce kurulmuş 

Türk devletleri ne ait ifadeler olamaz.  

 İnsan haklarından, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, demokratik ve laik 

cumhuriyet ilkelerine aykırı faaliyetlerde bulunamazlar.  

 Diktatörlüğü savunamaz.  

 Devletin bağımsızlara ve bölünmez bütünlüğü de aykırı faaliyetlerde 

bulunamazlar. 

  Suç işlenmesi teşvik edemez.     
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Siyasi Partilere Kimler  Üye Olamaz 

 Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler.  

 Yüksek yargı mensupları.  

 Hakimler ve savcılar.  

 Devlet memurları.  

 Askeri öğrenciler.  

 Silahlı kuvvet mensupları.  

 Diğer kamu görevlileri 

Yüksek öğrenim elemanları 

 yüksek öğrenim öğrencileri  

kamuda çalışan işçiler siyasi 

partilere üye olabilirler 
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Siyasi Parti Kurma 

 Önceden izin almadan kurulur. 

  30 kişilik kurucu listesi içişleri bakanlığı teslim ederek kurulurlar.  

 Üye olmak için vatandaş olmak şarttır.  

 Kamu işçileri üye olabilir. 

  Yüksek öğretim üyeleri üye olur.  

 Yüksek Öğretim öncesi öğrenciler olamaz. 

 18 yaşını dolduran da üye olabilir. 

  Hazine de mali yardım alabilir.  

 Ticari faaliyette bulunamazlar. 
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Yüksek Mahkemeler ve Yargı Organları 



YARGI ORGANIN YAPISI 

• Hakimlik ve Savcılık Teminatı: Hakimlik teminatının en önemli 

sorunu azlolunma(Görevden alma) ilkesidir. 1982 Anayasası bu 

teminatın içersine savcıları da almıştır. İlgili maddeye göre hakimler ve 

savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen 

yaştan önce emekliye ayrılamaz, bir mahkemenin veya kanunun 

kaldırılmasıyla sebebiyle olsa, aylık ödenek ve diğer özlük haklardan 

yoksun kılınamazlar. 

• Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş 

olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak 

anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar 

verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. 



 1982 Anayasasına göre yargı yetkisi Türk milleti adına 
bağımsız mahkemelere verilmiştir 

Mahkemelerin Bağımsızlığı 

 1982 anayasasına göre yargı yetkisini bağımsız mahkemeler 
kullanır. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre 
karar verirler. 

Hakimlik ve Savcılık Mesleği 

 Hakimler ve savcılar adli ve idari hakim ve savcıları olarak 
görevini yerine getirir. Hakimler ve savcılar 65 yaşına kadar 
görevlerini yerine getirirler. Hakimler ve savcılar görevleri 
dışında hiçbir resmi ve özel kurumda çalışamazlar. 
Hakimler ve savcılar görevleri bakımından Adalet 
Bakanlığına bağlıdır. 
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Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması 

 Mahkemelerde duruşmalar herkese açık olarak yapılır. 

Mahkemelerdeki duruşmalar ancak genel ahlak ya da kamu 

güvenliğinin gerekli gördüğü durumlarda kapalı olarak 

yapılır. 

 Mahkemelerin aldığı her türlü karar gerekçeli olarak yazılır. 

Adalet Hizmetinin Denetimi 

 Adalet hizmetlerinin denetimi Adalet Müfettişleri 

tarafından yapılır. (2010 Anayasa Değişikliği) 
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Mahkemelerin Bağımsızlığını Sağlamaya 

Yönelik Düzenlemeler 
 Yargı yetkisinin kullanılmasında hiçbir makam, kişi veya mercii 

hakimlere emir ve talimat veremez. Mahkemelere ve hakimlere 
talimat gönderemez. Öneride ve telkinlerde bulunamaz. 

 Mecliste görülmekte olan bir dava hakkında yargı yetkisinin 
kullanılmasına yönelik soru sorulamaz, görüşte ve bildiride 
bulunamaz. 

 Yasama organı olan TBMM , yürütme organı olan Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu ve idari makamlar mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır. Yasama, yürütme idari organlar mahkeme kararlarını 
hiçbir şekilde değiştiremez. Mahkemenin görevini yerine 
getirmesini geciktiremez. 

 Yargılama görevini yerine getirmesi amacıyla basın kuruluşları 
kanunla sınırlandırılabilir.. 
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Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde Mevcut Olan Yargı 

Teşkilatı, 

 Adli Yargı Mahkemeleri 

 İdari Yargı Mahkemeleri 

 Askeri Yargı Mahkemeleri 

 Yüksek Mahkemeler 

 Sayıştay 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR                 erkancakir.net 70 



Adli Yargı Mahkemeleri 

I. Hukuk Mahkemeleri 

II. Ceza Mahkemeleri 

biçiminde iki öbeğe bölünmektedir.  

 

Adli yargı mahkemelerinin yüksek yargı organı Yargıtay'dır. 
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Sulh Hukuk 
Mahkemeleri 

Asliye Hukuk 
Mahkemeleri 

Özel Kanunlarla 
Kurulan Diğer Hukuk 

Mahkemeleri 

Ticaret Mahkemeleri 

İş Mahkemeleri 

İcra Mahkemeleri 

Aile Mahkemeleri 

Kadastro 
Mahkemeleri 
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 Asliye Ceza 

Mahkemeleri 

Ağır Ceza 
Mahkemeleri 

Özel Kanunlarla 
Kurulan Diğer Ceza 

Mahkemeleri 

Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri (mülga) 

Çocuk Mahkemeleri 
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Sulh Hukuk Mahkemeleri 

• Her ilçede bulunan sulh mahkemelerinde 
tek hâkim görev yapar. Görevi kanunlarla 
belirlenmiş olup, istisnaidir. 01/10/2011 
tarihinde yürülüğe giren [1] 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. 
maddesinin ilk fıkrası uyarınca, sulh hukuk 
mahkemeleri, dava konusunun değer veya 
tutarına bakılmaksızın; 

• a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre 
ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin 
hükümler ayrık olmak üzere, kira 
ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil 
olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan 
davalar ile bu davalara karşı açılan davaları, 
b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın 
paylaştırılmasına ve ortaklığın 
giderilmesine ilişkin davaları, c) Taşınır ve 
taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin 
korunmasına yönelik olan davaları, ç) Bu 
Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk 
mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini 
görevlendirdiği davaları, görürler 

Asliye Hukuk Mahkemeleri 

• 5235 sayılı kanunun 6. maddesine göre 
Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk 
mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve 
özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü 
dava ve işler ile kanunların verdiği diğer 
dava ve işlere bakar. Asliye hukuk 
mahkemeleri de tek hâkimlidir. 

Özel Kanunlarla 
Kurulan Diğer 

Hukuk 
Mahkemeleri 
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İdari Yargı Mahkemeleri 

 İdari yargı mahkemeleri idari yargının konusunu oluşturan 

davaları görür. İdari yargının adli yargıdan en önemli farkı, 

uyuşmazlıkta en azından bir tarafın yetkisini kamu 

hukukundan alan devlet organlarından biri olmasıdır. 

 İlk derece idari yargı mahkemeleri, Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinden 

oluşur. 

 İdari yargı mahkemelerinin yüksek yargı organı Danıştay'dır. 
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Bölge İdare 
Mahkemeleri 

İdare 
Mahkemeleri 

Vergi 
Mahkemeleri 



Bölge İdare Mahkemeleri 

 Genel idari yargı düzeninde ilk derece idare mahkemelerinin 

bir üstünde olan yüksek mahkeme olarak oluşturulmuştur.  

 Türkiye'deki bölge idare mahkemeleri, yargı çevresindeki 

idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin tek hakimle 

verdiği kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme 

bağlar.  

 Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan 

görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar ve 

kanunla verilen diğer görevleri yerine getirir. 
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İdare Mahkemeleri 

 Yasal dayanağını 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’dan alan 
idare mahkemelerinin görevleri aynı kanunun 5. maddesinde, idare 
mahkemeleri 

 “vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da 
çözümlenecek olanlar dışındaki, 

 İptal davalarını, 

 Tam yargı davalarını, 

 Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 
uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan 
idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin 
davaları, 

 Diğer kanunlarla verilen işleri, 

 Türkiye’de 31 ilde idare mahkemesi bulunmaktadır 
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Vergi Mahkemeleri 

 Yasal dayanağı idare mahkemeleri ile aynı olan vergi 

mahkemelerinin görev alanına, 6. madde uyarınca, 

 "genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, 

resim ve harçlar ile benzeri malî yükümler ve bunların zam 

ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar, 

 (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin 

davalar, 

 diğer kanunlarla verilen işler" girmektedir. Türkiye’de 35 ilde 

65 vergi mahkemesi bulunmaktadır. 
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Askeri Yargı Mahkemeleri 

 Askeri mahkemelerin görevi Türkiye Cumhuriyeti 

Anayası'nın 145. maddesinde düzenlenmiştir. Askeri ceza 

mahkemeleri ile ilgili 2010 tarihinde yapılan anayasa 

değişikliğiyle askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri, 

asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların 

asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle 

ilgili olarak işlediği suçlara bakmakla görevlidir 
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YÜKSEK MAHKEMELER 

 Anayasa Mahkemesi,  

 Yargıtay,  

 Danıştay,  

 Askeri Yargıtay (16 Nisan 2017 Tarihinde yapılacak referandum ile belli olacak) 

 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (16 Nisan 2017 Tarihinde yapılacak referandum ile belli olacak) 

 Uyuşmazlık Mahkemesidir  

Not: Sayıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1982 
Anayasasında belirtilen yüksek mahkemeler arasında yer 
almamaktadır. 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR                 erkancakir.net 79 



Anayasa Mahkemesi 

 Anayasa Mahkemesi yargı hakkını kullanan bir yargı yeri, Anayasanın 

üstünlüğünü koruyarak işlerliğini sağlayan hukuk devletinin, temel hak ve 

özgürlüklerinin koruyucusu olan bir yargı organıdır. 

 Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşur.( 2010 Anayasa Değişikliği) 

 Anayasa Mahkemeleri 12 yıllık süre için seçilirler. 

 Bir kişi iki defa Anayasa mahkemesi üyesi seçilemez. 

 Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılır. 

 Anayasa mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt 

çoğunluğuyla dört yıl için 1 başkan ve 2 başkanvekili seçilir. Bu başkan ve 

başkan vekillerinden süresi bitenler tekrar seçilebilir. 

 Anayasa Mahkemesi üyeleri asli görevleri dışında resmi ya da özel hiçbir görev 

alamaz. 
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Anayasa mahkemesinin Görev ve Yetkileri 

 Anayasa değişikliği hakkında şekil yönünden açılan iptal davalarını karara bağlar. 

 Kanunlar, Kanun Hükmünde kararnameler, TBMM İç Tüzüğünün anayasaya şekil ve 
esas bakımından uygunluğunu denetler. 

 Not: Olağanüstü hallerde, savaş ve sıkıyönetim hallerinde çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırı olduğu ileri 
sürülerek Anayasa mahkemesine dava açılmaz. 

 Not: Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanı ya da TBMM üyelerinin beşte 
biri tarafından istenebilir. Bu hususla ilgili olarak kanun yayımlandığı tarihten 
itibaren 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna bağlı olarak Anayasa 
Mahkemesine iptal davası açılamaz. Def’i yoluyla ileri sürülemez. 

 Cumhurbaşkanını, Yüksek Yargı Organlarının başkan ve üyelerini ve Başsavcılarını, 
Bakanlar Kurulu üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısı vekilini, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu başkan ve üyelerini, Sayıştay başkanı ve üyelerini görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı Anayasa mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargılar 
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 Siyasi partilerin mali denetimini Sayıştay’ın yardımına başvurarak yapar. 

 Siyasi partilerin kapatılmasına Anayasa Mahkemesi karar verir. 

 Milletvekillerinin milletvekilliğinin düşmesi hakkındaki kararları denetler. 

 Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin yaptıkları itirazları karara bağlar. 

 Milletvekilliği düşürülen milletvekillerinin itirazlarını karara bağlar. 

 Uyuşmazlık Mahkemesine mahkemenin kendi üyeleri arasından başkan seçer. 

 Bireysel başvuruları karara bağlar.(2010 Anayasa Değişikliği) 

 Not: Yüce Divanda savcılık görevini Cumhuriyet başsavcısı ya da başsavcı vekili 
yapar. Yüce Divanın verdiği kararlar kesindir. 

 Not: Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir kişinin kamu gücü 
tarafından , ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa mahkemesine başvurabilir. Başvuruda 
bulunabilmenin şartı olağan kanun yollarının tüketilmiş olmasıdır.( 2010 Anayasa 
Değişikliği) 
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Yüce Divan olarak yargılayabildikleri 

 C.başkanı, başbakan, -bakanlar, -yüksek mah. başkanları ve 
üyeleri, -Yargıtay c.bas savcısı ve vekili, -hsyk üyeleri, -sayıştay 
üyeleri, -meclis başkanı, -genel kurmay başkanı ve kuvvet 
komutanları. 

 TBMM Başkanı 

 - Genelkurmay Başkanı 

 - Kara Kuvvetleri Komutanı 

 - Deniz Kuvvetleri Komutanı 

 - Jandarma Genel Komutanı 

 Eklenmiştir. 

 Not: Milletvekillerini Anayasa Mahkemesi yargılamaz. 
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Anayasa Mah. Denetimine Tabi Olmayanlar 

 Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde 

Kararnameleri 

 Milletler Arası Antlaşmalar 

 İnkılap Kanunları 

 Parlamento Kararları( üç istisna kararları) 
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Anayasaya Uygunluk Denetimi 
 Anayasa Mahkemesine başvurma usulüne göre , Anayasaya uygunluğun yargısal denetimi 

iptal davası ve itiraz yolu(Def’i) olmak üzere iki şekilde yapılır. 

 İptal Davası ( Soyut Norm Denetimi) 

 İptal davası, Anayasada belirtilen bazı organların bir kanun aleyhine doğrudan doğruya 
Anayasa Mahkemesine iptal davası açmasıyla gerçekleştirilir. 

 Esas Yönüyle İptal Davası 

 Kanunların, Kanun Hükmünde kararnamelerin, TBMM içtüzüğünün şekil ve esas 
bakımından Anayasaya Aykırı olduğu ileri sürülerek Cumhurbaşkanı, İktidar ve Ana 
Muhalefet Partisi Meclis Grupları, TBMM üye tamsayısının en az beşte biri Anayasa 
Mahkemesine iptal davası açabilirler. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması 
durumunda iktidar partilerinin dava açma hakkını sadece en fazla üyeye sahip olan parti 
kullanır. 

 Not: Anayasa değişiklikleri yalnızca şekil yönünden denetlenir, esas yönünden 
denetlenemez. 

 Not: Dava açma süresi, dava konusu olan kanunun, Kanun hükmünde Kararname ya da İç 
Tüzüğün Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 60 gündür. 
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Şekil Yönünden İptal Davası 

 Kanunlara ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlar için şekil 

yönünden Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptal davası açılır. 

Şekil yönünden iptal davası açma hakkı Cumhurbaşkanı ve 

milletvekillerinin beşte birine aittir. Cumhurbaşkanı ve bu 

milletvekilleri 10 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine iptal davası 

açabilir. 

 Meclis İç Tüzüğü ve Kanun Hükmünde kararnameler için şekil 

yönünden Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek Cumhurbaşkanı, 

milletvekillerinin beşte biri, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisi 

meclis grupları 60 gün içinde Anayasa Mahkemesine iptal davası 

açabilir. 
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YARGITAY 

 Yargıtay, adli davalara bakan en yüksek mahkeme konumundadır. Yani Adli 
yargıda yüksek mahkeme görevini Yargıtay yerine getirir. adliye 
mahkemelerinin verdiği ve kanunun başka bir adli yargının yerine 
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yeri Yargıtay'dır. 

 Yargıtay, kanunlarda belirtilen bazı belli başlı davalara ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyelerini 1. sınıf adli hakim ve savcılar 
arasından HSYK seçer(Salt çoğunluk ve Gizli oyla) 

 Yargıtay başkanı kendi üyeleri arasından 4 yıllık süre için seçilir. Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavsıcı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilini üyeleri arasında 
Cumhurbaşkanı 4 yıl süre için seçer. 

 Yargıtay'ın asıl görevi adli yargıda bir temyiz yeri olarak ilk derece 
mahkemesinin verdiği kararları incelemek adli yargının içinde bulunan 
mahkemeler arasında içtihat birliğini sağlamaktır 
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DANIŞTAY 

 İdari davalara bakan en yüksek mahkemedir. Yani idari yargıda yüksek mahkeme 
görevini Danıştay yerine getirir. 

 - Üyelerinin bir bölü dördünü 1. sınıf adli hakim ve savcıları arasından 
Cumhurbaşkanı üç bölü dördünü ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer. 

 -Danıştay, belli konulara bakan birinci derece mahkemesi ve temyiz yeridir. 

 - Danıştay yüksek mahkemenin olması yanında devletin en yüksek danışma 
organıdır. 

 - Başbakan ve Bakanlar kurulu tarafından gönderilen kanun tasarıları, kamu 
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşme hakkında 2 ay içinde görüş 
bildirmek, Tüzükleri incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek, davaları görmek, 
kanunlarda gösterilen diğer görevleri yerine getirmek Danıştay'ın görevidir. 

 -Tüzüklerin iptaline yönelik davalar Danıştay'da açılır. 

 - Vergi Mahkemelerinin verdiği kararların son inceleme yeri Danıştay'dır. 
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ASKERİ YARGITAY 
 Askeri yargının en yüksek mahkemesidir. Askeri mahkemelerde verilen 

karar ve hükümlerin son inceleme yeri Askeri Yargıtay'dır. 

 - Askeri Yargıtay üyelerini birinci sınıf Askeri Hakim ve Savcılar arasından 
Cumhurbaşkanı seçer. 

 -Askeri Yargıtay başkanı üyeler arasından rütbe ve kıdem üstünlüğüne 
göre atanır. 

 - Askeri Yargıtay, asker kişilerin kanunlarda belirtilen belli davalarına ilk ve 
son derece mahkemesi olarak bakar. 

 Not: ''Askeri yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, Askeri 
hakimlerin özlük işleri, hakimlik güvencesi, mahkemelerin bağımsızlığı 
askerlik hizmetinin gereklerine uygun olarak düzenlenir.'' ibaresindeki 
askerlik hizmetlerinin gereklerine ifadesi 2010 Anayasa Değişikliğiyle 
kaldırılmıştır. 
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ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 
 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, asker olan kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ait idari 

işlemler sonucu ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargısal denetimini yapar. Yani Askeri idari 
davalara bakan en yüksek mahkemedir.  

 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin üyeleri birinci sınıf askeri hakim ve savcılar, sivil idari 
hakim ve savcıları Genel Kurmay Başkanının önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından 
atanır. 

 - Mahkemenin sivil üyelerinin görev süresi 4 yıldır bu üyeler süresi dolduktan sonra 
tekrar seçilemezler. 

 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı üyeler arasından kıdem ve rütbe 
üstünlüğüne göre atanır. 

 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapar. Bu 
mahkemeden sonra gelen ilk gerece mahkemesi de yoktur. 

 Not: ''Askeri Yüksek idare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, üyelerinin 
özlük ve disiplin işleri , mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı ve askerlik 
hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.'' ibaresindeki ''askerlik hizmetlerinin 
gereklerine'' ifadesi 2010 Anayasa değişikliğiyle Anayasadan çıkarılmıştır. 
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UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 

 Askeri, adli ve idari mahkemeler arasındaki uyuşmazlıkları kesin olarak 
çözüme kavuşturan ve karara bağlayan en yüksek mahkemedir. 

 - Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri kendi arasından seçer. 

 - Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını, Anayasa Mahkemesi 4 yıllık süre 
içinkendi üyeleri arasından seçer. 

 - Uyuşmazlık Mahkemesi Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinden oluşan karma bir yapıya sahiptir. 

 - Anayasa Mahkemesiyle diğer mahkemeler arasındaki görev 
uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır. 
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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

 Adli ve İdari hakim ve savcıları mesleğe kabul etme, 
atama, nakletme ve terfi işlemlerini yapar. Kurulun Başkanı 
Adalet Bakanıdır. Cumhurbaşkanı Hakimler ve Savcılar 
Kurulundan Anayasa Mahkemesine üye seçmez. Hakimler 
ve Savcılar Kurulunun kararlarına karşı yargıya 
başvurulamaz. 

 * Yüksek Mahkemeler arasında yer almaz, fakat Yüksek 
Mahkeme statüsünde sayılmışlardır. 

 Başkanı Adalet Bakanıdır. 

 - Doğal üyesi Adalet Bakanı müsteşarı'dır 
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Üyelerin Seçimi 

 HSYK 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşur. (2010 Anayasa değişikliği) 

 4 asil üye Cumhurbaşkanı tarafından- 3 asil ve 3 yedek üye Yargıtay 
üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulu tarafından- 2 asil ve 2 yedek 
üye Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu tarafından- 1 
asil ve 1 yedek üye Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu 
tarafından kendi üyeleri arasından - 7 asil ve 4 yedek üyesi birinci 
sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli 
yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcıları 
tarafından -3 asil ve 2 yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa 
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve 
savcıları arasından idari yargı hakim ve savcıları tarafından dört yıl 
için seçilir . 
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SAYIŞTAY 

 Sayıştay'ın görevi, Merkezi yönetim bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal 
güvenlik kurumlarının gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek, 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, kanunlarla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yerine getirmektir. 

 -Sayıştay başkanını ve üyelerini TBMM seçer. 

 - İlgili taraf Sayıştay'ın kesin hükümlerine karşı yazılı bildirim tarihinden itibaren bir 
kereye mahsus olarak karar düzeltme isteminde bulunabilir. Bu kararlar dolayısıyla 
idari yargı yoluna başvurulmaz. 

 Not: 2004 yılında yapılan değişiklikle Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan devlet 
mallarının denetlemesinin yetkisi Sayıştaya verilmiştir. 

 Not: 2005 yılında yapılan değişiklikle mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini 
denetim ve kesin hükme bağlama görevi Sayıştay'a verilmiştir. 

 Not: Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay 
kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danışta kararı esas alınır. 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR                 erkancakir.net 95 


