
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI



I. BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TANIMI
Sosyal hayatı düzenleyen, uyulmadığı takdirde maddi yaptırımla karşılaşacağımız kamu gücüyle desteklenmiş kurallar bütünüdür.

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR

Sosyal hayattaki düzeni ve güvenliği sağlamaya yarayan çeşitli sosyal kurallar mevcuttur. 

DİN KURALLARI AHLAK KURALLARI GÖRGÜ KURALLARI HUKUK KURALLARI

a) Subjektif
b) Objektif

ÖRF  VE  ADET  
KURALLARI

YAPTIRIMLARI
MANEVİDİR

YAPTIRIMLARI
MADDİDİR



✓ Kişinin  toplum içinde nerede 
nasıl davranacağını düzenleyen 
kurallardır.

✓ Manevi yaptırıma sahiptir.
Örnek: Selamlaşmak

DİN KURALLARI AHLAK KURALLARI GÖRGÜ KURALLARI

HUKUK KURALLARIÖRF  VE  ADET  KURALLARI

✓ Kişinin başkalarıyla ya da kendi vicdanıyla 
olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır. 

✓ Manevi yaptırıma sahiptir.
Örnek: Dışlama, Ayıplama, Kınama, Küçük 
Görme
a) Sübjektif Ahlak Kuralları: Kişinin kendi 
vicdanı ile olan ilişkisini düzenler. (Yalan  
söylemek, Dürüst olmak)
b) Objektif  Ahlak  Kuralları: Kişinin başkaları 
ile olan ilişkisini düzenler yani başkalarına 
karşı nasıl  davranması gerektiğini belirtir. 
(Muhtaçlara yardım etmek)

✓ İlahi iradenin koyduğu emir 
ve yasaklar bütünüdür. 

✓ Manevi yaptırıma sahiptir.
✓ En az değişen, statik, 

dogmatik kurallardır.
Örnek: Günahkar olma

✓ Toplum içinde eskiden beri süregelen zaman 
içinde kalıplaşmış, toplum tarafından kabul 
gören toplumsal davranış kalıplarıdır. Manevi 
yaptırımı vardır.

✓ Manevi yaptırıma sahiptir.
Örnek: Nişanlanma

✓ Kişinin  başka  kişilerle ya da devletle olan 
ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

✓ Uyulması zorunludur.
✓ Maddi yaptırıma sahiptir.
Örnek: Hapis cezası, Adli para cezası

Dikkat !!!
Maddi yaptırımın olmasında devlet gücüyle desteklenmesi.



HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ

✓ Toplumsal yaşamı düzenler.
✓ Cebridir yani maddi yaptırım gücü vardır.
✓ Kamu gücü (devlet) ile desteklenmiştir.
✓ Toplumun ihtiyaçlarını karşılama amaçlandığı için değişkendir. (İstisnası: Bütçe Kanunudur)
✓ hukuk varlığını devam ettirmek için toplumun ve kişilerin gereksinimlerini değişen koşullara uyarlamak zorundadır.
✓ Süreklidir.
✓ Geneldir yani herkese uygulanır. 
✓ Soyuttur.
✓ Adaleti gerçekleştirme amacı vardır. Adalet eşitlik ile eş anlamlı kullanılır. Adalet hukukun manevi yönünü oluşturur.
✓ Hukuk kurallarına uyulmadığı zaman yaptırımlar (müeyyide) uygulanır.

✓ Hukuk kurallarının diğer kurallardan ayıran en önemli özellikleri;
1- Devlet gücü ile desteklenmesi
2-Uyulması zorunlu olması
3-Yaptırımı maddi olması

BUNLARA DİKKAT!!!

HUKUKUN TEMEL GÖREVLERİ
♥ Toplumda hukuki güvenliği sağlamak
♥ Toplumda barışı sağlamak
♥ Toplumda adaleti sağlamak
♥ Yeni oluşum ve gelişmelere cevap vermek



HUKUKTA YAPTIRIM TÜRLERİ

Yaptırım  (Müeyyide)
Sosyal  hayatı  düzenleyen kurallara (normlara) uyulmadığı zaman karşılaşılacak tepkidir.

Hukuk kurallarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak 
tepkidir. 
Bu tepki kamu gücü tarafından desteklenir. 
(Ceza, Tazminat vs)

A) Maddi Yaptırım B) Manevi Yaptırım

Hukuk kuralları dışında kalan kurallara uyulmadığı zaman 
karşılaşılacak tepkidir. Bu tepki toplum tarafından verilir.
(Ayıplama,  küçümseme)

MADDİ YAPTIRIM TÜRLERİ

CEZA CEBR-İ İCRA TAZMİNAT İPTAL HÜKÜMSÜZLÜK
(Geçersizlik)

Maddi 
Manevi

a)Yokluk
b)Butlan

c)Tek Taraflı Bağlamazlık

a)Adli Para
b)Hapis
c)Askeri
d)Disiplin



CEZA CEBR-İ İCRA (Zorla Yerine Getirme)

TAZMİNAT İPTAL

Kanunun suç işleyen kişiye uyguladığı 
yaptırımdır.  
Hapis, Para Cezası, Disiplin Cezaları 
(Uyarma, Kınama,  Aylıktan Kesme, Kademe 
İlerlemesi durdurma,  Memurluktan 
çıkarma) 
NOT: TCK’dan  Ölüm, Müsadere,  Kısas, 
Sürgün cezaları yoktur.

Kişinin yapmakla sorumlu olduğu 
davranışları yapmaması durumunda kişiye  
kamu (devlet)  gücü  uygulanarak  davranışın  
zorla yaptırılmasıdır. 
Örnek: Askerlik, vergi, haciz, nafaka vs 

DİKKAT!!! Cebr-i İcra Cezayla Karışır. 
Cebri İcrada ZORLA YAPTIRIM varken, 
Cezada SUÇ ve YAPTIRIM vardır.

Hukuka  aykırı  olarak başkalarına  verilen  
zararın  ödetilmesi  durumudur. 
Maddi Tazminat: Verilen zarar para ile  
ölçülebilir nitelikte ise uygulanır. 
(Komşunun arabasının camını kırmak) 
Manevi  Tazminat:  Verilen  zararın 
para  ile  ölçülememesi  durumunda  
uygulanır. (Hakaret, küfür etmek) 

Hukuka aykırı olarak yapılan "idari  
işlemlerin"  ortadan  kaldırılmasıdır. 
Örnek: Haksız  yere görevden alınan  
memurun mahkeme kararı ile görevine 
dönmesi 



a) Yokluk

HÜKÜMSÜZLÜK (Geçersizlik)

Hukuki işlemlerin hukukun öngördüğü şekilde yapılmamasından dolayı hukuki sonuç doğurmasıdır. 
Hükümsüzlük kendi içinde 3’e ayrılır. 

Hukuk işlemde kurucu unsurların 
bulunmaması eksik olması durumunda o 
işlem yok hükmündedir.  
(İmam  Nikâhı, İmzasız senet) 
Anahtar Kelimesi ‘Eksikliktir’.
Kurucu unsurların eksikliğini Görürseniz 
‘YOKLUĞU’ İŞARETLEYİN! 

b) Butlan

Hukuksal işlemde şekil unsurların uygunluk  
olsa da içerikte hukuka aykırılık olması 
durumudur. 
Mutlak Butlan: Kurucu unsur mevcuttur, 
ama emredici hükümlere aykırı işlem 
yapılmıştır. (Evli birinin evlenmesi)
Nispi Butlan: Hukuki işlemde hem kurucu 
unsur vardır hem de emredici hükümlere  
uyulmuştur. Ancak  «İrade» de problem 
vardır. 
(Sarhoş iken evlenmek, İlaç etkisindeyken 
yapılan sözleşmeler.)  

b) Tek Taraflı Bağlamazlık

Taraflardan birinin 18 yaşından küçük 
olduğu bir hukuki  sözleşmede, sözleşme  
hükümlerinin 18 yaşından küçük olanı 
bağlamasıdır. 



Adli Para Cezası

CEZA TÜRLERİ

5 Günden Az ve 730 
Günden Fazla Olamaz.

Askeri CezalarHapis Cezası

Süreli Hapis
+

Müebbet Hapis
+

Ağırlaştırılmış 
Müebbet

Asker kişilere 
uygulanan cezalardır.

Disiplin Cezası

Genellikle memur 
statüsünde olanlara 
verilen cezalardır. 
(Uyarma, Kınama,  
Aylıktan Kesme, 
Kademe İlerlemesi 
durdurma,  
Memurluktan 
çıkarma) 



EMREDİCİ

HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ

Kişilerin uyması 
zorunlu olan 
kurallardır. 
Emredici nitelikte 
oldukları için kişiler 
kendi iradeleri ile 
değiştiremezler. 
Örneğin; Kanun, 
yönetmelik, Türk 
Medeni Kanunu örnek 
verilebilir. 

Bazı hukuk 
kurallarındaki  
eksikliği gideren yani  
tarafların yapmış 
olduğu hukuki bir 
sözleşmede 
öngörmedikleri eksik  
bıraktıkları noktaları  
tamamlayan hukuktur. 
*Aksine işlem  
yapılması mümkün  
olan hukuktur. (İtiraz 
Edilebilir.)

Hukuki  bir  kavramın
tanımını yapan 
hukuktur.
Örneğin: Nişanlanma, 
evlenme vaadiyle 
olur.

Hukuk kavramlarından 
ne anlamamız gerektiğini 
belirtir. 
Yani hukuki bir sözleşmede 
geçen hukuk kavramlarını 
ya da net olmayan ifadeleri  
açıklayan  hukuktur.  
(2015  Kpss: Aybaşı ibaresi  
Ayın başı 1, de olur. Ayın 15i 
de olur)

TAMAMLAYICI TANIMLAYICIYORUMLAYICI

YETKİ VERİCİ

Kişilere bir takım  
işlemleri yapıp  
yapmaması,  bir  takım 
yetkileri  kullanıp 
kullanmaması 
konusunda yetki veren 
kurallardır. Örneğin; 
mirasçının mirası kabul 
ve ret etme yetkisi. 



POZİTİF (Müspet)

HUKUK KURALLARININ TÜRLERİ

Bir ülkede belli bir 
zamanda yürürlükte 
bulunan yazılı ve 
yazısız hukuk 
kurallarının tümüne 
pozitif hukuk denir.

YÜRÜRLÜKTE OLAN
+

YAZILI
+

YAZISIZ

Bir ülkede yetkili bir 
makam tarafından 
konulmuş olan ve 
yürürlükte bulunan 
yazılı hukuk 
kurallarının tümüne 
mevzu hukuk denir.

YÜRÜRLÜKTE OLAN
+

YAZILI
Yazılı olarak konulmuş 
kurallara Mevzuat 
denilir. Örneğin; 
Anayasa, Kanun vs.

Şu an için 
kullanılmayan, 
yürürlükten 
kaldırılmış hukuktur. 
*1982 Hariç bütün 
Anayasalar Tarihi 
Hukuktur.

Toplum hayatında olanı değil 
olması gereken ideal hukuk 
kurallarını kapsayan 
hukuktur.
Yürürlükteki kanunlardan 
değil, doğadan kaynaklanan 
hukuktur.

MEVZU (Mevzuat) TARİHİTABİİ (İdeal-Doğal)



OBJEKTİF

HUKUK ÇEŞİTLERİ

Hukuksal bir kavram 
Hukuku ifade 
ediyorsa.

Hukuksal bir kavram 
Hakkı ifade ediyorsa.

Devlet ile Devlet yada
Devlet ile Kişiler 
arasındaki ilişkileri 
düzenleyen hukuk.

Kişiler arasındaki ilişkileri 
düzenleyen hukuktur.

SUBJEKTİF KAMUÖZEL

MADDİ ŞEKLİ

Kişilerin birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileri 
düzenleyen, kişilerin haklarını veya borçlarını 
belirleyen hukuk.
Örneğin; Medeni hukuk

Kişilere tanınmış haklarının korunması ve herhangi 
bir uyuşmazlık halinde bu hakkı yeniden talep 
etme yollarını düzenleyen hukuktur.
Örneğin; Medeni Yargılama hukuku



1) YAZILI HUKUK KURALLARI 
(Asli Kaynak)

HUKUKUN KAYNAKLARI

✓ Birincil kaynaklardır.
✓ Hakim ilk olarak bu kaynaklara 

bakar.
Yazılı Kaynaklar Şöyledir;
*Anayasa
*Kanun = Cumhurbaşkanı 
Kararnamesi = Milletlerarası 
Antlaşmalar
*Yönetmelik
*Genelgeler

Yargısal İçtihat: O konuda 
daha önce verilmiş 
mahkeme kararlarıdır. 
Doktrin (Bilimsel Görüş -
Öğreti) Hukuk adamlarının  
ortaya koyduğu bilimsel  
görüşlerdir.

✓ İkincil kaynaktırlar
✓ Hakin yazılı kaynaklarda 

hüküm bulamazsa bu 
kaynaklara bakabilir. 

✓ Yetkili bir merci tarafından 
konulmamıştır.

Örf ve Adet Hukuku’nun kural 
olabilmesi için 3 unsur 
taşımalıdır;
Maddi: Devamlılık  ve tekrar
Manevi: Genel İnanış
Hukuki: Devlet Gücüyle 
desteklenmesi

3) YARDIMCI KAYNAKLAR2) YAZISIZ HUKUK KURALLARI
(Tali Kaynak)

Normlar Hiyerarşisi

Anayasa

Kanun, Cumhurbaşkanı 
Kararnamesi, Milletlerarası 
Antlaşmalar

Yönetmelik

Genelgeler

DİKKAT!!!

NOT: Yazılı ve Yazısız kaynaklar 

bağlayıcıdır.

NOT: Yardımcı kaynaklar bağlayıcı 

değildir. Fakat "Yargıtay’ın içtihadı 

birleştirme kararı"  hâkimi bağlar.  



1)  HUKUK  BOŞLUĞU

HUKUKTA BOŞLUK TÜRLERİ

✓ Hâkimin elindeki somut davaya 
uygulayacak yazılı ve yazısız 
kaynaklarda bir hüküm 
bulunmamasıdır. 

✓ Böyle bir durumda hâkim 
kanunun verdiği yetki ile ortaya 
geçici bir kanun çıkarabilir.  Buna 
"Hâkimin Hukuk Yaratması" 
denir.

Kanun koyucunun bilerek 
bıraktığı boşluktur. Hâkim 
burada Takdir yetkisini 
kullanır.

Hâkimin elindeki davaya yazılı kaynaklarda uygulayacak bir hüküm 
bulunmamasıdır.  Böyle bir durumda Hâkimin Yazısız kaynaklara bakması 
(örf-adet) zorunludur.

a) Kural İçi Boşluk

2)  KANUN  BOŞLUĞU

a) Kural Dışı Boşluk

Kanun koyucunun farkında 
olmadan bıraktığı boşluktur.
Açık ve Kapalı olmak üzere 
2’ye ayrılır.

Açık Boşluk: Olaya uygulanacak hiçbir hüküm yoktur. Gerçek 

Boşluk olarak bilinir. 

Kapalı Boşluk: Uygulanacak hüküm vardır. Ancak ya çok 

geniştir ya da çok dardır. (Örtülü boşluk  - Gerçek olmayan 

boşluk  - Gizli boşluk - İstisnai boşluk)



"HÂKİMİN HUKUK YARATMASI"

Hakim kanunda (Yazılı hukuk kurallarında) somut 
olaya uygulayacak bir hüküm bulamazsa KANUN 
BOŞLUĞU oluşur.

Kanun boşluğunun oluştuğu durumda hakim, örf ve 
adet hukukuna (yazısız kaynak) göre karar verir.

Örf ve adet hukukunda (yazısız kaynak) somut 
olaya uygulayacak herhangi bir hüküm yoksa 
HUKUK BOŞLUĞU oluşur. 

Hakim hukuk boşluğu oluştuğunda kanun koyucu 
olsaydı nasıl bir kural koyacak ise ona göre hukuk 
yaratır.

1 2

3
4

✓ Hakim, Anayasa’ya ve diğer kanunlara aykırı bir şekilde hukuk yaratamaz.
✓ Kural Dışı ve Açık Boşluk türlerinde hakim hukuk yaratma yolunu seçebilir.
✓ Hakimin taktir yetkisini kullandığı boşluk türü Kural İçi Boşluktur.
✓ Hakimin kendi vicdanı kanaatine göre Hukuk Yarattığı boşluk, Kural Dışı ve 

Hukuk boşluğudur.

BUNLARA DİKKAT !!!



BOŞLUK TÜRLERİNİN KISA YOLU

YAZILI kaynakta hüküm yok

YAZILI ve YAZISIZ kaynakta hüküm yok 

Kuralda eksiklik var

KANUN BOŞLUĞU

HUKUK BOŞLUĞU

KURAL İÇİ BOŞLUK

KURAL DIŞI BOŞLUK

HAKİM HUKUK 
YARATIR

HAKİM TAKTİR YETKİSİ 
KULLANIR

KURAL DIŞI VE AÇIK 
BOŞLUK

Kural Yok

Hukuk boşluğu

Kural Dışı Boşluk

Hukuk yaratır



HUKUKUN DALLARI

✓ Devletle devletin 
✓ Devletle kişinin 

ilişkilerini düzenler 
✓ Eşitlik yoktur. 
✓ Kamu yararı esastır. 

✓ Bireyle  başka  
bireylerin  ilişkilerini 
düzenleyen hukuk 
alanıdır. 

✓ Eşitlik vardır.  
✓ Kamu yararı yoktur.

KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK KARMA HUKUK

1) (C) eza Hukuku
2) (İ) dare Hukuku
3) (V) ergi Hukuku
4) (A) nayasa Hukuku
5) (Y) argılama Hukuku
6) (D) evletler Genel
7) (İ) cra ve İflas Hukuku

(1) Medeni Hukuk
2) Borçlar Hukuku
(3) Ticaret Hukuku
4) Devletler Özel

1) İş Hukuku
2) Fikir ve Sanat Eserleri
3) Hava Hukuku
4) Toprak Hukuku
5) Bankacılık Hukuku
6) Çevre Hukuku

1) Şahıs (Kişiler) Hukuku
2) Eşya Hukuku
3) Miras Hukuku
4) Aile Özel

Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak, 
Deniz Ticareti, Sigorta, Taşıma İşleri Hukuku



1) CEZA HUKUKU

A) KAMU HUKUKU

Suçu ve cezayı düzenleyen hukuk dalıdır.

CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELERİ 

➢ Suç ve cezalar kanuna dayanır. (Kanunilik) 
➢ Suçluluğu mahkemece sabit görülene kadar 

herkes suçsuzdur. (Masumiyet Karinesi) 
➢ Cezalandırmada adalet ve eşitlik vardır. 
➢ Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. 
➢ Ceza Sorumluğu şahsidir. 
➢ Kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun 

suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
➢ Hiç kimse sözleşmeye aykırılıktan dolayı özgürlüğü 

bağlayıcı ceza alamaz.

➢ Cezada hümanizm vardır. Kişinin cezalandırılma 
amacı onun topluma kazandırılmasıdır. 

➢ Cezalar insan onuruna uygun olmalıdır.  
➢ Ölüm cezası ve genel müsadere cezası 

verilemez. 
➢ Kanun dışı elde edilen veriler delil sayılamaz. 
➢ Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkeme 

dışında bir başka merci önüne çıkarılamaz. 
(Kanuni Hakim Güvencesi)



SUÇUN UNSURLARI 

➢ Fiilin (Hareket) kanundaki 
tanımına uygun olmasıdır. 

➢ Suçun kanunda yer 
almasıdır. 

➢ Bu unsuz; «Suç ve cezalar 
kanuna dayanır. 
(Kanunilik)» ilkesinden 
kaynaklanır.

İhmal: Kanunun yapılmasını 
emrettiği hareketlerin 
yapılmamasıdır.
Örnek: Memurun görevini 
yerine getirmemesi.

A) Kanuni Unsur (Tipiklik) B) Maddi Unsur (Hareket) C) Manevi Unsur (Kusurluluk)

İcra: Kanunun yapılmasını 
yasakladığı hareketlerin 
yapılmasıdır. 
Örnek: Polise taş atmak

Kast: Kanunun suç olarak 
tanımlandığı şeylerin bilerek  
– isteyerek yapılmasıdır.
Örnek: Adam öldürmek

Taksir: İradi olarak yapılan 
davranışın kişinin bilmeden-
istemeden suçu 
oluşturmasıdır.



CEZA EHLİYETLERİ

➢ 12 yaşını bitirmemiş 
olunmalıdır. 

➢ Ceza ehliyeti YOKTUR.

0-12 YAŞ

Tam Ehliyetsizlik Tam Olmayan Ehliyet Tam Ehliyet 

➢ Ayırt etme gücü yoksa 
ceza ehliyeti YOKTUR.

➢ Ayırt etme gücü varsa 
İNDİRİMLİ CEZA uygulanır.

TAM CEZA ehliyeti vardır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
➢ Ceza ehliyetinde yaş ve ayırt etme 

gücü (sezginlik) dikkate alınarak 
düzenleme yapılmıştır.

➢ Sağır ve dilsizlerde tam ehliyet 21 yaşın 
bitirilmesi ile başlar. (Tüm yaşlarda +3 
ekleyiniz)

➢ Akıl Hastaları ceza ehliyeti YOKTUR.
➢ Akıl Zayıflığı indirimli ceza uygulanır.

12-15 YAŞ

15-18 YAŞ

➢ Davranışın suç olduğunun 
farkında olduğu kabul 
edilir İNDİRİMLİ CEZA 
verilir.

12-15 YAŞ



2) VERGİ HUKUKU

Devlet ile kişiler ya da kurumlar arasındaki mali ilişkiyi inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır.

VERGİ HUKUKU İLKELERİ

Herkesin vergi 
vermekle yükümlü 
olması.

GENELLİK ADALET 

Herkesten gelirine 
göre vergi alınmasıdır.

AÇIKLIK

Vergilerin net, belirli 
olmasıdır.

KANUNİLİK 

Vergilerin kanunla 
konulup kanunla 
değiştirilip yada 
kaldırılmasıdır.

VERGİ ÇEŞİTLERİ

Gelir Üzerinden Alınan Gider Üzerinden Alınan Servet Üzerinden Alınan

Gelir Vergisi
+

Kurumlar Vergisi

KDV
+

ÖTV
+

Banka ve Sigorta İşlem 
Vergisi

Emlak Vergisi 
+

Motorlu Taşıt Vergisi 
+

Veraset – İntikal vergisi
+

Taşıt Alım Vergisi

Vergide Eşitlik ilkesi yoktur.



KAMU GELİRLERİ

Vergiler Harçlar Resimler

Devletin kamu 
hizmetlerini karşılamak 
için kişilerin mal ve 
gelirlerinden kanuni 
olarak (zorla) aldığı 
değerdir.

Belirli bir kamu 
hizmetinden 
faydalanmak 
karşılığında ödenen 
paradır. Noter harcı, 
Trafik harcı vs.

Afiş, tabela ve reklâm 
panolarının kullanılması 
karşılığında ödenen 
paradır.

Şerefiyeler

Bayındırlık hizmetleri 
neticesinde 
gayrimenkullerin 
(taşınmazların) değeri 
artan kişilerden alınan  
“katılım payı”dır.

Parafiskal Gelirler

Sosyal güvenlik 
kurumlarına ödenen 
primlerden alınan paydır. 
SGK, Bağ-Kur gibi 
kurumların verdiği 
hizmetler için aldığı 
paydır.



3) YARGILAMA HUKUKU

Mahkemelerde yapılacak yargılamanın usul ve yöntemlerini konu alan hukuk dalıdır.

YARGI ORGANLARI

YARGITAY

ADLİ İDARİ 

DANIŞTAY

ANAYASA

ANAYASA

UYUŞMAZLIK

UYUŞMAZLIK

HESAP (Mali) SEÇİM

SAYIŞTAY YÜKSEK SEÇİM 
KURULU

➢ Asliye Hukuk
➢ Asliye Ceza
➢ Sulh Hukuk
➢ Ağır Ceza

➢ İdare
➢ Vergi
➢ Bölge İdare

2017 Anayasa Değişikliğiyle; Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) KALDIRILDI.



4) İCRA İFLAS HUKUKU

Kendi istekleri ile borçlarını ve sorumluluklarını 
yerine getiremeyen kişilerin nasıl bir işleme tabi 
tutulacağını düzenleyen hukuktur.
İcra davalarına; İcra Mahkemesi
İflas davalarına; Asliye Ticaret Mahkemesi bakar.  

Bağımsız bir devletin diğer bir devlet veya 
milletlerarası kuruluşlarla olan  ilişkilerini 
düzenleyen hukuk dalıdır. 

Devletler Umumi Hukukunun Kaynakları 

➢ Antlaşmalar 
➢ Milletlerarası teamül (uygulamalar)  
➢ İçtihatlar (mahkeme kararları) 
➢ Doktrin (Bilimsel görüşler) 

5) DEVLETLER UMUMİ (GENEL) HUKUKU

6 ) ANAYASA HUKUKU

Devletin temel kuruluş ve organlarını,  bu organların 
görev ve yetkilerini ve bunların birbiriyle olan 
ilişkisini,  ayrıca kişilerin temel hak ve hürriyetlerini 
düzenleyen kamu hukuku dalıdır.  
Anayasa Hukuku, devletin biçimini, yasama, 
yürütme, yargı gibi temel organlarını, bunların görev 
ve yetkilerini, birbiriyle olan ilişkilerini tanımlayan 
ve kişilerin en temel hak ve hürriyetlerini belirten 
en temel yasadır.

Devletin Şekli : CUMHURİYET
Devletin Yapısı : UNİTER
Devletin Organları : YASAMA, YÜRÜTME, YARGI
Yasama Yetkisi : TBMM
Yürütme Yetkisi : CUMHURBAŞKANI
Yargı Yetkisi  : BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEMELER



1) MEDENİ HUKUK

B) ÖZEL HUKUK

Kişilerin toplumsal yaşamda, bir hüküm ve değer ifade eden eylem, davranış ve ilişkilerini düzenleyen, doğumdan itibaren 
gerçek ve tüzel kişilerle ilgili, hakları inceleyen hukuk dalıdır. Evlenme, boşanma, mal- mülk, miras ve vasiyet gibi 
uygulamaları esas alan hukuktur. Medeni hukuk özel hukukun en geniş ve en önemli dalıdır.

MEDENİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ

Kişiler Hukuku

Kişiliğin başlangıcı, kişiliğin 
sona ermesi, kişiliğin 
korunması, kişisel durumlar, 
kişi türleri (Gerçek, Tüzel), 
kişilerin ehliyetleri, ad ve adın 
korunması, hısımlık, yerleşim 
yeri gibi konuları kapsar.

Aile Hukuku

Nişanlanma, evlenme, eşlerin 
sorumlulukları, eşler arası 
mal rejimi, evliliğin sona 
ermesi, evlat edinme, nafaka, 
velayet, vesayet konularını 
kapsar.

Miras Hukuku

Kişilerin ölümlerinden sonra 
para ile ölçülebilen bütün hak 
ve borçların nasıl 
dağıtılacağını düzenleyen 
hukuktur.
Tereke: Miras
Muris: Miras Bırakan
Varis: Mirasçı

Miras Hukuku

Kişilerin, eşya 
üzerindeki hak ve 
yükümlülüklerini 
düzenler.
Ayni haklar, zilyetlik, 
tapu sicili, mülkiyet, 
rehin gibi konuları 
kapsar.



2) BORÇLAR HUKUKU

Borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Temel kaynağı Türk Borçlar Kanunu, Medeni hukukun tamamlayıcısıdır.

Borç İlişkisinin Unsurları

Alacaklı 

Hukuki İşlemden Doğan

Borçlu

Haksız Fiilden Doğan

Edim

Sebebsiz Zenginleşme

Borcun Kaynakları

Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler

Nispilik İrade Özerkliği Dürüstlük Kusurlu Sorumluluk Üçüncü Kişi Aleyhine Borç 
Kurulamaması

İvazlılık (Karşılıklılık) Borçlunun İkametgahında ifa (Ödeme)

Borcu Sona Erdiren Nedenler

İfa İbra Yenileme (Tecdit) Kusursuz İmkansızlık Takas

Zaman aşımı



2) TİCARET HUKUKU

Kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen 
hukuk kurallarının  tümüdür. Ticaret hukuk 
5’e ayrılır: 
a- Ticaret işletme hukuku 
b- Şirketler hukuku 
c- Kıymetli evrak hukuku 
d- Deniz ticaret hukuku 
e- Sigorta hukuku

2) DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

Farklı ülke vatandaşları arasındaki hukuki sorunları esas 
alıp inceleyen hukuk dalıdır. 

Uyrukluk: Kişileri veya şeyleri devlete bağlayan hukuki 
veya siyasi bağ. 
-Asli uyrukluk: Doğumla kazanılan uyrukluktur. 
-Kazanılmış uyrukluk: Sonradan kazanılan uyrukluktur. 

Vatandaşlık: Kişileri devlete bağlayan hukuki bağ. 



MEDENİ HUKUK

MEDENİ HUKUKTA GEÇERLİ OLAN TEMEL ESASLAR 

Dürüstlük İyi Niyet İspat Yönü Hak Ehliyeti

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

Kanunun iyi niyete 
hukuki sonuç 
bağladığı durumlarda 
iyi niyet var sayılır.  

Kanunda aksine bir 
hüküm olmadıkça 
herkes iddiasını 
ispatla yükümlüdür.   

Herkesin hak ehliyeti 
vardır.

Dürüstlük Kuralının Uygulandığı Yerler
➢ Hakların kullanılmasında
➢ Borçların ödenmesinde
➢ Sözleşmedeki boşlukların 

doldurulmasında
➢ Sözleşmenin yorumlanmasında
➢ Sözleşme öncesi müzakere edilmesinde
➢ Sözleşme koşullarının değişmesinde

Hak Nedir?
Hakkın Türleri nedir?
Hakların Kazanılması?
Hakların Kullanılması?
Hakların Korunması?



MEDENİ HUKUK

HAK NEDİR? 

A) KAMU HAKLARI

Nitelikleri Bakımından

HAKKIN TÜRLERİ

B) ÖZEL HAKLAR

Hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkilerdir. 

Kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri 
düzenleyen haklardır. 3’e ayrılır;
1) Kişi Hakları
2) Sosyal ve Ekonomik Haklar
3) Siyasi Haklar
NOT: Bu konu ileriki ünitede detaylı 
işlenecektir.

Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen haklardır.   

a) Mutlak Haklar
b) Nispi Haklar

Konuları Bakımından

Kullanımları Bakımından

Amaçlarına Göre

a) Mal Varlığı Hakları
b) Kişilik Hakları

a) Devredilebilen Haklar
b) Devredilemeyen Haklar

a) Yenilik Doğuran Haklar
✓ Kurucu Yenilik
✓ Değiştirici Yenilik
✓ Bozucu Yenilik
a) Alelade Haklar



MEDENİ HUKUK

Nitelikleri Bakımından

ÖZEL HAKLAR

Mutlak Haklar: Sahibine maddi ve maddi olmayan 
bütün mallar ile kişiler üzerinde en geniş yetkileri 
veren ve sahibi tarafından herkese karşı ileri 
sürülebilen haklardır.

Örnek: Mülkiyet, Telif, Velayet, Vesayet, İntifa, 
İrtifak, Ayni Haklar.

Nispi Haklar:  Mutlak haklar gibi herkese karşı 
değil, ancak belli bir kişiye veya belli kişilere karşı 
sürülebilen haklardır. Özellikle bu haklar borç 
ilişkisinden doğarlar ve sahibi olan alacaklıya, 
borçludan belli bir davranış biçiminde bulunmasını 
isteme yetkisi verirler. 

Örnek: Alacak Hakkı

Kullanımları Bakımından

Devredilebilen Haklar: Sahibi tarafından 
başkalarına devredilebilen, miras yoluyla da 
mirasçılara geçen haklardır. 
Örnek: Mülkiyet, telif  hakkı gibi

Devredilemeyen Haklar: Devredilemeyen ve 
mirasçılara geçemeyen haklardır. Buna kişiye bağlı 
haklar da denir. 
Örnek: Nişanı bozma, Boşanma, Ergin kılınmayı 
talep etme, Nafaka, Oturma, Soy bağının reddi . 



MEDENİ HUKUK

ÖZEL HAKLAR

Konuları Bakımından Amaçlarına Göre

Mal Varlığı Hakları:  Kişilerin maddi menfaatlerini 
koruyan haklardır. Kişinin para ile ölçülebilen hak ve 
borçlarının tümünü kapsar. 

Örnek: Alacak, mülkiyet, telif

Kişilik Hakları: Kişilerin manevi menfaatlerini 
koruyan haklardır. Parayla ölçülemez, başkalarına 
devredilemez, miras yoluyla geçemezler.

Örnek: Kişinin sırları, şeref ve haysiyeti. 

Yenilik Doğuran (İnşai) Haklar: Sahibine tek 
taraflı bir irade açıklamasıyla yeni bir hukuki durum 
yaratmak veya mevcut bir hukuki durumu 
değiştirmek ya da mevcut bir hukuki durumu 
değiştirme ya da sona erdirme yetkisi veren 
haklardır. 3’kısma ayrılır;
✓ Kurucu Yenilik
✓ Değiştirici Yenilik
✓ Bozucu Yenilik

Alelade Haklar:  Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki 
durumu meydana getirmeyen haklardır. 

Örnek: Velayet Hakkı



MEDENİ HUKUK

Yenilik Doğuran (İnşai) Haklar

Kurucu Yenilik Doğuran Haklar

Sahibi tarafından kullanılmakla 
yeni bir hukuki ilişkinin 
doğmasına yol açan haklar.
Örnek: Bir iş sözleşmesi 
imzalanması

Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar Bozucu Yenilik Doğuran Haklar

Mevcut bir hukuki durumun 
değiştirilmesi sonucunu sağlayan 
haklardır. 
Örnek: Ayıplı bir malın ayıpsızla 
değiştirilmesi. 

Kullanıldıkları zaman mevcut 
hukuku durumu tamamen 
ortadan kaldıran haklara denir. 
Örnek: İstifa

VELAYET: 18 yaşından küçüklerin ana ve babalarının 
çocukları üzerindeki haklarıdır.

Ana ve Baba evli ise Ortaklaşa.
Ana ve Baba evli değilse Anneye.
Ana ölmüş yada kısıtlı ise Hakim Yetkisiyle ya vasiye
yada babaya velayet verilir.

VESAYET: Kanunen ergin (reşit) sayılan kişinin iyi-
kötü ayrımını yapamaması veya reşit olmayan 
kişinin ebeveynlerinin hayatta olmaması 
durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 
kişiyi koruyucu ( vasi) tayin edilmesi ile 
gerçekleştirilen işleme denir. Vesayet makamı 
neredeyse, vesayet işleminin orada yapılacağı 
unutulmamalıdır. 



MEDENİ HUKUK

HAKKIN KAZANILMASI

Hukuki Olay

Hukuk düzeninin kişinin iradesiyle 
gerçekleşip gerçekleşmediğine 
bakılmaksızın kişiye doğurduğu 
hukuki sonuçlardır.
Örnek: Ölüm ve doğum 

Hukuki Fiil Hukuki İşlem

İnsanın iradesinin ürünü olan ve 
kendisine hukuki sonuçlar bağlayan 
olaylardır. 
a-Haksız fiil: Bir kimsenin hukuk 
kurallarına aykırı ve zarar verici 
davranışıdır. Örneğin bir kimsenin 
evinin camını kırmak 

b- Sebebsiz Zenginleşme: Hukuken 
geçerli bir sebep olmaksızın bir  
kimsenin diğer bir kimsenin 
zararına zenginleşmesidir. 

Bir veya birden fazla kimsenin 
hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade 
açıklaması demektir. Örneğin evlenen 
çiftlerin evlenme memuru huzurunda 
karşılıklı iradelerini açıklamaları. 

a-Tek Taraflı Hukuki İşlem: Tek bir 
kişinin irade açıklamasıyla oluşan 
hukuki işlemlerdir. Örneğin
vasiyet gibi 
b-Çok Taraflı Hukuki İşlem: Birden 
fazla kişinin iradeleri açıklamalarıyla 
gerçekleşen hukuki işlemlerdir. 
Örneğin sözleşme yapmak, şirket 
kurmak gibi. 

Bir hakkın bir kişiye bağlanması; Yani hak ile bir kişi arasında bağlantı kurulmasıdır.



MEDENİ HUKUK

HAKLARIN KAZANILIŞ BİÇİMİ

Aslen Kazanma

Bir kimsenin o zamana kadar hiç 
kimseye ait olmayan bir hakkı 
kendi fiiliyle elde etmesi 
demektir. 
Örneğin bir insanın doğada 
avladığı bir hayvan üzerinde hak 
sahibi olması 

Devren Kazanma

Bir kimsenin herhangi bir hakkı, o 
zamana kadar sahibi bulunan kişiden  
elde etmesi demektir. 
Örneğin miras yoluyla başkasına 
geçen işlemler, taşınır mallar 
üzerindeki  hak. 

DİKKAT ET!!!
Hakların Kullanılmasında Dürüstlük(objektif iyi niyet) geçerlidir.

Hakların Kazanılmasında İyi niyet (subjektif) geçerli

İyi niyet (subjektif): Bir hakkın kazanılmasında, buna ait engeli bilmemektir. 
Dürüstlük(objektif iyi niyet): Kişilerin haklarını kullanması ve borçlarını yerine getirirken 
uyması gereken ana ilkedir. 



MEDENİ HUKUK

HAKLARIN KORUNMASI YOLLARI

1) Talep Yolu

Talep istemedir. Bir kimsenin 
hakkını elde etmek veya hakkına 
saygı gösterilmesini sağlamak 
üzere karşısındakine yönelttiği 
isteme yetkisidir. 

3) Cebri İcra

Alacaklının borcunu devlet 
gücüyle zorla almasıdır.

Kişinin kendisini yada başkasının 
olan bir mala karşı yapılan haksız 
bir saldırıyı önlemek amacıyla 
yaptığı yasal davranış 
savunmasıdır.

2) Dava Yolu

Bir kimsenin devletin bağımsız ve 
tarafsız yargı organlarına 
başvurarak hakkını elde etmesi.

4) Hakkın Sahibi Tarafından Korunması

a) Meşru Müdafaa
(Haklı Savunma)

b) Zaruret Hali 
(Iztırar)

Kişinin kendisi yada başkasını 
kendisinin neden olmadığı bir 
zarar ve tehlikeden derhal 
kurtarmak için başkasının malına 
zarar verilmesidir.

c) Kuvvet Kullanma

Güvenlik kuvvetlerinin olmadığı 
sırada kişinin elinde bulunan bir 
eşyayı korumak için yaptığı ölçülü 
savunma.



MEDENİ HUKUK

A) KİŞİLERİN HUKUKU

A) Gerçek Kişilik (İnsan)

Gerçek kişilik tam ve sağ doğumla 
başlar. 

B) Tüzel Kişi (Tüzel Kişilik)

Belirli bir amacı gerçekleştirmek 
amacıyla bir araya gelen kişi veya 
mal topluluklarıdır.
İki Gruba Ayrılırlar;
➢ Özel Hukuk Tüzel
➢ Kamu Hukuku Tüzel

Kişilerin türlerini, ehliyetlerini, kişisel durumlarını, yakınları ile olan ilişkilerini, kişiliğin başlamasını sona 
ermesini ve korunmasını düzenleyen hukuk alanıdır. 

KİŞİ TÜRLERİ

DİKKAT!!!
İLK ÖNCE GERÇEK KİŞİLİK (İNSAN) KONUSU İŞLENECEKTİR…. 



MEDENİ HUKUK

A) Gerçek Kişilik (İnsan)

➢ Gerçek kişilik tam ve sağ doğmak koşuluyla ceninin ana rahmine düşüldüğü an
➢ Kişiliğin kazanılması için çocuğun sağ olarak anasının vücudundan ayrılması gerekir.
➢ Gerçek Kişiliğin başlaması için çocuğun ana rahminden sağ olarak tamamen ayrılması ve 1 saniye olsa 

dahi yaşamasıdır. 

Kişilik doğumla başlar, ölüm ve gaiplikle sona erer.

Doğum olayları 30 gün içinde bildirilmeli, Normal ölümler 10 gün içinde bildirilmelidir.

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi

a) Ölüm

Ölüm tehlikesi içinde kaybolma 
veya uzun zamandır haber 
alınamama durumuna verilebilecek 
karar

b) Gaiplik

Gerçek kişiliği sona erdiren hukuki 
bir olaydır.



MEDENİ HUKUK

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi

a) Ölüm

➢ Gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır.
➢ Ölümle kişi hakları ve kişiye bağlı haklar kalkar.
➢ Mal varlığı haklar mirasçıya geçer.
➢ Evlilik varsa kendiliğinden sona erer.

a) Ölüm Karinesi b) Birlikte Ölüm Karinesi

Kişi ölümüne kesin gözle bakılmayı 
gerektiren durumlar içinde kaybolmuşsa, 
cesedi bulunamamış olsa bile ölmüş sayılır.

Birden fazla kişiden hangisinin önce veya 
sonra öldüğü ispat edilememişse hepsi aynı 
anda ölmüş sayılır.  

➢ Kişinin kütüğüne o yerin en büyük mülki 
amiri emriyle ölüm kaydı düşülür.

➢ Mahkeme kararına gerek yoktur.
➢ Örnek; Patlama, Savaş hali

Örnek; Uçak Kazası, Gemi Kazası



MEDENİ HUKUK

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi

Ölüm tehlikesi içinde kaybolma veya uzun zamandır haber 
alınamama durumuna verilebilecek karar

b) Gaiplik

➢ Gaip olan kişinin gaip kararını ikametgahındaki Sulh 
Hukuk Mahkemesi verir.

➢ Miras kesin geçmez teminat karşılığı geçer.
➢ Evlilik kendiliğinden son bulmaz.

a) Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma b) Uzun Süre Haber Alınamama

➢ Ölüm tehlikesi durumunda kaybolan kişi  
hakkında “bir (1) yıl” içinde gaiplik 
başvurusu yapılmalıdır. 

➢ Mirası “beş (5) yıllık” teminat süresi ile 
paylaşılır.

➢ Uzun zamandan beri haber alınamama 
durumunda olan kişi hakkında  “beş  (5)  
yıl” içinde gaiplik başvurusu yapılmalıdır.  

➢ Kişinin mirası “onbeş (15)  yıllık”  
teminat süresi ile paylaşılır.



MEDENİ HUKUK

KİŞİSEL HAL SİCİLLERİ 

Doğum Kütüğü Yeni doğan kişilerin doğum kütüklerinin nüfus dairesinde kayda alınması ile oluşur.

Ölüm Kütüğü Her ölen kişinin en geç 10 gün içerisinde ölüm tutanağının nüfus müdürlüğüne 
bildirilmesi zorunludur. Bu kayıtların tutulduğu kütüğe denir. 

Yer Değiştirme Kütüğü Yer değiştirme tutanaklarının toplamından oluşan kütüğe denir.

Evlenme Kütüğü Evlenme belgelerinin toplamından oluşan kütüğe denir.

Aile Kütüğü Aileye bağlı bireylerin toplu olarak bir arada tutulduğu kütüğe denir.
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GERÇEK KİŞİLERDE EHLİYET

A. HAK EHLİYETİ 

1. Kişinin medeni haklara ve borçlara sahip 
olabilme ehliyetidir.

2. Hak ehliyeti pasif nitelikte bir ehliyettir. Kişilerin 
medeni haklardan yararlanabilmelerini ifade 
eder. 

3. İstisnasız her insan hak ehliyetine sahiptir. 
4. Sağ ve tam doğmak kaydıyla ceninin ana 

rahmine düştüğü anda kazanılır. 
✓ Hak ehliyeti ceninin ana rahmine düşmesi ile 

başlar. 
✓ Hak ehliyetinin kazanılması ise sağ ve tam doğum 

ile olur.

B. FİİL EHLİYETİ

1. Fiil ehliyeti bir kişinin kendi fiilleri ile lehine hak 
edinip aleyhine borç altına girebilmesini ifade eder. 
2. Fiil ehliyeti aktif nitelikte bir ehliyettir. 
Kişide fiil ehliyeti üç şekilde görülür; 
✓ Hukuki işlem yapma ehliyeti 
✓ Hukuka aykırı fiillerden sorumlu olma ehliyeti 
✓ Dava ehliyeti 
3. Ayrıca fiil ehliyeti, ayırt etme gücüne sahip olmak, 
ergin olmak ve kısıtlı olmamak gibi şartlara 
bağlanmıştır. 
Fiil Ehliyetinin Koşulları; 
✓ Ergin (reşit) olmak gerekmektedir. 
✓ Ayırt etme gücüne (temyiz kudretine) sahip 

olmak 
✓ Kısıtlı (mahcur) olmamak
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FİİL EHLİYETİNİN KOŞULLARI

1. ERGİN (Reşit) OLMAK

Türk Medeni Kanununa göre erginlik yaş, evlenme ve ergin kılınma (kaza-i rüşt) gibi 
koşullara bağlanmıştır.

YAŞ:  Olağan erginlik “on sekiz (18) yaşın” doldurulması ile kazanılır.

EVLİLİK: Olağan durumlarda evlilik yaşı “on yedi (17) yaşın” doldurulması ile kazanılır.  
Olağanüstü durumlarda ise kişiler hâkim kararı ile olağanüstü ve önemli bir sebeple  “on altı (16) yaşını” doldurması 
durumunda evlenebilirler. 
Evlenme sonucu kazanılan erginlik boşanma ile birlikte sona ermez.  

ERGİN KILINMA (KAZA-İ  RÜŞT): Ayrıca belli şartlarla kişiler "hakim  kararı" ile de erginlik kazanılır. 
Buna "Kaza-i Rüşt" denir. Ergin Kılınmanın Şartları;
✓ “On beş (15) yaşın” tamamlanmış olması, 
✓ Küçüğün isteği, 
✓ Veli veya vasinin izni, 
✓ Küçüğün menfaati (fayda elde etmesi) gereklidir.

UYARI: Bu hukuki işlemle yetkili mahkeme "Asliye Hukuk Mahkemeleridir.” 
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FİİL EHLİYETİNİN KOŞULLARI

2. AYIRTETME GÜCÜNE SAHİP OLMAK (MÜMEYYİZ OLMAK) 

İyi ile kötüyü; doğru ile yanlışı ayırt edebilme yetisidir.

Ayırt etme gücünü engelleyen durumlar şunlardır; 
✓ Yaş Küçüklüğü:  0-12 yaş arasındaki kişi ayırt etme gücünden yoksundur. 
✓ Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 
✓ Alkol, Uyuşturucu Kullanma Anı 
✓ Epilepsi Ve Şeker Hastalığı Koması Anı 

3. KISITLI (MAHCUR) OLMAMAK

Ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararı ile sınırlandırılması ve ya tamamen kaldırılmasına kısıtlılık denir.

✓ Akıl hastalığı veya zayıflığı 
✓ Savurganlık,  alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olma,  kötü yaşama tarzı ve kötü yönetim:Bu durumlardan dolayı 

korunma ve bakıma muhtaç olması, kendisini veya ailesini darlık ve yoksulluğa maruz bırakması,  başkalarının 
güvenliğini tehlikeye sokması gerekmektedir.

✓ Özgürlüğü  kısıtlayıcı ceza:  “Bir  (1)  yıl  veya daha fazla” süre ile hapis cezası alma. 
✓ İstek üzerine: Yaşlılık, sakatlık, ağır hastalık, deneyimsizlik  sebepleriyle  işlerini  gerektiği  gibi yönetemediğini ispat 

etmesi 
UYARI: Bu durumdaki kişiler “vesayet” altına alınır ve kendilerine “vasi” atanır. 
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FİİL EHLİYETİNE GÖRE GERÇEK KİŞİLER

A. TAM EHLİYETLİ 

Fiil ehliyetinin tüm şartlarını taşıyan ve bunların 
sonuçlarından sorumlu olan kişilerdir. 
✓ Ergindirler (mümeyyizdir) 
✓ Ayırt edebilirler. 
✓ Kısıtlı (mahcur) değildirler. 
✓ Fiil ehliyetleri tamdır. 
✓ Dava ve ceza ehliyetleri tamdır.

B. SINIRLI EHLİYETLİ 
(Ehliyet asıl, ehliyetsizlik istisnadır.) 

1. Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla  
beraber korunması bakımından fiil ehliyetlerinin 
sınırlanması gerekli görülen  ergin  kişidir. Bu kişilere  
ileride belli konularda görüşü alınmak üzere yasal 
danışman atanır. 
2.  Ayrıca evlilik durumunda eşler bazı işlemlerde 
birbirlerinin rızasını almadan hareket edemezler. Evli 
kişiler için sınırlı ehliyetsiz ifadesi tam anlamıyla  
kullanılamaz. Ancak bu kişiler evlat edinme, mal  
rejimini düzenleme ve ailenin  ikametgâh  yeri  ile  
ilgili  işlemleri  tek  başlarına yapamazlar.  
✓ Ergindirler (mümeyyizdir) 
✓ Ayırt edebilirler 
✓ Kısıtlı (mahcur) değildirler. Ancak bazı sebeplerle 
ehliyetleri sınırlandırılmıştır. 
✓ Fiil ehliyetleri tamdır. 
✓ Dava ceza ehliyetleri tamdır. 
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FİİL EHLİYETİNE GÖRE GERÇEK KİŞİLER

C. TAM EHLİYETSİZ

Tam ehliyetsizlerin “hakkaniyet sorumluluğu”
bulunmaktadır. Kısaca başkasına verdiği zararın  
kısmen veya tamamen karşılanmasına 
hükmedilebilir. 
✓ Ergin değildirler. (0-12 yaş grubundaki kişiler) 
✓ Ayırt edemezler. 
✓ Kısıtlı (mahcur)'dırlar.  
✓ Fiil ehliyetleri yoktur. 
✓ Dava ve ceza ehliyetleri yoktur. 

D. SINIRLI EHLİYETSİZ 
(Ehliyetsizlik asıl, ehliyet istisnadır.)  

1. Kendilerini borç altına sokan işlemleri veya hukuki 
işlemleri tek başına yapamazlar. Bu işlemlerin  geçerli 
olabilmesi için veli veya vasisinin önceden  izni veya sonradan 
icazeti olmalıdır. 
2. Sınırlı ehliyetsizlerin kanuni  temsilcilerinin  izni  veya icazeti 
olmadan tek başlarına yapabilecekleri  işlemlerde 
bulunmaktadır. Bunlar; karşılıksız kazanma, şahsa sıkı sıkıya 
bağlı hakları kullanma (kişiliği koruma), irade 
açıklamalarında bulunma gibi. 
3. Velisi veya vasisinin izni veya icazeti olsa dahi kefalet, bağış 
yapma, vakıf kurma gibi işlemleri  yapmaları yasaklanmıştır. 
✓ Ergin değildirler. (13-18 yaş grubundakiler)
✓ Ayırt edebilirler. 
✓ Kısıtlı (mahcur)'dırlar.  
✓ Fiil ehliyetleri vardır. 
✓ Dava ve ceza ehliyetleri vardır.
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KİŞİLİK HAKKI

A. KİŞİLİĞİN KORUNMASI

Kişinin doğuştan sahip olduğu, devredilemeyen, haczedilemeyen, miras yolu ile  geçmeyen, para ile ölçülmesi 
mümkün olmayan mutlak haklardır. 
Özellikleri 

1.  Ekonomik değeri yoktur. 
2.  Herkese karşı ileri sürülebilir. 
3.  Kişiye sıkı sıkıya bağlıdır. 
4.  Maddi varlıklara ilişkin değildir.

1. Kişiliğin Dâhilen Korunması: Kişi hak ve fiil ehliyetinden 
vazgeçemez. Özgürlüklerini aşırı sınırlayamaz. Kişilik 
Haklarına Müdahalede Hukuka Uygunluk Sebepleri
✓ Hakkı zedelenen kişinin rızası (Saç kestirmeye veya tıbbi 

müdahaleye onay verme) 
✓ Üstün nitelikte özel yarar bulunması  (Sınırlı veya tam 

ehliyetsizlerin korunması) 
✓ Üstün nitelikte kamusal yarar bulunması  (Salgın 

hastalıklarda kontrol, aşı ve tedavi zorunluluğu) 
✓ Kanunun verdiği yetki  (Mahkeme kararı ile polis 

memurunun kişinin evine girmesi) 

2. Kişiliğin Haricen Korunması:  Kişilik haklarına başkalarınca 

saldırıda bulunulan kimse dava yoluyla korunma isteyebilir. 

✓ Korunma (Savunma) Davaları 

✓ Tespit davası 

✓ Men (saldırıya son verilmesi) davası 

✓ Önleme davası 

✓ Tazminat davası 

✓ Vekâletsiz iş görme davası
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KİŞİLİK HAKKI

B. AD VE CİNSİYET

1.Ad: Bir kişinin adı üzerindeki hakkı, onun kişilik 
haklarındandır. Bu nedenle adı haksız olarak 
kullanılan kişi, uğradığı haksızlığın ve zararın 
giderilmesini için maddi ve manevi tazminat 
ödenmesini isteyebilir. 

2.Soyadı: Kişinin bağlı olduğu aile ve sülaleyi ifade 
eden ada soyadı denir.  Soyadı doğumla, evlenme ile 
ve evlat edinme ile kazanılır.  

3.Takma (Müstear) Ad: Bir kimsenin belli bir işi 
yaparken gerçek ismini gizlemek amacıyla kullandığı 
addır. 

4. Lakap:  Bir kimseye başkaları tarafından takılan 
addır. Ancak lakaplar gülünç,  küçük düşürücü,  
aşağılayıcı ve ayrıcalık tanıyıcı olmaz.

5.Ticaret Unvanı:  Bir taciri diğer tacirden ayırmak için 
kullanılan addır. 

6. İşletme Adı: Ticari işletmenin tanıtılması,  reklamının 
yapılması veya diğerlerinden ayrılması için kullanılan addır.

7. Ad veya Soyadın Değiştirilmesi:  Kişiler Asliye Hukuk 
Mahkemesine başvurarak ad değişikliği isteyebilir. 

8.Cinsiyet Değişikliği:  Kişi kanunda belirtilen koşullarda 
şahsen başvurarak mahkeme kararı ile cinsiyetini 
değiştirebilir.  
Cinsiyetini değiştirmek isteyen kişinin  “18 yaşını 
doldurması” ve “evli” olmaması gereklidir.
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HISIMLIK 

HISIMLIK TÜRLERİ

Gerçek kişilerin kan bağı, evlenme veya evlat edinme ile elde ettikleri yakınlık ilişkisidir. 

Hısımlık;  mirasçılık, yargılama, tanıklıktan kaçınma, vesayet, evlenme yasağı ve nafaka 
bakımından çok önemli yeri vardır.

Birbirinden üreyen kişiler 
arasındaki hısımlıktır. 

A. KAN SOY HISIMLIĞI B. EVLENME HISIMLIĞI 
(DÜNÜR - KAYIN SOY HISIMLIĞI)

C. EVLAT EDİNMEKTEN DOĞAN 
HISIMLIK

Evlenme ile birlikte başlayan 
hısımlıktır. 

Kişinin evlat edinmesiyle başlayan 
hısımlıktır.



MEDENİ HUKUK

Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısı (üreme) ile belli olur.

A. KAN SOY HISIMLIĞI

ÜST SOY

Birinci Derece: Anne - Baba 
İkinci Derece: Büyük Ana - Büyük 
Baba 

ALT SOY YAN SOY

Birinci Derece: Evlat 
İkinci Derece: Torun

İkinci Derece: Kardeş
Üçüncü Derece: Amca, Hala, 
Dayı, Teyze, Yeğen 
Dördüncü Derece: Üçüncü 
derecelerin çocukları (Kuzen)

✓ İlk 3 derece ile evlenmek yasaktır.
✓ Bir kimse kuzeni ile evlenebilir (Dördüncü derece)
✓ Anne ve baba bir ise Tam Kan Soy Hısımlığıdır.
✓ Anne veya baba bir ise Yarım Kan Soy Hısımlığıdır.
✓ Evlilik bittiğinde eşler biri diğerinin Alt ve Üstsoyu ile evlenemez.
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1. Evlenme ile birlikte başlayan hısımlıktır. 
2. Bir insanın eşinin akrabalarıyla olan hısımlığıdır. 
3. Evlilik sona erse bile bu hısımlık devam eder. 

Örneğin, Kayın ata, kayın birader ile baldız.

B. EVLENME HISIMLIĞI (DÜNÜR - KAYIN SOY HISIMLIĞI)

1. Kişinin evlat edinebilmesi için 30 yaşını doldurmuş 
olması gerekmektedir. 
2. Evlat edinecek kişi ile evlat edinilecek kişi arasında en 
az “on sekiz (18) yaş” fark olmalıdır. 
3. Evlat edinen evlatlığın mirasçısı olamaz.

C. EVLAT EDİNMEKTEN DOĞAN HISIMLIK 

EVLENME YASAĞI
1.Üstsoy ile altsoy arasında;  kardeşler arasında; amca, 
dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, 
2.Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş 
olsa bile, eşlerden biri diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında  
3.Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin 
altsoyu ve eşi arasında (Bu maddeye göre; evlatlık 
kendisini evlat edinenin üstsoyu, altsoyu ve eşi ile evlenemez) 
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Tanım: Bir kimsenin ikametgâhı yerleşmek (sürekli kalma) niyetiyle oturduğu yerdir. 

YERLEŞİM YERİ  
(İKAMETGÂH) 

Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. (Bu ilke tüzel kişilikler için geçerli değildir.) 

Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının yerleşim yeridir. 
Vesayet altında bulunan kişilerin yerleşim yeri, vesayet makamının bulunduğu 
yerdir. (Sulh Mahkemesinin)
Evliler ayrı ayrı yerleşim yeri seçebilir. Ancak aynı yerde kalacaklarsa mutlaka 
eşlerin ikisinin de onayı şarttır. 

Medeni kanuna göre yerleşim yeri 3’türdür;
1. İradi, (Kişinin iradesiyle seçmesi)
2. İtibari, (Memurların görev icabı yaptığı yerleşim)
3. Yasal, (Velayet ve vesayet altında olanların yerleşimi)
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Varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca yönelik olan bağımsız mal topluluklarıdır. 
(Kısaca kişi ve mal topluluğu örgütlenmeleridir.)

B. TÜZEL KİŞİLİK

Tüzel kişiler Kamu Hukuku tüzel kişiliği ve Özel Hukuk tüzel kişiliği olarak ikiye ayrılır.

Tüzel Kişilerin Kurulma ve Oluşma Sistemleri
✓ Kanun sistemi (örn. TRT kanunla kurulmuştur.) 
✓ Serbest kuruluş sistemi  (örn. dernekler izin alınmaksızın kurulurlar) 
✓ İzin sistemi  (örn. anonim şirketler Sermaye Piyasası Kurulundan alın izinle kurulur.) 
✓ Tescil sistemi (örn. vakıflar tescil ile kurulurlar.) 

Kamu Hukuku Tüzel Kişiler Özel Hukuk Tüzel Kişiler

KİŞİ TOPLULUĞU
Devlet Mahalli İdareler

MAL TOPLULUĞU 
Kamu Kurumları (TRT, RTÜK, 

YÖK, SGK VS.)

KİŞİ TOPLULUĞU
Dernekler, Şirketler

MAL TOPLULUĞU 
Vakıflar
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B. TÜZEL KİŞİLİK

Tüzel kişilerin hak ehliyeti kuruluş sistemine uygun olarak kurulduğu an başlar.

Tüzel kişilerin fiil ehliyeti zorunlu organlarını oluşturdukları an başlar.

Kazanç Paylaşma Amacı Güdenler: Kolektif, komandit,  anonim ve limitet olarak 
düzenlenen ticaret ortaklılarıdır. Hepsinin genel adı şirkettir.

Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyenler:  Bunlar kişi topluluğu olan dernekler ve mal 
topluluğu olan vakıflardır.

Vakıflar: Zorunlu organı "yönetim kurulu” dur.  Vakıfların yönetiminden "mütevelli 
heyet başkanı"  sorumludur.  Vakıflar diğer özel tüzel kişilerden farklı olarak sadece 
"mal topluluğu" olmasıdır.

Dernekler: Gerçek ve tüzel “en az yedi (7) kişinin” belirli ve ortak bir amacı 
gerçekleştirmek amacıyla önceden izin alınmaksızın oluşturulan kişi topluluklarıdır.

Tüzel Kişilik iki şekilde sona erer;
İnfisah (Dağılma): Kendiliğinden sona ermesi
Fesih (Dağıtılma): Mahkeme kararıyla sona ermesi
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MİRAS HUKUKU

KONUSU 

✓ Mal ve mülkiyet ilkesi 
✓ Külli Halefiyet ilkesi 
✓ İşlemi ayakta tutma 

(Favor) ilkesi 

Miras bırakan kişi

Miras

Tereke

Miras bırakanın mal varlığının toplamıdır.

✓ Mal varlığı akıbeti 
✓ Vasiyet 
✓ Miras sözleşmesi 
✓ Mirasın paylaşılması ve 

paylaştıran 
✓ Kayyım 

Miras kalan hakların (hukuki münasebetlerin) tamamını ifade eder. (Mal ve borçların 
tamamını ifade eder.)

İLKELERİ  

Muris

Varis Miras kalan kişi

Bir kimsenin ölümünden sonra 
para ile ölçülebilen hak ve  
borçlarının kimlere nasıl 

geçeceğini düzenleyen medeni 
hukuk dalıdır
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EŞYA HUKUKUKONUSU 

✓ Sınırlı sayı ilkesi 
✓ Belirlilik ve aleniyet ilkesi 
✓ Hak düşürücü süre ve 

zamanaşımı ilkesi 
✓ İyi niyetin korunması 

ZİLYETLİK 

Bir eşyayı fiilen hâkimiyet altında bulundurma 
ile zilyetlik ortaya çıkar. 
Zilyetliğin kazanılması;
-Aslen, Sahiplenme veya işgal yolu ile olur. 
-Miras yoluyla,  
-Tesisen: Bir eşyayı rehin verme gibi 
-Devren:  “Teslim”  veya  “tescil” yolu ile olur. 
Örneğin evin kiraya verilmesi veya tapuda 
tescil vs.  
Zilyetliğin son bulması terk, devir, çalınması, 
kaybedilmesi ve yağmalanması ile olur.

✓ Eşya 
✓ Zilyetlik (eşya hâkimiyeti) 
✓ Eşya hak ve 

yükümlülükleri 

Kişiye eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet sağlayan 
ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

İLKELERİ  

MÜLKİYET (AYNİ) 

1.Tek Mülkiyet:  Mülkiyet hakkı tek kişiye aitse tek mülkiyetten söz 
edilir. 
2. Toplu Mülkiyet:  Mülkiyet hakkı bir kişiye değil,  birden çok kişiye 
aitse toplu mülkiyet ya da birlikte mülkiyetten söz edilir.  Bunun iki 
türü vardır.  Bunlar  “paylı mülkiyet”  ile “elbirliği mülkiyeti” dir.
Paylı mülkiyette birden çok kimse,  maddî olarak bölünmüş olmayan 
bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.
Elbirliği mülkiyeti birden çok kişinin aralarında önceden mevcut bir 
hukuki ilişki bağından oluşması veya kanundan doğmuş olmasıdır.  
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BORÇLAR HUKUKU

İcap ve kabulün gerçekleşmesi 
ile birlikte ortaya çıkar.  
Örneğin: Vasiyet, bağışlama, 
sözleşme (akit ve mukavele), 
senet, çek gibi... 
UYARI: Hukuki işlemden 
doğan borcun yaptırımı cebri 
icradır.

A) BORCUN DOĞMASI (KAYNAKLARI)

1.HUKUKİ İŞLEMLER 2.HAKSIZ FİİLLER 3.SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

Hukuk düzeninin uygun bulmadığı zarar 
verici eylemler borcu doğurur.  (Birinin 
arabasının boyasını çizmek veya malını 
çalmak gibi) Haksız fiil sorumluluğunun 
doğması için; 
✓ Hukuka aykırılık  
✓ Kusur (kast ve ihmal) 
✓ Zarar  
✓ Fiil ile zarar arasında illiyet bağı 

durumlarından birinin gerçekleşmesi 
gerekmektedir. 

UYARI: Haksız fiilden doğan borcun konusu 
olan edim, tazminattır.

Hukuken geçerli bir sebep 
olmaksızın bir kimsenin diğer bir 
kimsenin malvarlığından veya 
emeğinden zenginleşmesidir.
Sebepsiz zenginleşmenin 
unsurları;  
✓ Zenginleşme
✓ Fakirleşme
✓ Haklı bir sebebin 

bulunmaması
✓ İlliyet bağı
UYARI: Sebepsiz zenginleşmenin 
yaptırımı geri vermedir.



MEDENİ HUKUK

BORÇLAR HUKUKU

Borç ilişkisinde 
borçludan bir 
edimde bulunmasını 
isteyecek olan kişidir.

B) BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI

1.ALACAKLI 2.BORÇLU 3.EDİM

Borç ilişkisinde 
alacaklıya edimde 
bulunmayla 
yükümlenmiş kişidir.

Borç ilişkisinde 
alacaklının borçludan 
isteyebileceği,  
borçlunun da yerine 
getirmekle yükümlü 
bulunduğu davranıştır.

4. TALEP HAKKI

Alacaklının borçludan 
edimini yerine 
getirmesini isteme 
yetkisidir.  Bunu yargı 
organları tarafından 
"dava hakkı" olarak 
kullanılır.



MEDENİ HUKUK

BORÇLAR HUKUKU

Kişilerin kendi 
iradeleriyle borç 
edinebilmesi.

C) BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM İLKELERİrade özerkliği 
(serbestisi)

Nispilik

Eşitlik 

Borcun sadece ilgili 
tarafları bağlaması. 

Dürüstlük

Borç ilişkisinde tarafların 
dürüst davranmasıdır.

Kusurlu Sorumluluk

İvazlık Borçlunun 
ikametgâhında ödeme

Üçüncü kişilerin 
aleyhinde borç 
kurulamaması

Sözleşmelerde 
karşılıklılık ilkesidir.



MEDENİ HUKUK

BORÇLAR HUKUKU

Edimin yerine 
getirilmesi

D) BORCU SONA ERDİREN DURUMLARİfa

İbra

Birleşme 

Alacaklı ve borçlu 
sıfatının aynı kişide 
birleşmesi.

Tecdit (Yenileme)

Yeni borç oluşturarak 
mevcut borcu sona 
erdirmektir

Takas

Zaman aşımı Kusursuz imkansızlık

En az 5, en fazla 10 yıl 
geçmesi ile borcun 
düşmesidir.

Sözleşme ile alacaklının 
alacak hakkından 
vazgeçmesidir. 

Borcun değerinde 
mallarla ödenmesidir. 

İfanın (borcun ödenmesinin) 
hiçbir koşulda mümkün 
olmaması durumu 



DEVLET VE HÜKÜMET SİSTEMLERİ



DEVLET: Toprak bütünlüğüne bağlı olarak örgütlenmiş, millet topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. 
ÜÇ UNSURDAN OLUŞUR;

EGEMENLİK KAYNAĞINA GÖRE DEVLETLER

Belirli bir alanda birlikte 
yaşayan, çeşitli bağlarla ortak 

yaşama iradesi gösteren 
insan topluluğudur.

1) HALK (MİLLET) 2) ÜLKE (TOPRAK) 3)  EGEMENLİK (İKTİDAR)

MONARŞİK

Devletin yetki alanının 
sınırlarını çizen, egemenliği  

altında bulunan toprak 
parçasıdır.

Belirli toprak parçası 
üzerinde yaşayan insan 

topluğunun iktidar etme 
gücüdür

OLİGARŞİK TEOKRATİK

Egemenliğin tek kişiye ait 
olduğu devlet şeklidir. 

Egemenliğin bir gruba ya da 
zümreye ait olduğu devlet 

şeklidir. 

Egemenliğin  kaynağını  dine  
dayandıran devlet şeklidir. 

(Vatikan)

DEMOKRATİK

Egemenliğin kaynağını halka 
dayandıran devlet şeklidir.



Üniter: Tek merkezden yönetilen, tek 
bir egemenliğe tabi  olunan, tek 
anayasanın geçerli olduğu, tek millet 
anlayışının olduğu modeldir.  (Türkiye, 
Yunanistan, Fransa, İtalya, İrlanda, 
Norveç) 

Üniter Devlet

Federasyon:  Eyalet gibi küçük devletçiklerin bir araya 
gelerek oluşturduğu yapıdır. Her eyalet kendi içinde bir 
devlettir, yani yasama, yürütme yargı organları vardır. 
Sadece iç işlerinde serbesttir. Dış ilişkilerinde Federasyona 
bağlıdır. Federasyona bağlı küçük devletçiklerin 
bağımsızlıklarını ilan etme hakkı yani federasyondan ayrılma 
hakkı yoktur. (ABD, Almanya, Rusya, Kanada, İsviçre)

YAPILARINA GÖRE DEVLETLER

1) Tek Yapılı Devlet 2) Karma (Çoklu) Yapılı Devlet

Bölgeli Devlet

Federasyon

Konfederasyon 

Bölgeli Devlet: Esas itibariyle Üniter
devlete oldukça benzer, tekçi devlet 
yapısına sahiptir. Tek fark tek millet  
anlayışının olmamasıdır. Ülke  
bölgelere ayrılmıştır. Ve her bölge  
farklı millet anlayışına sahiptir 
(İspanya) 

Konfederasyon: Egemenlik haklarını korumak şartı ile 
uluslararası bir anlaşma sayesinde bir araya gelen devletler 
topluluğudur. Birliğe bağlı devletlerin Konfederasyondan 
ayrılma hakkı vardır. Günümüzde yoktur.  (SSCB,  
Yugoslavya,  Çekoslavakya 2017 Güncel Çekya oldu Çek 
Cumhuriyeti adı değişti.)



Düzenli aralıklarla yapılan seçim - Siyasi partilerin varlığı - Muhalefetinde iktidar olma şansının bulunması -
Temel hak ve hürriyetlerin tanınmış olması. 

Her konunun halka  
sorulduğu, halkın doğrudan  
yönetimi gerçekleştirdiği 
modeldir.
Geçmişte Eski Yunan  şehir 
(polis) devletlerinde  
uygulanmıştır. Günümüzde 
ise İsviçre Kantonlarında ve 
ABD’nin New England
Eyaletinde kısmen 
de olsa uygulanmaktadır.  
Türkiye de ise sadece “Köy 
idaresinde” uygulanmaktadır.

A. DOĞRUDAN DEMOKRASİ B. YARI DOĞRUDAN DEMOKRASİ C. TEMSİLİ DEMOKRASİ

Egemenlik halkın seçtiği  
temsilcilere  verilmiştir.  
Ancak bazı durumlarda halk 
egemenliğini doğrudanda 
kullanabilir. 
Bunu  gerçekleştirirken anayasal  
bazı  araçları kullanır. 
Bunlar; Halk Teşebbüsü, Halk 
Vetosu,Referandum,Temsilcilerin
Azli
(İtaly, İsviçe) gibi ülkelerde 
uygulanır.

✓ Yönetim halkın seçtiği 
temsilciler eliyle yürütüldüğü  
modeldir.  

✓ Temel unsuru seçimlerdir.
✓ Seçimler yoluyla halk 

egemenliği halk adına 
kullanacak temsilciler seçer. 

✓ Türkiye de tek dereceli seçim 
sistemi doğrultusunda temsili 
demokrasi uygulanmaktadır. 

DEMOKRASİ

DEMOKRASİ TÜRLERİ



Halkın istediği bir konuda 
meclise kanun teklifi 

vermesini sağlayan araçtır.

Halk Teşebbüsü

Halk VetosuReferandum

Temsilcilerin Azli

YARI DOĞRUDAN 
DEMOKRASİ’NİN 

ARAÇLARI
Herhangi bir konuda halkın 
görüşüne başvurulmasıdır  

(Türkiye’de sadece Anayasa 
değişikliklerinde kullanılır.)

Halkın memnun olmadığı 
yöneticiyi görevden 

almasıdır.

Halkın istemediği bir 
kanunu reddetmesidir



Serbest seçimler vardır
Muhalefetin iktidar olma 

şansı vardır.

DEMOKRASİNİN
ÖZELLİKLERİ

Siyasal makamlar seçimle iş 
başına gelir.

Birden çok siyasal partiler 
vardır.

Seçimler düzenli aralıklarla 
yapılır.



Seçim

Milli Egemenlik

DEMOKRASİNİN
TEMEL İLKELERİ

Temsil

Çoğunluğun yönetme hakkı

Çoğulculuk

Kanun önünde eşitlik

Muhalefet etme özgürlüğü

Temel hak ve özgürlüklerin 
korunması



Yasama ve Yürütme güçlerinin tek bir  
otoritede toplanmasıdır.

Yasama ve Yürütme güçlerinin sert veya 
yumuşak bir biçimde birbirinden 

ayrılmasıdır. 

HÜKÜMET SİSTEMLERİ

1) Kuvvetler Birliğine Göre 2) Kuvvetler Ayrılığına Göre

a. Monarşi Hükümet 
(Yürütmede birleşme)

b. Meclis Hükümeti 
(Yasamada birleşme)

c. Diktatör Hükümet 
(Hukuksuz yürütmede birleşme)

a. Parlamenter Hükümet 
(Yumuşak ayrım) 

b. Başkanlık Hükümeti 
(Sert ayrım)

c. Yarı Başkanlık Hükümeti 
(Yumuşak ayrım)



1. Yasama ve yürütmenin yürütmede
toplandığı hükümet sistemidir. 
2. Yasama ve yürütmeyi elinde 
bulunduran kişinin (monark-kral-
hükümdar) otoritesi ve kararları 
tartışılmaz. 
3. Egemenlik kalıtsal şekilde tek bir 
hanedan içindedir. 
UYARI: Osmanlı Devletinde 1299-1876
yılları arasında mutlak monarşi;  
1876’dan itibaren ise meşruti monarşi 
sistemi uygulanmıştır.

1) Kuvvetler Birliğine Göre

a. Monarşi Hükümet 
(Yürütmede birleşme)

b. Meclis Hükümeti 
(Yasamada birleşme)

c. Diktatör Hükümet 
(Hukuksuz yürütmede birleşme)

1. Yasama ve yürütmenin yasamada  
(meclis) toplandığı hükümet 
sistemidir. 
2. Yasama organı hem kanun 
koymakla hem de bu kanunların 
uygulanmasını sağlamakla yetkilidir. 
3.Yasamanın (meclisin) Başkanı,  
Hükümetinde başkanıdır. Devlet 
başkanlığına yer verilmez.
4. Bakanlar meclis içinden yine meclis 
üyeleri tarafından tek tek oylama ile 
belirlenir. Bakanlar meclise karşı 
sorumludur. 
5. Siyasi partilere genellikle yer 
verilmez. 
UYARI:1921Teşkilatı Esaside meclis 
hükümeti sistemi uygulanmıştır. (1920 
– 1923 yılları arasında)

Yasama,  yürütme ve yargının 
hukuksuz bir ideoloji 
doğrultusunda kişi,  parti veya 
grubun elinde toplandığı hükümet 
sistemidir. 
UYARI:  Nasyonal Sosyalizm (A. 
Hitler) dönemi Almanya ve M. 
Kaddafi dönemi Libya bu sisteme 
örnek olarak gösterilebilir.



✓ Yumuşak kuvvetler ayrılığı vardır. 
✓ Yasama Yürütme, Yargı ayrı olmakla 

birlikte birbirinden tam bağımsız değildir.  
✓ Sistemde Hükümet (Yürütme) Yasama 

tarafından denetlenir.  
✓ Cumhurbaşkanı ve bakanların milletvekili 

olma zorunluluğu yoktur

2) Kuvvetler Ayrılığına Göre

a. Parlamenter Hükümet 
(Yumuşak ayrım) 

b. Başkanlık Hükümeti 
(Sert ayrım)

c. Yarı Başkanlık Hükümeti 
(Yumuşak ayrım)

✓ Sert kuvvetler ayrılığı vardır.  
✓ Yasama yürütme yargı kesin çizgilerle ayrılmıştır. 
✓ Yürütme tek kişiden oluşur ve o kişi devlet 

başkanıdır.  
✓ Başkanı Halk seçer.  
✓ Yasama yürütmeyi feshedemez. 
ABD, Arjantin, Ermenistan

✓ Cumhurbaşkanı ve Başbakanı halkın seçtiği her 
ikisinin de siyasi olduğu,  yürütme alanında geniş 
yetkilere sahip olunan sistemdir.  

Fransa, Portekiz, Finlandiya



1921 Anayasası’nın hükümet sistemi Meclis Hükümeti

1924 Anayasası’nın hükümet sistemi Karma Hükümet (Meclis + Parlamenter Arasında)

1961 Anayasası’nın hükümet sistemi Parlamenter Hükümeti

1982 Anayasası’nın hükümet sistemi Parlamenter Hükümeti

2017 yılında yapılan referandum sonrası kabul edilen 2018 seçimleriyle 
uygulanan sistem CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİDİR.



Anayasal kuralları bir araya 
getiren belgedir.

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ

ANAYASA ÇEŞİTLERİ

YAZILI  ANAYASA

Ayrıntıya girmeyen anayasadır.
(1921 Anayasası)

Değiştirilmesi kolay anayasadır. 
(1921 Anayasası)

YAZISIZ (GELENEKSEL) ANAYASA

Toplum içinde uzunca bir süredir 
kesintisiz uygulanan ve bağlayıcı 
olduğuna inanılan uygulamalar 
bütünüdür. Temamüli adı verilir. 
İngiltere, İsrail, Suudi 
Arabistan’da görülür.

YUMUŞAK ANAYASA

SERT  ANAYASA

Değiştirilmesi zor olan ve özel 
usuller isteyen anayasadır.
(1924, 1961, 1982 Anayasaları)

KAZUİSTİK  ANAYASA

Daha uzun ve ayrıntılı 
anayasadır. 
(1924, 1961, 1982 Anayasaları)
(Dikkat en sert 1982 )

ÇERÇEVE  ANAYASA

MADDİ ANLAMDA ANAYASA

Devletin kuruluşu nitelikleri, temel 
organlarının işleyişini bireylerin temel 
hak ve hürriyetlerini düzenleyen 
kurallar bütünüdür.  Önemli olan 
kuralın içeriğidir.

ŞEKLİ ANLAMDA ANAYASA

Anayasa’nın yapılış usulü ile ilgili olan 
anayasadır.



Anayasada değiştirilemeyecek ve teklif edilemeyecek hükümlerin yer alması.
Anayasanın değiştirilmesi için nitelikli çoğunluğa ihtiyaç duyulması.

Anayasanın belirli dönemlerde değiştirilmesinin yasak olması.
Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulması.

BİR ANAYASANIN SERT OLDUĞUNU ORTAYA KOYAN HÜKÜMLER



İKTİDAR (EGEMENLİK) ÇEŞİTLERİ

KURUCU İKTİDAR

Bir devletin anayasasının yapan ya da 
değiştiren iktidar gücüdür. 

Asli ve Tali olmak üzere 2’ye ayrılır.

Bir devletin çeşitli yetkilerini  (Yasama,  
Yürütme,  Yargı) anayasada belirtilen 
usullere göre kullanan iktidardır.

KURULMUŞ İKTİDAR

ASLİ KURUCU İKTİDAR

Savaş, darbe, rejim değişikliği 
yeni devlet kurma gibi 
durumlarda yeni rejimin yâda 
devletin anayasasını yapan 
iktidardır. Hukuk dışı olup 
yetkisi sınırsızdır.
(1921, 1961, 1982)

TALİ KURUCU İKTİDAR

Bir devletin anayasasını o 
anayasada yer alan usuller 
doğrultusunda değiştiren 
iktidardır.  Tanımı gereği 
anayasanın bazı hükümlerinin 
değiştirilmesinden ibarettir 
(1924)  



ANAYASA TARİHİ



TÜRK ANAYASA TARİHİ

II. Mahmut ile Ayanlar 
arasında imzalanmıştır.

✓ İlk kez padişahın yetkileri 
sınırlandırılmıştır. 

✓ İlk kez padişah kendinden 
başka bir güç tanımıştır. 

✓ İlk Türk Anayasacılık 
harekâtıdır.

SENED-İ İTTİFAK
(1808) 

TANZİMAT  FERMANI
(1839)

Abdülmecit zamanında 
imzalandı.

✓ İlk kez kanun üstünlüğü 
kabul edilir. 

✓ İlk Türk anayasal 
belgesidir. (Anayasa değil)

Abdülmecit zamanında 
imzalandı.

✓ İlk kez Müslümanlar ve 
gayrimüslimler eşitlendi.

✓ İlk gayrimüslimler yerel 
yönetimlere katıldı. 
(Gayrimüslimlerin ilk 
siyasi hak elde edişi)

ISLAHAT FERMANI
(1859)

KANUN-U ESASİ 
(1876)

II. Abdülhamit zamanında 
imzalandı.

✓ İlk yazılı Türk Anayasasıdır. 
✓ İlk kez rejim değişmiştir.
✓ İlk kez halk yönetime katılmıştır.
✓ İlk kez parlamentolu döneme 

geçildi.
(1909 Yılında Değişiklikler Yapıldı.)

TEŞKİLAT-I ESASİ
(1921)

Yeni Türk devletinin ilk anayasasıdır.
✓ Yumuşak ve çerçeve anayasasıdır. 
✓ Güçler birliği ilkesi vardır. 
✓ Meclis Hükümeti sistemi vardır. 
✓ En Kısa yürürlükte kalan anayasamızdır.
✓ Milli Egemenlikten ilk defa bahseden 

Anayasadır.
✓ Çift anayasalı dönemdir. (1924 

Anayasasına kadar Kanuni Esasiyle 
yürürlükte kaldı)

1924 ANAYASASI

✓ İlk sert ve kazuistik
anayasadır.  (Kanuni Esasi 
bu Anayasayla kalktı.)

✓ Tek sivil anayasadır.
✓ Çoğunlukçu bir 

anayasadır.



Kurucu meclis iki kanattan oluşmaktadır;

NASIL HAZIRLANDI?

Prof. Sıddık Sami Onar başkanlığında bir komisyon ilk tasarıyı hazırlasa da büyük tepkilerden 
dolayı hazırlanması için Kurucu Meclis (MBK) tarafından anayasa oluşturuldu.

Askeri Kanat: MBK

27 Mayıs 1961 askeri darbesi sonrasında iktidara gelen Milli Birlik Komitesi (MBK) tarafından. 

1961 ANAYASASI ÖZELLİKLERİ

KİM HAZIRLADI?

KURUCU MECLİSİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Sivil Kanat: Temsilciler Meclisi

Kurucu Meclis hazırladıktan sonra halk oyuna sunularak kabul edilmiştir.

1961 ANAYASASI’NIN HÜKÜMET SİSTEMİ NEDİR?

Parlamenter sistemdir.



KUVVETLER AYRILIĞI VARDIR.

Sert ve Kazuistik bir anayasasıdır.

YASAMA: Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan oluşan TBMM’ye ait.
YÜRÜTME: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna
YARGI: Bağımsız Mahkemeler

1961 ANAYASASI ÖZELLİKLERİ

Diğer Özellikleri Şöyledir;

Çoğulcu demokrasi anlayışı vardır.

Temel hak ve özgürlükler ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir.

İşçilere ve kamu görevlilerine sendika kurma 
hakkı verilmiştir.

Sosyal hak ve ödevler düzenlenmiştir.

Herkese izin almaksızın dernek kurma hakkı 
verilmiştir.

Anayasanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.

Yüksek Hakimler Kurulu
Anayasa Mahkemesi
Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

TRT VE Üniversitelere özerklik verilmiştir.

İlk kez 1961 Anayasasında yer alan ilkeler;
İnsan haklarına dayalı devlet, demokratik devlet, 

sosyal devlet, hukuk devleti.

Milliyetçilik ilkesi yerine "milli devlet" 
ilkesine yer verilmiştir. 



✓ Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilir. (1971)

1961 ANAYASASI 
( 1971–1973 DEĞİŞİKLİKLERİ )

2017’de Bakanlar Kurulu kalktı. KHK Kalktı.

✓ TRT’nin özerkliği kaldırılır. 
✓ Üniversitelerin özerkliği sınırlandırılır. 

✓ Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) kurulur. (1972) 2017’de (AYİM) kalktı.

✓ Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM)  kurulur (2004’ te kalkar)

✓ Temel hakların sınırlandırılması için genel sınırlama sebepleri getirilir (2001’de kalkar)

✓ Memurların sendika hakkı kaldırılır. 

✓ Vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnalarında değişiklik yapma yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilmiştir.

2017’de bu yetki CUMHURBAŞKANINA verilmiştir.



✓ Anayasaya ilk kez başlangıç metni kondu.

1961 ANAYASASI ( İLKLER)

✓ İlk kez Anayasa Mahkemesi kuruldu.

✓ Diyanet İşleri Başkanlığı ilk kez Anayasada anayasal bir kurum olarak yer aldı. 

✓ İlk kez sosyal devlet, hukuk devleti, insan haklarına dayalı devlet ifadesi eklendi.

✓ İlk kez kuvvetler ayrılığı geldi.



Kurucu meclis iki kanattan oluşmaktadır;

NASIL HAZIRLANDI?

Kurucu Meclis (MBK) tarafından anayasa oluşturuldu. 

Askeri Kanat: MGK

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonucunda Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından. 

1982 ANAYASASI ÖZELLİKLERİ

KİM HAZIRLANDI?

KURUCU MECLİSİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Sivil Kanat: Danışma Meclisi (Siyasi Parti Yok)

Kurucu Meclis hazırladıktan sonra Referandumla kabul edilmiştir.

1961 ANAYASASI’NIN HÜKÜMET SİSTEMİ NEDİR?

Parlamenter sistemdir.



KUVVETLER AYRILIĞI VARDIR.

En Sert ve Kazuistik bir anayasasıdır.

YASAMA: TBMM’ye ait. (1961 Anayasasındaki Cumhuriyet Senatosu Kalktı)
YÜRÜTME: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna
YARGI: Bağımsız Mahkemeler

1982 ANAYASASI ÖZELLİKLERİ

Diğer Özellikleri Şöyledir;

Çoğunlukçu demokrasi anlayışı vardır.

Otorite-hürriyet dengesinde otoritenin 
ağırlığı artmıştır.

Anayasa değişikliğine onay safhası getirildi.

Siyasi Parti grupları en az 20 
milletvekilinden oluşur.

Sentez bir anayasadır. (Bütün anayasaların 
özelliklerini barındırır.)

Rasyonelleştirilmiş parlementerizm vardır. Parlamenter sistemin 
daha kolay işlemesini sağlamak için çeşitli tedbirler alınmıştır. 
Bunlar;  
a) Cumhuriyet senatosu kaldırılmıştır. 
b)  Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı seçimlerinin kolaylaşması 
c) Cumhurbaşkanına bazı durumlarda seçimleri yenileme yetkisi 
verildi. 
d) Toplantı yeter ve karar sayılarının belirlenmesi (184–139)



1961 ANAYASASI

Siyasi partilere yer vermiştir.

1961-1982 ANAYASASI’NIN FARKLARI

Halk oyuna sunulan Anayasa tasarısının kabul 
edilmemesi halinde ne yapılacağı açıkça belirtilmiştir.

Yargıyı güçlendirmiştir.

Otorite-Hürriyet dengesinde hürriyet daha ağırdır.

Çoğulcu demokrasi modeli benimsenmiştir. 

Yasama organı çift başlıdır. (Millet Mec. ve Cumhuriyet 
Sen.)

İnsan haklarına dayalı devlet ilkesi vardır.

Anayasa değişimi onay safhası yoktur. 
(TBMM onaylar)

1982 ANAYASASI

Siyasi partilere yer vermemiştir.

Halk oyuna sunulan Anayasa tasarısının kabul 
edilmemesi halinde ne yapılacağı açıkça 

belirtilmemiştir.

Yürütmeyi güçlendirmiştir.

Otorite-Hürriyet dengesinde otorite daha ağırdır.

Çoğunlukçu demokrasi modeli benimsenmiştir. 

Yasama organı tek başlıdır. (TBMM)

İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi vardır.

Anayasa değişimi onay safhası vardır. 
(Cumhurbaşkanı ve halk arasında paylaştılmıştır)



1995 Değişikliği Milletvekili sayısı 550’ye çıkarılır.  (450 eski) 
Seçmen yaşı 18’e indirilir. (Eski 22)

1982 ANAYASASI BAZI DEĞİŞİKLİKLER

Adil yargılama hakkı anayasaya girmiştir.

Kadınların kendi soy isimlerini kullanma şartı  geldi.

Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir ilkesi anayasaya girer. 
DGM’ler kapatılır. İdam Kaldırılır.

Genel seçimler 5 yıla indirilir. 
Cumhurbaşkanını halk seçer ilkesi benimsenir (5+5)

2001 Değişikliği

2002 Değişikliği

2004 Değişikliği

2007 Değişikliği



1. Başlangıç hükümleri ilk kez  “1961 Anayasasında”  yer almıştır ve 1982 Anayasasında da yer verilmiştir. 
2. Başlangıç hükümleri anayasaya dâhildir. 
3. Başlangıç hükümleri değiştirilebilir ve anayasadan çıkarılabilir. (Değiştirilmesi mümkündür.) 
4. Ancak Anayasanın başlangıç hükümlerinde,  anayasanın ikinci  (2.)  maddesinde belirtilen Cumhuriyetin 
niteliklerine dair herhangi bir madde yer alıyorsa o maddeler değiştirilemez ve anayasadan çıkarılamaz. 
5. Başlangıç hükümleri anayasa metnine dâhil iken madde numaraları ve kenar başlıkları dâhil değildir. 

Atatürk milliyetçiliği

1982 ANAYASASI BAŞLANGIÇ İLKELERİ

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİNİN İÇERİĞİ 

Atatürk medeniyetçiliği

Çağdaş medeniyet seviyesine 
ulaşma azmi

Milli egemenlik

Güçler ayrılığı

Türk varlığının devleti ve ülkesiyle 
bölünmezliği

Laiklik

Her Türk vatandaşının temel hak ve 
hürriyetlerden eşitlik 

ve sosyal adalet gereklerince 
yararlanması

"Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi



GENEL ESASLAR 
(DEĞİŞTİRİLEMEZ HÜKÜMLER)

Madde 1  
Devletin Şekli (Rejim): Türkiye Devleti bir 

cumhuriyettir.

Madde 2
Cumhuriyetin Nitelikleri:  Türkiye Cumhuriyeti,  
toplumun huzuru,  millî dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde,  
✓ İnsan haklarına saygılı,  
✓ Atatürk milliyetçiliğine bağlı,  
✓ Demokratik,  
✓ Lâik ve  
✓ Sosyal bir hukuk devletidir.

Madde 3
Devletin Bütünlüğü (Üniter Devlet) 
Türkiye  Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez  bir 
bütündür.  
✓ Dili Türkçedir.  
✓ Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay 

yıldızlı al bayraktır.  
✓ Millî marşı İstiklal Marşıdır.  
✓ Başkenti Ankara’dır. 

Madde  4 
Yukarıda belirtilen anayasanın ilk üç maddesi 

değiştirilemez. Değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve tasarısı verilemez. 



1982 ANAYASI’NA GÖRE DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ

CUMHURİYETÇİLİK

Egemenliğin millete ait olduğu devlet şeklidir.
1924, 1961, 1982 Anayasasının değiştirilmez tek 

maddesi. (Madde 1)

İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET

✓ 1961 Anayasasında  "insan haklarına dayalı devlet" 
ifadesi kullanılırken 1982 Anayasasında ise "insan 
haklarına saygılı devlet" ifadesi kullanılmıştır. 

✓ Temel hak ve ödevlerin anayasada düzenlenmesinde 
bu ilke etkili olmuştur. 

✓ Bu ilke doğrultusunda Türkiye 1987 yılında 
vatandaşlara “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine”  
bireysel başvuru hakkı tanımıştır.ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI DEVLET

✓ Milliyetçilik ilkesi ilk kez 1924 Anayasasında 1937 yılında yapılan değişiklikle anayasal güvence altına alınmıştır. 1961 
Anayasasında ise  "milli devlet"  ve  "Türk milliyetçiliği" ifadesine yer verilmiştir.  1982 Anayasasında da  "Türk 
devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür." ifadesi kullanılarak  "subjektif milliyetçilik"  anlayışı 
benimsenmiştir. 

✓ Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi Türk kabul eder. 
✓ Toplumu ırk,  din,  mezhep ve dil çizgileriyle bölmeyi reddeder.  
✓ Her türlü yayılmacı politikalara ve emperyalizme karşıdır. 
✓ Irkçılığa ve şovenizme karşıdır ve ulusların eşitliğini öngörür. 
✓ Türk milletinin manevi  (dil,  tarih ve kültür)  değerlerini korumayı hedefler.



1982 ANAYASI’NA GÖRE DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ

BAŞLANGIÇ BELİRTİLEN TEMEL İLKELERE BAĞLI

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, Atatürk milliyetçiliği, 
Atatürk medeniyetçiliği, Çağdaş medeniyet seviyesine 
ulaşma azmi vs (Bu ilkelere daha önce yer verilmiştir.)

LAİK DEVLET

✓ Kişilerin  “din,  vicdan ve düşünce özgürlüğüne”  sahip olmasıdır.  Bu hak mutlaktır ve kesinlikle sınırlanamaz ve 
durdurulamaz. 

✓ Kişiler inandıkları dinin ibadet,  ayin ve törenlerini serbestçe yerine getirebilir.  Ancak bu hak nispidir.  İbadet 
hürriyetinin kötüye kullanılması yasaktır. 

✓ Din ve Devlet işlerinin Ayrılığı; Devletin resmi bir dininin bulunmaması, 
UYARI:  "Devletin dini İslam’dır."  maddesi anayasadan 1928 yılında çıkarılmıştır. 
✓ Devletin bütün dinlere ve bu dinlerin mensuplarına eşit mesafede olması, 
✓ Din hizmetlerin bir kamu hizmeti olarak görülmesi, 
✓ Dini kurumlar ile devlet kurumlarının birbirinden ayrılmış olması.



1982 ANAYASI’NA GÖRE DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ

DEMOKRATİK DEVLET

Egemenliğin ve yönetimin halka ait olduğu devlet biçimidir. 
Demokratik devlette seçim ilkeleri;
✓ Genel oy
✓ Eşit oy
✓ Tek dereceli seçim
✓ Gizli oy
✓ Açık sayım ve döküm 
✓ Seçimlerin serbestliği

GENEL OY 

Bütün Vatandaşların oy kullanma 
hakkına sahip olmasıdır.

Erkekler için; 1924 yılında
Bayanlar için; 1934 yılında

GENEL OY 

Seçmenlerin temsilcilerini doğrudan 
doğruya seçmesidir.

İlk defa 1946 seçimler.

TEK DERECELİ SEÇİM 

Her seçmenin Tek bir oy hakkına 
sahip olmasıdır.

GİZLİ OY 

İlk defa 1950 yılında kabul edilmiştir.

AÇIK SAYIM VE DÖKÜM

İlk defa 1950 yılında kabul 
edilmiştir.

Seçimlerin Yargısal 
Denetimi

Yüksek Seçim Kurulunundur.
YSK: 7 Asıl, 4 Yedek Üye
Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i 

Danıştay



1982 ANAYASI’NA GÖRE DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ

SOSYAL DEVLET

Vatandaşlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen devlettir. 
Sosyal devletin hukuki araçları;
✓ Vergi adaleti
✓ Kamulaştırma
✓ Devletleştirme
✓ Planlama
✓ Sosyal haklar
✓ Fırsat eşitliği

HUKUK DEVLETİ

Hukuk Devleti ilkesine ilk kez 1961 Anayasasında yer verilmiştir. Bu amaçla Anayasa Mahkemesi ve Anayasa yargısı 
oluşturulmuştur.
Hukuk Devletinin Gerekleri;
✓ Yasama ve yürütmenin yargı denetimine tabi olması, 
✓ Yargı kurumlarının bağımsız olması, Kanuni hâkim güvencesinin bulunması, 
✓ Ceza sorumluluğu ilkelerinin benimsenmiş olması
✓ Hukukun genel ilkelerine bağlı kalınması
✓ Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmış olması, 
✓ Kanunların genel olması ve anayasa uygun olması, İdari faaliyetlerin belirliliği, İdarenin mali sorumluluğu



Sert Anayasa
+

Çift Meclis Sistemi

ANAYASA TÜRLERİ VE 
HÜKÜMET SİSTEMLERİ

1876 KANUNİ ESASİ
(Meşruti Monarşi)

1921 ANAYASASI
(Meclis Hükümeti)

1924 ANAYASASI
(Meclis Hük. + Parlamenter)

1961 ANAYASASI
(Parlamenter Sistem)

1982 ANAYASASI
(Parlamenter Sistem)

Yumuşak ve Çerçeve Anayasa
+

Tek Meclis Sistemi

Sert ve Kazuistik Anayasa
+

Tek Meclis Sistemi

Sert ve Kazuistik Anayasa
+

Çift Meclis Sistemi

Sert ve Kazuistik Anayasa
+

Tek Meclis Sistemi



TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER



TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

Negatif Statü-Koruma

A. KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ
B. SOSYAL VE EKONOMİK 

HAKLAR VE ÖDEVLER 

Pozitif Statü- İsteme Aktif Statü-İştirak

C. SİYASÎ HAKLAR VE ÖDEVLER

Devletin Müdahale Edemediği. Devlet Yönetimine Katılma.Halkın Devletten İsteyeceği.

A. KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

1. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı 
2. Zorla çalıştırma yasağı 
3. Kişi hürriyeti ve güvenliği 
4.  Özel hayatın gizliliği ve korunması 
✓ Özel hayatın gizliliği 
✓ Konut dokunulmazlığı 
✓ Haberleşme hürriyeti 
5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti 
6. Din ve vicdan hürriyeti 
7. Düşünce ve kanaat hürriyeti 
8. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
9. Bilim ve sanat hürriyeti 
10. Mülkiyet Hakkı

11. Basın ve yayımla ilgili hükümler 
✓ Basın hürriyeti 
✓ Süreli ve süresiz yayın hakkı 
✓ Basın araçlarının korunması 
✓ Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme 

araçlarından yararlanma hakkı 
✓ Düzeltme ve cevap hakkı 
12. Toplantı hak ve hürriyetleri 
✓ Dernek kurma hürriyeti 
✓ Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 
13. Hakların korunması ile ilgili hükümler 
✓ Hak arama hürriyeti 
✓ Kanunî hâkim güvencesi 
14. İspat hakkı 
15. Temel hak ve hürriyetlerin korunması



KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Anayasaya Girişleri;
✓ Özel hayatın gizliliği ve korunması (2010)
✓ Yerleşme ve seyahat hürriyeti (2010)
✓ Adil Yargılama hakkı (2001) 

NOT:  Verilen ifadenin sonunda  "hürriyeti" ifadesi varsa, basın yayın din vicdan
ile ilgili bir haksa kişi hakları kapsamına girer 

NOT: Siyasi parti kurmak, 
Dernek, 
Sendika, 
Basım evi açmak, 
Süreli süresiz yayın çıkarmak, 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek önceden izin alınmadan yapılan 
işlemlerdir.  



B. SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER 

1. Ailenin korunması ve çocuk hakları 
2.  Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi  
3.  Kamu yararı 
✓ Kıyılardan yararlanma 
✓ Toprak mülkiyeti 
✓ Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında 

çalışanların korunması 
✓ Kamulaştırma 
✓ Devletleştirme ve özelleştirme  
4.  Çalışma ve sözleşme hürriyeti 
5.  Çalışma ile ilgili hükümler 
✓ Çalışma hakkı ve ödevi 
✓ Çalışma şartları ve dinlenme hakkı 
✓ Sendika kurma hakkı 
✓ Sendikal faaliyet 
6. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt 
✓ Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı    
✓ Grev hakkı ve lokavt 
7. Ücrette adalet sağlanması

8. Sağlık, çevre ve konut  
✓ Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 
✓ Konut hakkı 
9. Gençlik ve spor 
✓ Gençliğin korunması 
✓ Sporun geliştirilmesi ve tahkim  
10. Sosyal güvenlik hakları 
✓ Sosyal güvenlik hakkı 
✓ Sosyal güvenlik bakımından özel olarak 

korunması gerekenler 
✓ Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları 
11. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
12. Sanatın ve sanatçının korunması 
13. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları



SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER HATIRLATMALAR

Anayasaya Girişleri;
✓ Ailenin korunması ve çocuk hakları (2010)
✓ 2010  Değişimi - Birden fazla sendikaya üye olunabilir.
✓ 2010 Değişimi - Birden fazla iş sözleşmesi yapılabilir.
✓ 2010 Değişimi - Toplu sözleşme hakkı (Memurlara tanınır) 

Sosyal Güvenlik açısından devletin koruma altına aldıkları; 

► Şehitlerin dul ve yetimleri 
► Gaziler 
► Engelliler 
► Sakatlar 
► Yaşlılar 
► Kimsesiz çocukları 

Devletten maaş alırlar şehit ailesinden 2 kişi memur olarak iştiham edilir.



C. SİYASÎ HAKLAR VE ÖDEVLER

1. Türk vatandaşlığı 
2. Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları 
3. Siyasî partilerle ilgili hükümler 
✓ Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma  
✓ Siyasî partilerin uyacakları esaslar 
4. Kamu hizmetlerine girme hakkı  
✓ Hizmete girme  
✓ Mal bildirimi  
5. Vatan hizmeti 
6. Vergi ödevi  
7. Dilekçe,  bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı  

SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER HATIRLATMALAR

Bu ülkenin vatandaşı olduğumuzun ispat belgeleri;
✓ Nüfus  Cüzdanı  (Çipli Kimlik kartı geliştiren TÜBİTAK'tır. Pilot il Kırıkkale'dir. 
✓ Nüfus Kaydı 
✓ Pasaport 
✓ Pasevan - Sınır Komşularına girmekte kullanılan belge



SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER HATIRLATMALAR

✓ Kamu hizmetine giren memur statüsündeki bireyler 5 yılda bir mal bildiriminde bulunur. Yani mal edindikçe 
ve borç verdikçe bildirim yapılmalıdır.  

SEÇME HAKKINA SAHİP KİŞİLER 
1. “On sekiz  (18)  yaşını dolduran”  her  “Türk vatandaşı” seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. 
2. Seçme ve seçilme hakkı sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmıştır.  
3. Yabancılar Türkiye de ikamet etseler dahi seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.

SEÇİMLERDE OY KULLANAMAYACAK VE HALKOYLAMASINA KATILAMAYACAK KİŞİLER 
1. Silahaltında bulunan er ve erbaşlar. 
2. Askerî öğrenciler.  
3. Taksirli  suçlardan  hüküm  giyenler  hariç  ceza  infaz kurumlarında bulunan hükümlüler. 
4. Kısıtlılar. (Sezgin olmayanlar) 

UYARI: Ceza infaz kurumlarında bulunan; 
Taksirli suçlardan hüküm giyenler, ve tutuklular oy kullanabilirler. 



SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER HATIRLATMALAR

SEÇİLME HAKKI 
1.  “Onsekiz (18) yaşını dolduran” her Türk  vatandaşı milletvekili seçilme hakkına sahiptir. (2017 Değişimi) 
2. Cumhurbaşkanlığı için seçilme yaşı ise “kırk (40) yaşını doldurmuş” olmaktır. 

SEÇİM SÜRELERİ 
1.  Genel Seçimler  (TBMM seçimleri)  “beş  (5)  yılda”  bir yapılır. (2017 Değişimi) 
2.  Cumhurbaşkanlığı  (Devlet Başkanlığı)  seçimleri  “beş  (5) yılda” bir yapılır. (2017 Değişimi) 
3. Yerel Seçimler (Belediye, muhtarlık vs.) “beş (5) yılda” bir yapılır. 
*Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılır.

SEÇİM SÜRELERİ 
1.  Genel Seçimler  (TBMM seçimleri)  “beş  (5)  yılda”  bir yapılır. (2017 Değişimi) 
2.  Cumhurbaşkanlığı  (Devlet Başkanlığı)  seçimleri  “beş  (5) yılda” bir yapılır. (2017 Değişimi) 
3. Yerel Seçimler (Belediye, muhtarlık vs.) “beş (5) yılda” bir yapılır. 
*Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılır.



SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER HATIRLATMALAR

SİYASİ PARTİLER 
A. PARTİ KURMA, PARTİLERE GİRME VE PARTİLERDEN AYRILMA 

SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLAMAYACAK KİŞİLER 
1. Hâkimler ve savcılar, 
2. Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları,  
3.  Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, 
4.  İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, 
5. Silahlı Kuvvetler mensupları, 
6. Yükseköğretim öncesi öğrencileri, 
7. Taksirli suçlar hariç  “beş (5) yıl”  ve daha fazla hapis ve ağır hapis cezasına mahkûm olanlar. 
UYARI:  Yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları ancak “kanunla” düzenlenir. 
UYARI:  Yükseköğretim öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar ancak “kanunla” 
düzenlenir.

1. Siyasî partiler önceden izin almadan serbestçe kurulurlar. 
2. Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip “en az otuz (30) Türk vatandaşı” tarafından kurulur. 
3.  Parti üyesi olabilmek için  “onsekiz (18)  yaşını doldurmuş”  olmak gerekir.  Herkes dilediği zaman siyasi 
parti üyeliğinden ayrılabilir. 
4.  Kimse,  aynı zamanda birden fazla siyasî partinin üyesi olamaz



SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER HATIRLATMALAR

6. Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. 
7. Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden 
maddî yardım alamazlar. 
8. Terör eyleminden mahkûm olanlar siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.  
9. Temelli kapatılan siyasi partilerin isimleri, amblemleri ve benzeri işaretleri başka bir siyasi partice 
kullanılmayacağı gibi,  daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamalar da siyasi 
partilerce kullanılmaz.  

SİYASÎ PARTİLERİN UYACAKLARI ESASLAR

1. Siyasî partilerin tüzük ve programları ile faaliyetleri, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. 
(Anayasanın 2.  ve 3. maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olamaz.) 
2. Siyasî partilerin tüzük ve programları ile faaliyetleri, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür 
diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. 
3. Siyasî partilerin tüzük ve programları ile faaliyetleri, suç işlenmesini teşvik edemez. 
4. Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler. 
5. Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir.  
UYARI:  Siyasi partilerin mali denetimini  “Anayasa Mahkemesi” yapar. Anayasa Mahkemesi bu görevini yerine 
getirirken Sayıştay’dan yardım alır.



SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER HATIRLATMALAR

SİYASİ PARTİLERİN GELİRLERİ

1. Devlet tarafından yapılan hazine yardımı. 
2. Üye ve milletvekilliği aidatları. 
3. Bağışlar.
3.   Parti mal varlığından elde edilecek gelirler.
4. Parti  faaliyetlerinden  (balo  ve  konser  gelirleri,  yayın, flama, rozet vb. satışı) elde edilen gelirler. 
UYARI: Siyasi  partiler  seçimlerde  aldıkları oy  oranlarınca hazine yardımı alırlar. 
UYARI:  Siyasi partilerin hazine yardımı alabilmeleri  için seçimlerde “% 3 ve üzeri” oy almaları gerekmektedir.  

1. Siyasi partilerin kapatma davasını “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı” açabilir. 
2. Yargıtay Cunhuriyet Başsavcısı bu davayı; 
✓ re'sen (tek başına), adalet bakanının istemi üzerine, bir siyasi partinin istemi üzerine açabilir. 
3. Siyasi partilerin kapatma davası Anayasa Mahkemesi tarafından dosya üzerinden görülür.  Ancak karar öncesinde siyasi 
partiden savunmasını ister. 
UYARI: Bu savunma ilgili siyasi partinin her hangi bir üyesi tarafından gerçekleştirilebilir.
4. Anayasa Mahkemesi, kapatma kararını o gün toplantıya katılanların “üçte ikisinin ( 𝟐/𝟑 ) oyu” ile verir. 
5.  Anayasa mahkemesi,  kapatma kararı dışında ilgili siyasî partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun 
bırakılmasına karar verebilir. 
6. Kapatılan siyasi partinin tüzel kişiliği sona erer ve bütün mal varlığı hazineye devredilir.

SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI



SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER HATIRLATMALAR

SİYASİ YASAKLAMA CEZASI

Partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleri ile neden olan parti kurucuları ve üyeleri Anayasa Mahkemesinin 
temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak  “beş  
(5)  yıl süreyle” bir başka partinin kurucusu,  üyesi,  yöneticisi ve denetçisi olamazlar. 
UYARI: Siyasi yasaklama cezası alan parti kurucu ve üyelerinin varsa milletvekillikleri devam eder.  (Siyasi parti 
faaliyetlerinde bulunamazlar.) 
UYARI:  Siyasi yasaklama cezası alan kişiler bağımsız milletvekili adayı olabilirler ve seçilebilirler.  (Siyasi 
faaliyette bulunabilirler.)



SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER HATIRLATMALAR

DİLEKÇE HAKKI

1.  Vatandaşlar ve karşılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu 
ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 
2.  Dilekçe hakkı karşılık esası gözetilmek kaydıyla yabancılara da tanınmıştır. 
3.   Başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. 
4.   Herkes,  bilgi edinme ve Kamu Denetçisine başvurma hakkına sahiptir.

1. TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu “idarenin işleyişiyle ilgili” şikâyetleri 
inceler. 
2. Kamu Baş Denetçisi TBMM tarafından gizli oyla dört (4) yıl için seçilir.  

UYARI:  "Kamu Denetçiliği Kurumu"  ve  "Ekonomik ve Sosyal Konsey"  ilk kez 2010 anayasa değişikliği ile 
birlikte oluşturulan kurumlardır. 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

YAKALAMA VE TUTUKLAMA

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 
“kırk sekiz  (48)  saat”  ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok “dört (4) gün” içinde hâkim önüne çıkarılır. 
Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz.  “Bu süreler 
olağanüstü hal ve savaş hallerinde uzatılabilir.”



TEMEL HAK VE ÖDEVLERİN NİTELİĞİ, SINIRLANMASI VE DURDURULMASI 

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN NİTELİĞİ 

Herkes,  kişiliğine bağlı,  dokunulmaz,  devredilmez,  vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

1.  Temel hak ve hürriyetler,  özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 
sebeplere bağlı olarak ve ancak Kanunla sınırlanabilir.  
2. Bu sınırlamalar,  Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin gereklerine,  lâik 
Cumhuriyetin gereklerine, ölçülülük ilkesine, aykırı olamaz. 
UYARI:  Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması  “özel sebeplerle”  olmalıdır.  “genel sınırlama sebepleri”  
2001 Anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır. 

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI 

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN 
KULLANILMASININ DURDURULMASI

1. Temel hak ve hürriyetler, 
✓ Savaş,  
✓ olağanüstü hallerde, kanun ile durdurulabilir. 
2.  Temel hak ve hürriyetlerin durdurulması milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek 
kaydıyla ve durumun gerektirdiği  “ölçüde”  (ölçülülük ilkesi) gerçekleştirilir.



TEMEL HAK VE ÖDEVLERİN NİTELİĞİ, SINIRLANMASI VE DURDURULMASI 

HİÇBİR DURUMDA KISITLANAMAYACAK VE 
DURDURULAMAYACAK HAKLAR (Hakların Özü) 

1.  Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına dokunulamaz. 
2.  Kişinin maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. 
3.  Kişinin din,  vicdan,  düşünce ve kanaat özgürlüğüne dokunulamaz. 
4. Kişiye ait suç ve cezalar geriye yürütülemez. 
5. Hiç kimse suçluluğu mahkeme kararı ile sabit olununcaya kadar suçlu sayılamaz. (Masumiyet karinesi) 

NOT: Çekirdek  olan  hakları  dediğimiz  haklar asla durdurulamaz. Bunlar;   
► Yasama hakkı 
► Din ve vicdan özgürlüğü 
► Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü 
►Masumiyet karnesi 
► Suç ve cezanın geçmişe yürütülememesi 



YASAMA



Yasama yetkisi Türk Milleti adına,  5 yılda bir yapılan genel seçimler neticesinde oluşturulan 600  (2017 değişiklik)  
milletvekilinden oluşan TBMM'ye aittir. 

Yasamanın Temel ilkeleri; 
Yasamanın Genelliği İlkesi, 
Yasamanın Asliliği (İlk Elliği) İlkesi, 
Yasamanın Devredilemezliği, 
Yasamanın Sürekliliği

✓ 66.HÜKÜMET 

✓ 27.Yasama Dönemi 

✓ 27.BAŞBAKAN: BİNALİ Yıldırım. (Son)

✓ 27.MECLİS BAŞKANI: İsmail Kahraman. 

✓ 12.C.BAŞKANI: Recep Tayyip Erdoğan.

NOT: Binali Yıldırım son «Başbakan»



YASAMANIN GENELLİĞİ İLKESİ

TBMM’nin Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla 
her konuda ve dilediği ölçüde,  istediği 
ayrıntıda düzenleme yapabilmesidir.

YASAMANIN ASLİLİĞİ (İLK ELLİĞİ) İLKESİ

TBMM’nin herhangi bir konu hakkında 
düzenleme yapabilmesi için başka bir makam,  
kurum veya organdan izin ve talimat almasına 
gerek olmadığını ifade eden ilkedir.

İstisnası:  OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

YASAMANIN DEVREDİLEMEZLİĞİ

Kuvvetler ayrımının sonucunda kanun koyma 
gücünün sadece TBMM’ye ait olmasını ifade 
eden ilkedir.  

Bu ilke anayasa ile de güvence altına alınarak 
7. Maddede “Yasama yetkisi Türk Milleti adına 
TBMM’ye aittir.  Bu yetki devredilemez.” 
İfadesi kullanılmıştır. 

İstisnası: OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

YASAMANIN SÜREKLİLİĞİ

TBMM’nin sahip olduğu yasama yetkisinin 
kesintiye uğramama durumunu ifade eder.



Yasama Dönemi nedir? İki genel seçim arasındaki 5 yıllık çalışma süresidir.  2017  Değişimi

1 yıllık çalışma süresidir.  (1 Ekimde başlar 1 Temmuzda biter)

1 günlük çalışma süresi

Birleşimin aralara bölünmesi ile oluşan zaman dilimidir. 

Yasama  Yılı nedir?

Birleşim nedir?

Oturum nedir?



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM)

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi "genel oyla" seçilen altıyüz (600) milletvekilinden oluşur.  
2. Yasama Yılı ve Yasama Dönemi 
✓ Yasama yılı oniki (12) aydır. 
✓ Yasama dönemi ise beş (5) yıldır.

KURULUŞU

1982 Anayasası ilk şekline göre; 400 Milletvekili
1982 Anayasası’nın 1987 değişimine göre; 450 Milletvekili
1982 Anayasası’nın 1995 değişimine göre; 550 Milletvekili
1982 Anayasası’nın 2017 değişimine göre; 600 Milletvekili

TBMM seçimleri “beş (5) yılda bir” yapılır.

SEÇİM DÖNEMİ

1982 Anayasası ilk şekline göre; 5 yılda bir
1982 Anayasası’nın 2007 değişimine göre; 4 yılda bir
1982 Anayasası’nın 2017 değişimine göre; 5 yılda bir



SEÇİM DÖNEMİ TBMM ve Cumhurbaşkanı Seçim Dönemi

TBMM üye tam sayısının 3/5 (360 milletvekili) çoğunluğu seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu 
durumda TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesiyle. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte 
yapılır. 

TBMM yada Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi haliyle 60. günü takip eden ilk Pazar 
günü gerçekleşir.

Cumhurbaşkanı ikinci kez aday olabilir.

UYARI: Türkiye’de seçimler; 
✓ Gizli Oy 
✓ Açık Sayım 
✓ Eşit Oy 
✓ Tek dereceli seçim ile yapılmaktadır.

Görevdeki  hükümetin  gensoru  ile  düşmesi (2017 Değişimi ile kalktı)



SEÇİM DÖNEMİ ERKEN SEÇİM NEDİR?

✓ TBMM, meclis üye tam sayısının en az üç bölü beşinin  (𝟑/𝟓)  oyu ile (en az 360 milletvekili) bu süre 
dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebilir.

Bu durumda TBMM seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte yapılır. Ayrıca TBMM bu kararı 
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde verirse Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Cumhurbaşkanınca 
verilecek karara göre de seçimler yenilenir. 

✓ Görev süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. 

✓ Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri,  yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

Seçimlerin Geriye Bırakılması:  Seçimler sadece "savaş"  sebebiyle her defasında  “en fazla bir  (1)  yıl” 
“TBMM” tarafından geriye bırakılabilir (ertelenebilir).



SEÇİM DÖNEMİ SEÇİMLERE İLİŞKİN İLKELER

✓ Tek dereceli seçim 
✓ Nispi Temsil 
✓ %10 Barajı 
✓ Dehant Sistemi 
✓ Geniş Çevre 
✓ Liste  Usulü  (Seçmen  kağıtlarının  eve  gelmesi) 

Seçim Çevresi: Bir ilin, 
► Çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar ise 1 seçim çevresine 
► Çıkaracağı milletvekili sayısı 19 – 35 arası ise 2 seçim çevresine 
► Çıkaracağı  milletvekili  sayısı  36 ya  varır ise 3 seçim çevresine ayrılır. 
► Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi 

✓ Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi yargı organlarının gözetiminde yapılır. 
✓ Seçimlerle ilgili her türlü faaliyet Yüksek Seçim Kurulunun faaliyetindedir.



YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)

Yüksek Seçim Kurulu ilk kez 1950’de kuruldu. 
İlk kez 1961 Anayasasında yer aldı.

Başkanı Sadi Güven

7 Asil 4 Yedek toplam 11 üyeden oluşur

- 6 Üye Yargıtay üyelerinden  
- 5 Üye Danıştay üyelerinden seçilir.  
(Başkanlarını kendi içlerinden seçerler) 

Kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır

✓ Milletvekillerinin  ve  Cumhurbaşkanlarının seçim tutanaklarını (mazbata) düzenlemek 
✓ Halk oylamasına dair işleri yapmak 
✓ Milletvekili adaylarının adaylıklarını kabul etmek 

GÖREVLERİ



MİLLET VEKİLLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

✓ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
✓ 18 yaşını bitirmiş olmak (2017 değişikliği)
✓ En az ilkokul mezunu olmak 
✓ Kısıtlı olmamak
✓ Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
✓ Askerlikle ilişiğinin bulunmaması (2017 değişikliği)
✓ Kasıtlı suçlardan 1 yıl ve daha fazlası hapis cezası olmamak 
✓ Affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı suçlardan hüküm olmamak,  

şartlarına sahip olanlar aday olabilir.

MİLLET VEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİ

✓ Hâkimler ve Savcılar 
✓ Silahlı Kuvvetler Mensupları 
✓ Yüksek Yargı Mensupları 
✓ Yükseköğretim kurulu üyeleri
✓ Yükseköğretimdeki öğretim elemanları
✓ Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur statüsündeki görevliler
✓ İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri.

MİLLET VEKİLİ ADAYI OLMAK İÇİN GÖREVİNDEN ÇEKİLMESİ GEREKENLER

DİKKAT ET!!!
✓ Hâkimler ve Savcılar 
✓ Silahlı Kuvvetler Mensupları 
✓ Yüksek Yargı Mensupları 

Bunlar milletvekili olamasalar bile göreve 
dönemez.

NOT: Seçilen kişi sadece seçildiği bölgeyi 
değil tüm ülkeyi temsil eder yani  "Milletin 
Temsili" esastır. 
NOT: Seçim kurumlarında mazbatalarını 
alınca Milletvekili sıfatı kazanılır.  Meclis 
Genel kurulunda yemin edilerek göreve 
başlanır.



MİLLET VEKİLLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

✓ Kamu kurum ve kuruluşlarında,  devletten yardım olan dernek ve vakıflarda çalışamazlar. 
✓ Kamu ihalelerinde komisyonculuk, iş takipçiliği ve aracılık yapamazlar. 
✓ Devletin Aleyhine vekillik yapamazlar. 
✓ Ticaret yaparken milletvekili sıfatını kullanamazlar.
✓ Yürütme organını teklif, imha, atama veya onamasına bağlı resmi ya da özel bir işle görevlendirilemezler.

MİLLET VEKİLLİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER

MİLLET VEKİLLERİNİN BAĞIŞIKLIKLARI

YASAMA SORUMSUZLUĞU

Bir vekilin meclis çalışmalarındaki ya, söz ve 
düşüncelerinden dolayı sorumlu olmamasıdır. 

✓ Mutlak olup kaldırılamaz. 
✓ Ömür boyu devam eder (vekillik bitse de sürer) 
✓ Hukuki ve Ceza davalarından korur. 
✓ Vekil olmayan bakanlara da verilir.

NOT: Dokunulmazlık kaldırılsa da milletvekilliği 
düşmez,  dokunulmazlığı kaldıran vekil 7 gün içinde 
Anayasa mahkemesine başvurabilir. AYM'de 15 gün 

içinde cevap vermelidir.

NOT: Dokunulmazlığı Korumadığı Durumlar 
✓ Ağır Cezayı gerektiren suçüstü haller 
✓ Soruşturmasına seçimden önce başlamak şartıyla 

Anayasanın 14. maddesindeki suçlar.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI

Seçimlerden önce veya sonra suç işlediği iddiası ile bir 
milletvekilinin tutulamaması, alıkonamaması, sorgulanamaması 
ve yargılanamaması. 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar görevleri ile ilgili 
olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığından yararlanır. (2017)



MİLLET VEKİLLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİ

Kendiliğinden

✓ Ölüm
✓ Cumhurbaşkanı seçilmek
✓ Bakan olması
✓ Kısıtlanması (Mah. Kararı)
✓ Kesin hüküm giymesi (Mah. Kararı)

Millet vekilliğinden istifa: TBMM Başkanlık Divanı 
tespit ettikten sonra TBMM Genel Kurulunca karar 
verilir.

TBMM  Kararıyla

Milletvekilinin Meclis çalışmalarına 1 ay içinde 
toplam 5 birleşim günü katılmaması: TBMM Genel 
Kurulunun salt çoğunluyla kara verilir.

Milletvekilinin üyelikle bağdaşmayan bir iş 
üstlenirse: TBMM Genel Kurulunun salt 
çoğunluğunun gizli oyuyla karar verilir.

NOT: TBMM kararıyla millet vekilliği düşen 
milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine iptal 
davası açabilir.

NOT: Bir kimsenin Cumhurbaşkanı tarafından bakan 
olarak atanması milletvekilliğini doğrudan düşürür. 
Meclis Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilmek 
(2017 Değişikliği)

NOT: Milletvekilliğinin düşmediği haller;
✓ Partisinden istifa etme 
✓ Dokunulmazlığın kaldırılması 
✓ Partisinin kapatılmasına neden olmak (2010) 



TBMM'NİN TOPLANMA, ARA VERME VE TATİL DÖNEMLERİ 

TBMM,  her yıl  “Ekim ayının ilk günü” 
kendiliğinden toplanır.

TOPLANMA ARA VERME

TBMM bir yasama yılında Meclis Genel 
Kurulunun kararı ile “on beş (15) günü” 
geçmemek kaydıyla her defasında ara 
verebilir.

TATİL

Meclis,  bir  yasama  yılında  “en  fazla  üç  
(3)  ay” tatil yapabilir. 

TOPLANTIYA ÇAĞIRMA

Tatil ve ara verme dönemlerinde;  
“Cumhurbaşkanı”  ve  “TBMM Başkanı” 
Meclisi doğrudan toplantıya çağırabilir. 
Meclis üye tam sayısının  𝟏/𝟓 kadar 
milletvekili,  TBMM Başkanından 
isteyerek meclisi toplantıya çağırabilirler.



PARLEMENTO KARARLARI

Meclisin kanun dışındaki bütün işlemleri parlamento kararlarıdır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 
bakanlar hakkında meclis 
soruşturması açılması

TBMM İçtüzüğü

✓ Yasama dokunulmazlığının kaldırılması,
✓ TBMM üyeliğinin düşürülmesi,
✓ Yasama meclisi iç tüzükleri, Yargı denetimine tabidir.

Resmi gazetede yayınlanır ama Cumhurbaşkanı onayına gerek yok.

Parlamento kararları şunlardır;

Yasama dokunulmazı kaldırılması

Milletvekilliği düşürülmesi kararı

TBMM ve Cumhurbaşkanı 
seçimlerinin yenilenmesi kararı.

Meclisin tatile girmesi kararı

Cumhurbaşkanı yardımcıları veya 
bakanların Yüce Divana sevk kararları

Genel görüşme açılması kararı

Meclis araştırması açılması kararı

Savaş ilanı kararı

Olağanüstü hal durumunun onayı ve 
uzatılması kararı

TBMM Başkanı seçimi

Türk Silahlı Kuvvetlerin yurtdışına 
gönderimi yada yabancı kuvvetlerin 
ülkede bulunmasına izin verme 

RTÜK üyeleri seçimi

Sayıştay üye ve başkanının seçimi

Kamu baş denetçisinin seçimi (2010 
Değişimi)

Anayasa mahkemesine 3 üye seçimi 
(2010 Değişimi)

HSK’ya 7 üye seçimi (2017 Değişimi)



TBMM’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

TBMM ve C.bşk seçimlerinin 
yenilenmesine karar verme

Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak

Savaş ilanına karar vermek

Genel ve özel af ilanına karar verme.

Seçim kanunlarını hazırlama

Bütçe ve kesin hesap kanunlarını 
görüşme ve kabul etme

Cumhurbaşkanı ve yardımcılarını 
veya bakanların Yüce Divana sevk 
kararları

TBMM Başkanını seçme

Olağanüstü hal durumunun onayı ve 
uzatılması kararı

Türk Silahlı Kuvvetlerin yurtdışına 
gönderimi yada yabancı kuvvetlerin 
ülkede bulunmasına izin verme 

RTÜK üyeleri seçimi

Sayıştay üye ve başkanının seçimi

Kamu baş denetçisinin seçimi (2010 
Değişimi)

Anayasa mahkemesine 3 üye seçimi 
(2010 Değişimi)

HSK’ya 7 üye seçimi (2017 Değişimi)

Para basılmasına karar vermek

Milletlerarası ant. Onaylanmasını 
uygun bulma

BİLGİLENELİM ☺
Özel Nitelikli Kanunlar Nelerdir?

✓ Bütçe Kanunu
✓ Kesin Hesap Kanunu
✓ Genel ve özel af kanunları
✓ Milletlerarası ant. Uygun bulma 



TBMM BAŞKANLIK DİVANI

Meclis Başkanı
Başkan Vekilleri
Katip Üyeler
İdare Amirleri

BİRİMLERİ NELERDİR?

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Başkanlık Divanına meclisteki siyasi parti grupları 
üyeleri oranında katılır.

Siyasi parti grupları meclis başkanlığına aday 
gösterilemez

TBMM Başkanlık divanı için bir yasama döneminde 
iki seçim yapılır.

İlk seçimlerin görev süresi iki yıldır.

İkinci devre seçilenler ise o yasama döneminin 
sonuna kadar devam eder. (2010 Değişimi)

Meclis başkanı seçimleri 4 turda gizli oy ile yapılır.

TBMM’nin toplandığı günden itibaren 5 Gün içinde 
TBMM başkan adaları başkanlık divanını bildirilir. 
Başkan seçimi aday gösterme süresi bitiminden 
sonra 5 Gün içinde tamamlanır. 



TBMM BAŞKANI SEÇİMİ

I. TUR SEÇİM

TBMM BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

TBMM üye tam sayısının 2/3’ü
sağlanamazsa II. Tura geçilir.

Meclisi tatil veya ara verme sırasında doğrudan veya meclis üyelerinin 1/5’inin (120 Milletvekili) yazılı başvurusuyla 
meclisi toplamak.

Meclis toplantılarına başkanlık etmek ve meclisi temsil etmek.

II. TUR SEÇİM

TBMM üye tam sayısının 2/3’ü
sağlanamazsa III. Tura geçilir.

III. TUR SEÇİM

TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu
sağlanamazsa IV. Tura geçilir.
IV. Tura 3. turda en fazla oy alan 2 aday 
kalır. 

III. TUR SEÇİM

En fazla oy alan aday seçilir.

Tutanak dergisi ve tutanak özetinin düzenlemesini denetlemek.

BİLGİLENELİM ☺
TBMM Başkanı milletvekili olmak zorundadır.

BİLGİLENELİM ☺
2017 Değişikliği ile TBMM Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’nı temsil 

etme yetkisi kaldırılmıştır. Bu Yetki C.bşk Yardımcılarına aittir.



TBMM’DE NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK SAYILARI
(Milletvekili sayımız 600 (üye tam sayısı)

200 MilletvekiliTBMM’nin toplantı yeter sayısı 1/3’tür.

TBMM’nin salt çoğunluğu 

151 Milletvekili

TBMM’nin karar yeter sayısı toplantıya 
katılanların salt çoğunluğudur. TBMM 
üye tam sayısının 1/4’ünün bir 
fazlasından az olamaz. (Basit Çoğunluk)

120 Milletvekili
TBMM 1/5’inin isteği ile TBMM Başkanı 
tarafından olağanüstü toplantıya 
çağrılması

301 Milletvekili

TBMM’nin genel ve özel af ilan kararı 
TBMM üye tam sayısının 3/5’idir.

Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanı 
yardımcılarının ve bakanların yüce divana 
sevki için TBMM üye tam sayısının 
2/3’nün çoğunluğunun gizli oyu gerekir.

360 Milletvekili

400 Milletvekili

UYARI!!!
Orman Suçları af 

kapsamı dışındadır.



TBMM’DE NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK DURUMLARI

TBMM üye tam sayısının 3/5’i veya 2/3’üAnayasanın değiştirilmesi

Kamu başdenetçisinin seçimi

TBMM üye tam sayısının 3/5’iGenel ve özel af ilanı

TBMM üye tam sayısının 2/3’ü (2017 Değişikliği)

Meclis Başkanı seçimi
İlk iki turda TBMM üye tam sayısının 2/3’ü, üçüncü turda TBMM 

üye tam sayısının salt çoğunluğu

Milletvekilinin devamsızlık nedeniyle 
düşürülmesi

Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanı 
yardımcılarının ve bakanların yüce divana 
sevki

TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu

Anayasa Mahkemesine üye seçimi

İlk iki turda TBMM üye tam sayısının 2/3’ü, üçüncü turda TBMM 
üye tam sayısının salt çoğunluğu

İlk turda TBMM üye tam sayısının 2/3’ü, ikinci turda TBMM üye 
tam sayısının salt çoğunluğu



TBMM’DEKİ OYLAMA USULLLERİ

İŞARETLE

Üyelerin el kaldırma yada ayağa kalması

AÇIK

Üzerinde milletvekillerinin ad 
soyadlarının olduğu oy pusulasının 
kutuya atılması, elektronik ortamda, adı 
okunan milletvekilinin kabul, çekimser, 
red kelimesini yüksek sesle söylemesi.

GİZLİ

Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan 
yuvarların kutuya atılmasıyla olur.

Beyaz Yeşil Kırmızı

Olumlu Çekimser Olumsuz

Gizli oylama için 20 
milletvekili önerge 

sunmalıdır. 

GİZLİ OYLAMA İLE YAPILAN İŞLEMLER

Anayasa değişikliklerinin maddelerinin 
veya tümünün kabul edilmesi

Cumhurhurbaşkanının, yardımcıların 
yada bakanların yüce divana sevki için

Milletvekilliğinin düşürülmesi

Anayasa mahkemesine üye seçimi

Meclis Başkanının seçimi

Kamu başdenetçisinin seçimi

Sayıştay başkanı ve üyelerinin seçimi



TBMM'NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI 

A. YAZILI SORU B. GENEL GÖRÜŞME C. MECLİS ARAŞTIRMASI

D. MECLİS SORUŞTURMASI

1. Milletvekilleri 
tarafından 
“Cumhurbaşkanı 
Yardımcıları” veya 
“bakanlara” soru 
sorulmasıdır. 
2. Soru onbeş (15) gün 
içinde cevaplandırılır. 

1. Toplumu ve devlet  
faaliyetlerini ilgilendiren  
belli bir konunun, TBMM 
Genel Kurulunda 
görüşülmesidir. 
2. C.bşk, siyasi parti 
grupları, veya en az 20 
milletvekili tarafından 
önerge ile istenir.

1. Belli bir konuda bilgi 
edinilmek için mecliste 
oluşturulan komisyon 
aracılığı ile yapılan 
incelemeden ibarettir.
2. C.bşk, siyasi parti 
grupları, veya en az 20 
milletvekili tarafından 
önerge ile istenir. 

1. Cumhurbaşkanı Yardımcıları veya bakanların “görevleri ile ilgili işlediği suçlarda cezai sorumluluklarının” araştırılmasıdır.
2. Teklif: Meclis üye tam sayısının yarısından bir fazlasının oyu ile (en az 301 milletvekilinin oyu ile) 
3. TBMM “en geç bir (1) ay içinde” konuyu görüşür. 
4. Soruşturma Açılması: Meclis üye tam sayısının 3/5’inin oyu ile soruşturma açılır.  (en az 360 milletvekilinin oyu ile) 
5.  Soruşturmanın tamamlanması sonrasında  “Meclis üye tam sayısının 2/3’ünün oyu  (en az 400 milletvekili)” ile 
Cumhurbaşkanı Yardımcıları veya bakanlar hakkında Yüce Divana sevk kararı verebilir. 
UYARI:  Yüce Divan yargılaması üç  (3)  ay içinde tamamlanır.  Cumhurbaşkanı Yardımcıları veya bakanlar seçilmeye engel 
bir suçtan hüküm giyerlerse görevleri sona erer.  

DİKKAT ET!!!
2017 DEĞİŞİMİ

✓ Yazılı Soru gelmiştir. 
X Gen Soru kaldırılmıştır.



KANUNLAR NASIL ÇIKAR?

TEKLİF MECLİS KOMİSYONU 

1. Bir kanunun TBMM'de görüşülebilmesi için kanun 
teklifi TBMM'ne sunulması gereklidir. 

Kanun teklifi milletvekilleri tarafından hazırlanır. 
2. Meclis komisyonunda görüşülen kanun teklifi 
TBMM'ne sunulur.

Teklif meclisin ilgili komisyonunda görüşülür. Görüşme 
sonrasında oylanarak TBMM'ye sunulur. 

TBMM'nde görüşülerek meclis üye tam sayısının ( 𝟏/𝟒 ) 'nün 
1 fazlasının oyu ile (151)  kabul edilen kanunlar 
Cumhurbaşkanının onayına sunulur. 
UYARI: TBMM'nde yeterli oy oranı alamayan kanunlar 
KADÜK olur.

TBMM’DE OYLANMASI

CUMHURBAŞKANI

1.Cumhurbaşkanı kanunları onbeş (15)  gün içinde 
imzalayabilir ve resmi gazetede yayımlayabilir. 
2. Cumhurbaşkanı kanunları isterse onbeş (15)  gün 
içinde bir daha görüşülmek üzere TBMM'ne geri 
gönderebilir.    
3. Cumhurbaşkanı kanunları ancak bir defa veto 
edebilir.  İkinci defa TBMM’nde üye tam sayısının 
yarısından bir fazlasının oyu ile  (en az 301 milletvekili) 
kabul edilen kanunları imzalamak zorundadır. 
4. Cumhurbaşkanı'nın veto edemediği tek kanun "Bütçe 
Kanunu"dur.

UYARI: Kanunların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi 
yapar.

UYARI: Yargısal denetimi olmayan tek kanun İnkılap 
kanunlarıdır.

UYARI: Yayımlanmış olan bir kanun, metninde ne zaman 
yürürlüğe gireceği gösterilmemişse Resmi Gazetede yayımını 
izleyen günden başlamak üzere 45 gün sonra yürürlüğe girer. 



BÜTÇE KANUNU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER?

Cumhurbaşkanı bütçe kanunu teklifini, mali yılbaşından 75 gün önce TBMM’ye sunar (2017 Değişikliği)

Bütçe kanunu teklifi 55 gün Bütçe Komisyonunda incelenir.

Kabul edilen teklif 20 Gün TBMM Genel Kurulunda 
görüşülür.

Zamanında yürürlüğe konulamayan bütçe kanunu yerine 
geçici bütçe kanunu çıkarılır.

MİLLETLERARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULMA?

TBMM tarafından uygun bulunan Milletlerarası Antlaşmalar.

Kanun hükmünde sayılır.

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırlar.

Aykırılık söz konusu ise Anayasa Mahkemesine başvuruda 
bulunulamaz.



ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ NASIL OLUR?

TBMM üye tam sayısının en az 1/3’ü 
(200 Milletvekili) tarafından yazılı 

teklifi ile olur.

TEKLİF GÖRÜŞME

Anayasanın değiştirilmesi teklifi en 
az 2 kez görüşülür.

KARAR VE ONAY

Değiştirme teklifi kabulü TBMM üye tam sayısının 
en az 3/5’inin (360 Milletvekili) gizli oyu ile olur.

Anayasa değişikliği TBMM üye tam sayısının 3/5’i
(360) ve üzeri 2/3 (400) az bir çoğunlukla kabul 

edilirse Cumhurbaşkanı ya TBMM’ye geri gönderir 
yada halk oyuna sunar. 

(Halk oyuna sunulması ZORUNLUDUR)

Anayasa değişikliği TBMM üye tam sayısının 2/3 (400) 
ve daha fazla bir çoğunlukla kabul edilirse 

Cumhurbaşkanı ya TBMM’ye geri gönderir yada halk 
oyuna sunar. 

(Halk oyuna sunulması İSTEĞE BAĞLIDIR)

CUMHURBAŞKANI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ TBMM’YE GÖNDERİRSE

TBMM geri gönderilen kanunu TBMM üye tam 
sayısının en az 3/5’i (360) ve üzeri 2/3 (400) az bir 

çoğunlukla AYNEN kabul edilirse Cumhurbaşkanı bu 
kanunu halk oyuna sunmak zorundadır.
(Halk oyuna sunulması ZORUNLUDUR)

TBMM geri gönderilen kanunu TBMM üye tam 
sayısının en az 2/3 (400) çoğunlukla AYNEN kabul 

edilirse Cumhurbaşkanı bu kanunu ya onaylar yada 
halkoyuna sunabilir

(Halk oyuna sunulması İSTEĞE BAĞLIDIR)



YÜRÜTME



Yürütme yetkisi CUMHURBAŞKANINA aittir. 
(2017 Değişikliğiyle Bakanlar Kurulu kaldırıldı.)

YÜRÜTME

CUMHURBAŞKANI SEÇİLME YETERLİLİKLERİ 

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2.Kırk (40) yaşını doldurmuş olmak 
3.En az yükseköğrenim görmüş olmak. 
4.TBMM üyesi (milletvekili) olmak veya 
milletvekili seçilme yeterliliklerine sahip olmak.

NOT: Cumhurbaşkanı seçilen kişi;
✓ TBMM üyeliği sona erer.
✓ Partisiyle ilişiği kesilmez (2017 

Değişikliği)

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERME 

1.Siyasi parti grupları (2017 Anayasa 
Değişikliği)
2.En son yapılan genel seçimlerde toplam 
geçerli oyların tek başına yada birlikte en az 
%5’ini almış olan siyasi partiler.
3.En az 100 bin Seçmen aday gösterebilir.

NOT: TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler; 
Grup kararı ile
TBMM’deki diğer partiler; Tüzüklerinde 
gösterilen yetkili organların kararı ile
(Her siyasi parti veya parti grupları ancak bir 
aday için başvurur, Bir kişiyi birden fazla siyasi 
parti grubu veya siyasi parti aday gösterebilir.)



CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 

1.Halk tarafından seçilir
2.Görev süresi (5+5) yıldır.
3.Cumhurbaşkanlığı seçimi TBMM seçimleri ile birlikte yapılır.
4.Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde kırkbeş (45) gün içinde 
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Genel seçimlere bir (1) yıl veya daha az süre kalmışsa TBMM seçimleri 
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılır.
5.Bir kimse en fazla iki kez seçilebilir. (Ancak Cumhurbaşkanı ikinci döneminde TBMM tarafından 
seçimlerin yenilenmesine karar verildiyse tekrar aday gösterilir. (2017 Değişimi) )
6.Bir kimse hem cumhurbaşkanı adayı hem de milletvekili adayı olamaz (2017 Değişimi)
7.Seçim iki turla yapılır.

I. TUR

Genel Oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilir.
Genel Oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. 

Geçerli oyların yarısından bir fazlasını alan 
seçilir bu oyu alan olmazsa 2. tura geçilir.  

II. TUR

En fazla oyu alan iki aday katılır. Oyların çoğunu 
alan seçilir.

NOT 1: 2. Tura kalan adaylardan biri çeşitli nedenlerden dolayı çekilirse 1. turdaki oy oranlarına göre sıradaki aday 2. tura geçer.

NOT 2: Son tura tek aday kalmışsa seçim referandum şeklinde olur. 

NOT 3: Yeni Cumhurbaşkanı görevine başlayana kadar süresi dolan devam eder.



CUMHURBAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

Y- Yasaları yayınlamak - veto etmek  
A- Anayasa değişikliğin halkoyuna sunmak  
S- Seçimleri yenilemek  
A- Anayasa mahkemesine iptal davası açmak 
M- Meclisi toplantıya çağırmak  
A- Açılış konuşması yapmak (isterse)

YASAMA GÖREVLERİ 

H- HSYK’nın 4 üyesini seçmek  
A- Anayasa Mahkemesinin 12 üyesini seçmek  
Y- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Başsavcı 
vekilini seçmek  
D- Danıştay’ın 1/4 üyesini seçmek  

YARGI GÖREVLERİ

YÜRÜTME GÖREVLERİ 

✓ Başbakanı atamak istifasını kabul etmek  
✓ Bakanları atamak - görevden almak. 
✓ **GenelKurmay Başkanını atamak (Doğrudan)  
✓ Rektörleri atamak  
✓ DDK başkan ve üyelerini seçmek  
✓ YÖK üyelerini seçmek  
✓ Özel af ilan etmek  
✓ OHAL ilan etmek  
✓ Milli Güvenlik Kuruluna  (MGK)  başkanlık etmek  
✓ Milletler arası antlaşmaları onaylamak. 

UYARI!!!  2017 Değişikliği ile Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin «Yasama, Yürütme, Yargı» gibi ayrımına son verilmiştir.



CUMHURBAŞKANI’NIN TEK BAŞINA YAPTIĞI İŞLEMLER

✓ Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye göndermek.
✓ TBMM’de açılış konuşmasını yapmak
✓ TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak
✓ TSK adına Başkomutanlığı temsil etmek
✓ Cumhurbaşkanı yardımcılarını atamak
✓ Bakanları atamak
✓ Genelkurmay Başkanını atamak

✓ Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyelerini seçmek
✓ MGK’yı toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek
✓ TBMM seçimlerinin yenilenmesine kara vermek
✓ Yüksek yargı organlarına üye seçmek ( HSK , Anayasa 

Mahkemesine)
✓ Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak
✓ Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak
✓ Anayasa değişikliğini halkoyuna sunmak

BAŞKOMUTANLIK VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

✓ Başkomutanlık, Cumhurbaşkanınca temsil edilir.
✓ Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından atanır (2017 Değişikliği)
✓ Milli güvenliğin sağlamasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında, TBMM’ye karşı Cumhurbaşkanı 

sorumludur. (2017 Değişikliği)



CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

✓ Cumhurbaşkanı, Yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.
✓ Anayasada yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve ödevleri cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 

düzeltilemez. 
✓ Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda çıkarılamaz.
✓ Kanunda açıkça düzenlenen konularda çıkartılamaz.
✓ Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanunlar geçerlidir.
✓ TBMM aynı konuda kanun çıkarması halinde Cumhurbaşkanlığı kanunnamesi hükümsüz olur.
✓ Cumhurbaşkanı kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilir.
✓ Kararnameler ve yönetmelikler yayımdan sonraki bir tarih belirtilmemişse Resmi Gazetede yayımlandıkları gün 

yürürlüğe girer.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YAPILAN İŞLEMLER

✓ Bakanları atamak  
✓ Genelkurmay başkanını atamak  
✓ Vali ve Büyükelçileri atamak  
✓ Kararnameleri imzalamak  
✓ Yönetmelikleri onaylamak
✓ OHAL ilan etmek



YENİ  ANAYASADA  HÜKÜMETİN KURULMASI 

✓ 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde güvenoyu kaldırılmıştır. 
✓ Artık Cumhurbaşkanın Kabine listesini onaylamasıyla güvenoyuna gerek kalmadan Hükümet kurulacaktır. 
✓ Hükümetin düşmesi de Cumhurbaşkanın bütçe kanununu onaylamaması neticesinde gerçekleşir. 
✓ Seçimlerden sonra kaldırılan diğer Mekanizmada Gensoru uygulamasıdır. Bakanlar kurulu ve Başbakanın kaldırılmasıyla 

bu uygulamada tamamen sona ermiştir. 
✓ Bir bakan ya da vekil hakkında Meclis araştırması ya da soruşturması verilebilir. 
✓ Yeni anayasada artık bakanların sorumluluğu tamamen Cumhurbaşkanına bağlanmıştır. Değişmeyen durum Bakanların 

Hiyerarşik Amiri Cumhurbaşkanıdır. Böylece yeni anayasada yürütme mekanizması tek başına oldu.

NOT: İzinli veya özürlü bir bakana ancak bir bakan vekillik eder. Bir bakan birden fazla bakana vekillik edemez.  

NOT: Herhangi bir sebepten boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır.(2016KPSS)



CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.  
UYARI:  “Yurtiçi gezisi”  ve  “görev süresinin dolması” vekâleti gerektirmez.  Görev süresi dolan Cumhurbaşkanı yerine 
yenisi seçilinceye kadar görevinde kalır.

CUMHURBAŞKANI’NIN TARAFSIZLIĞI 

Meclise karşı tarafsız ve sorumsuzdur.  Bir kişi C. Başkanı seçilirse varsa vekilliği ve parti üyeliği düşer.

CUMHURBAŞKANI’NIN CEZAİ SORUMLULUĞU 

✓ Cumhurbaşkanı suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla soruşturma açılması istenir.
✓ En geç 1 ay içinde görüşülür ve üye tam sayısının 3/5’inin gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilir.
✓ Soruşturma kararı verilmesi halinde 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır.
✓ Komisyon raporunu 2 ay içinde TBMM Başkanlığına sunar.
✓ Rapor TBMM Başkanlığında 10 gün içinde genel kurulda görüşür.
✓ TBMM üye tamsayısının 2/3’ünün (400 Milletvekili) gizli oyuyla Yüce Divana Sevk kararı çıkabilir.
✓ Yüce Divan yargılamasını 3 ay içinde tamamlar.
✓ Yüce Divanda seçilmeye engel bir suç işlendiği çıkarsa cumhurbaşkanının görevi son bulur.



DEVLET DENETLEME KURULU (DDK)

✓ İlk kez 1982 Anayasasında yer alır.  
✓ Üyeleri ve başkanı Cumhurbaşkanı seçer (2016 Kpss)
✓ 9 üyeden oluşur. DDK başkanı görev süresi 2 yıldır.
✓ İnceleme  araştırma  denetleme yapar.   
✓ Cumhurbaşkanının isteğiyle çalışır.  
✓ Kararları gizli ama bağlayıcı değildir.
✓ İşleyişi, üyelerin görev süresi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.  

İdarenin hukuka uygun çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuştur.

Özellikleri;

UYARI: 2017 Değişikliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri denetleme yetkisi getirildi.

UYARI: DDK, Yargı organlarını denetleme yapamaz.

UYARI: 2017 Değişikliği ile İdari soruşturma yetkisi getirildi.

UYARI: 2017 Değişikliği ile Cumhurbaşkanlığa bağlı olan Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği kaldırılmıştır.



MİLLİ GÜVENLİK KURULU (MGK)

✓ İlk kez 1961 Anayasasında geçer.  
✓ Başkanı Cumhurbaşkanıdır.  Olmadığı zaman Cumhurbaşkanı Yardımcıları başkanlığında toplanır (2017 Değişimi)
✓ 2 Ayda bir toplanır.  
✓ Kararları tavsiye niteliğindedir.  
✓ Gündemi Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanınca belirlenir.  
✓ Gündeme göre dışarıdan üye alınabilir.  

MGK, olağan olarak «2 ayda bir» Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanır.

ÖZELLİKLERİ;

SİVİL OLANLAR
✓ Adalet Bakanı (2001'den itibaren)  
✓ Milli Savunma Bakanı  
✓ Dışişleri Bakanı  
✓ İçişleri Bakanı 
✓ Cumhurbaşkanı Yardımcıları (2017 Değişikliği)
✓ Milli Eğitim Bakanı (2018’de Eklendi)

ÜYELERİ

ASKER OLANLAR
✓ Genelkurmay Başkanı
✓ Kara Kuvvetleri Komutanı 
✓ Deniz Kuvvetleri Komutanı
✓ Hava Kuvvetleri Komutanı

UYARI: 2017 Değişikliği ile Jandarma Genel Komutanı 
MGK’dan çıkarıldı

UYARI: MGK Genel Sekreteri toplantıya katılsa da oy 
kullanamaz.



OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ 

✓ OHAL ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
✓ OHAL süresi 6 Ayı geçmemek üzere çıkarılır.
✓ Bu süre Cumhurbaşkanının talebi üzerine TBMM her defasında 4 Ayı geçmemek üzere OHAL süresini uzatabilir.
✓ Savaş durumunda bu 4 Aylık süre aranmaz.
✓ OHAL kararları Resmi Gazetede yayımlanır. Kararın verildiği aynı gün TBMM’nin onayına sunulur.
✓ TBMM tatilde ise toplantıya çağrılır.

ÖZELLİKLERİ;

OHAL SEBEPLERİ NELERDİR?
✓ Savaş hali yada baş gösterecek durumun oluşması.
✓ Seferberlik, Ayaklanma
✓ Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma
✓ Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne içten ve dıştan tehlikeye düşürecek durumların oluşması.
✓ Anayasal düzeni yada temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması
✓ Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması.
✓ Tabi afet
✓ Tehlikeli salgın hastalıklar
✓ Ağır ekonomik bunalım

UYARI: 2017 Değişikliği ile SIKIYÖNETİM KALKTI. UYARI: 2017 Değişikliği ile OHAL yetkisi C.bşk’ye verildi.



UYARI: 2017 Değişikliği ile Cumhurbaşkanına kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla
yönetmelik çıkarma yetkisi verildi.

UYARI: 2017 Değişikliği ile Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra 
teşkilatının yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenir getirildi.

UYARI: 2017 Değişikliği ile Kamu Tüzel Kişilikleri Kanunla yada Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur getirildi.

UYARI: 2017 Değişikliği ile Merkez Bankası Başkanını ve üyelerini Cumhurbaşkanı atar.



YARGI



1982 Anayasasına göre, yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir. (2017 Değişikliği)

YARGI

Mahkemelerin Bağımsızlığı

✓ Hâkimler görevlerinde bağımsızdır.  
✓ Anayasa ve kanuna uygun olarak vicdani 

kanaatle karar verir.  
✓ Hiçbir kurum veya kişi hâkimlere talimat 

veremez, genelge gönderemez tavsiye de 
bulunamaz.  

✓ Görülmek olan bir dava ile ilgili Mecliste 
görüşme yapılamaz.  

✓ Yasama ve yürütme Yargı kararlarına uymak 
zorundadır.  

✓ Yargı kararlarının uygulanmasının geciktirilmesi 
söz konusu olamaz.  

Hakimlik Teminatı

✓ Hâkim ve Savcılar görevden alınamaz 
(azledilemez)  

✓ Kendileri istemedikçe 65 yaştan önce emekli 
edilemez.  

✓ Mali teminatlarından yoksun bırakılamaz.  
✓ İdari Görevlere atanamazlar  
✓ Bir mahkemenin kanunla kaldırılması üzerine 

aylık ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum 
bırakılamazlar.   

✓ İdari yönden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.   

UYARI: Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri 
işleyişi ve yargılama usulleri Kanunla düzenlenir.

UYARI: Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler 
kurulamaz. Savaş hallerinde kurulabilir. (2017 Değişikliği)



YARGI YOLU KAPALI İŞLEMLER

✓ Cumhur Başkanının re'sen yaptıkları (2017 Değişikliği) 
✓ YSK Kararları  
✓ HSK'nın işten çıkarma hariç tüm kararları(2010)  
✓ YAŞ'ın terfi ve emekliye ayırma kararları (2010)   
✓ Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararları (2010)
✓ Parlamento Kararları  
NOT: 3 tane istisna vardır.  Bunlar yargıya gider.

- İç Tüzük  
- Dokunulmazlığın Kaldırılması  
- Vekilliğin Düşürülmesi  

✓ Cumhurbaşkanlığı OHAL Kararnamesi 
✓ Milletler arası antlaşmalar  
✓ TSK'nın disiplin kararları  
✓ İnkılap kanunları ; Beynelmilel erkânın kabulü, Kılık kıyafet kanunu, Medeni Kanun, 

Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu, Yeni Türk Harfleri, Tevhidi Tedrisat, Tekke ve zaviyeler



ANAYASADA DÜZENLENEN YARGI KURULUŞLARI 

1.  Anayasa Mahkemesi (1961) 
2.  Yargıtay (1868) 
3.  Danıştay (1868) 
4.  Askeri Yargıtay (kaldırıldı) 
5.  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (kaldırıldı) 
6.  Uyuşmazlık Mahkemesi (1945) 
7.  Sayıştay (1862) 
8.  Hâkimler ve Savcılar Kurulu (1982) (adı değiştirildi) 
9.  Yüksek Seçim Kurulu (1950) 

YÜKSEK MAHKEMELER

ANAYASA MAHKEMESİ YARGITAY DANIŞTAY UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

UYARI: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay ve Askeri Mahkemeler kaldırılarak askeri yargı koluna son verildi.

UYARI: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay’ın kaldırılmasıyla yüksek mahkeme sayısı 4’e düştü.

UYARI: Uyuşmazlık Mahkemesi tanımında yer alan «askeri» ifadesi çıkarıldı.

UYARI: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay’ın kaldırılmasıyla birlikte 17 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi 
üye sayısı 15’e düşmüştür. 

UYARI: HSK, YSK, Sayıştay Yüksek Mahkeme değildir. 



ANAYASA MAHKEMESİ

KURULUŞU

TBMM’nin Seçtiği Üyeler

✓ Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasasıyla birlikte kurulmuştur. 
✓ Anayasa Mahkemesi “On beş (15) üyeden” oluşur. (2017 Değişimi)
✓ “Üç (3) üyesini” TBMM,  “On iki (12)  üyesini” ise Cumhurbaşkanı seçer. (2017 Değişimi)

✓ 2 ÜYE SAYIŞTAY’dan.
✓ 1 ÜYE Baro başkanlarının serbest 

avukatlar arasından gösterecekleri 3 
aday içinden yapacakları gizli oyla. 

Cumhurbaşkan’ının Seçtiği Üyeler

3 ÜYE------ YARGITAY
2 ÜYE------ DANIŞTAY
3 ÜYE------ Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan 
yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal 
bilimler dallarında görev yapan öğretim üyelerinden üçer 
aday içinden.
4 ÜYE------ Üst kademe yöneticileri, Serbest Avukatlar, 
Birinci sınıf Hakim ve Savcılar, En az 5 yıl raportörlük 
yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.UYARI: Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine doğrudan 

seçtiği üyeler şunlardır;
✓ Üst kademe yöneticileri, 
✓ Serbest Avukatlar, 
✓ Birinci sınıf Hakim ve Savcılar, 
✓ Anayasa Mahkemesi raportörleri.



ANAYASA MAHKEMESİ

ÜYE SEÇİLEBİLMEK İÇİN ARANAN KOŞULLAR

✓ 45 yaşını doldurmuş olmak.
✓ Yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin prof. ve doç. unvanı kazanmış olması.
✓ Avukatların en az 20 yıl fiilen çalışmış olması. 
✓ Üst kademe yöneticilerin yükseköğretim görmüş ve en az 20 yıl çalışmış olması.
✓ Birinci sınıf hakim ve savcıların adaylık dahil en az 20 yıl kamu hizmetinde bulunması.
✓ Anayasa Mahkemesi raportörlerinin en az 5 yıl meslekte yer almış olması.

GÖREV SÜRELERİ

✓ Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi “on iki (12) yıldır.” Görev süresi dolanlar yeniden seçilemez.  
✓ Anayasa Mahkemesi başkan ve başkan vekili Anayasa Mahkemesi üyelerinden yine Anayasa Mahkemesi 

üyeleri tarafından  “dört (4) yıllığına” seçilir.  Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir.  
✓ Anayasa Mahkemesi üyeleri  “altmış beş  (65)  yaşını doldurması” halinde emekliye ayrılırlar.



ANAYASA MAHKEMESİ

ÇALIŞMA VE YARGILAMA USULÜ 

✓ Kendi iç tüzüğüne göre çalışır.  
✓ 1 Genel Kurul ve 2 Daire’den oluşur.  
✓ Kararlarını genellikle salt çoğunlukla alır.  
✓ Daireler 4 üyeyle toplanır.
✓ Genel Kurul 10 üyeyle toplanır. (2017 Değişikliği)
NOT:  Anayasa değişikliği iptali ve parti kapatma kararını vermesi için toplanmış üyelerin 2/3 oyuna ihtiyaç vardır.
✓ Kararları kesindir.  
✓ İptal kararları gerekçeli olmak zorundadır.  Geriye yürütülmez.
NOT: Yüce divan kararlarına karşı yeniden inceleme istenebilir.  Genel kurulun yeniden inceleme sonucunda 
verdiği karar kesindir.
✓ Kararları Resmi Gazetede yayınlanır.

Daireler (Bölümler); 
Bireysel Başvurulara Bakar (2010)  
- Temel hak ve özgürlüklerin  
- İnsan hakları sözleşmesi kapsamındakilerin 
ihlali nedeniyle açılır ama önce tüm iç hukuk 
yolları tüketilmelidir. 

Genel Kurul; 
- Siyasi parti kapatma davaları (2/3 çoğunluk)  
- Anayasa değişikliği (2/3 çoğunluk)  
- İtiraz davaları  
- Yüce Divan davalarını görüşür. 



ANAYASA MAHKEMESİ

GÖREVLERİ

1.Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasaya  “şekil ve esas bakımlarından” 
uygunluğunu denetler.
2.Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları ise  “sadece şekil bakımından” inceler ve denetler. 
3.Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden,  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki 
herhangi birinin kamu gücü tarafından,  ihlal edildiği iddiasıyla yapılan  “bireysel başvuruları”  inceler ve karara bağlar.  
UYARI:  Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. 
4.Bazı kişileri Yüce Divan sıfatı ile yargılamak.   
5.Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanını seçmek. 
6.Siyasi partilerin kapatma davasına bakmak,  kapatma kararını vermek veya hazine yardımından mahrum bırakma 
cezası vermek ve partilerin mali denetimini yapmak.
7.Partisinin temelli kapatılmasına söz ve eylemleri ile neden olan parti üyelerine siyasi yasaklama cezası vermek. 
8.Milletvekillerinin,  dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesine karşı yapılan itirazları incelemek 
ve karara bağlamak.



ANAYASA MAHKEMESİ

YÜCE DİVANDA YARGILANABİLECEK KİŞİLER

✓ Cumhurbaşkanı 
✓ Cumhurbaşkanı Yardımcıları 
✓ Bakanlar 
✓ TBMM Başkanı

SİYASİLER TSK MENSUPLARI YARGI MENSUPLARI

✓ Genelkurmay Başkanı 
✓ Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetleri Komutanı 

✓ Anayasa Mahkemesi Başkan ve 
üyelerini,   

✓ Yargıtay Başkan ve üyelerini,  
✓ Danıştay Başkan ve üyelerini,  
✓ C.  Başsavcılarını,  C. Başsavcı 

Vekilini,  
✓ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Başkan ve üyelerini  
✓ Sayıştay Başkan ve üyelerini  

UYARI: 2017 Değişikliği ile Cumhurbaşkanı  Yardımcıları eklenmiştir. 

UYARI: 2017 Değişikliği ile Askeri Yargıtay , AYİM Başkan ve üyeleri ile 
Jandarma Genel Komutanı Yüce Divanda yargılanma olayı çıkartılmıştır.



ANAYASA MAHKEMESİ

ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ

Anayasa Mahkemesi;
✓ Anayasa değişiklikleri
✓ Kanunları
✓ Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini
✓ TBMM İçtüzüğünü

denetleyebilir.

A) SOYUT NORM DENETİMİ (İPTAL DAVASI) B) SOMUT NORM DENETİMİ (İTİRAZ DAVASI)

Soyut norm denetimi, diğer adıyla iptal 
davasıdır. Cumhurbaşkanı ve 

Milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine 
başvurmalarıdır.

Anayasa Mahkemesine iptal davası 
açabilecekler;
✓ Cumhurbaşkanı
✓ TBMM üye tamsayısının en az 1/5’i
✓ TBMM’de en fazla üyeye sahip iki siyasi 

parti grubu

Soyut norm denetimi, diğer adıyla itiraz 
davasıdır. Bir mahkemede görülmekte olan 
davanın karara bağlanmasında, o davada 
kullanılacak hukuk normunun anayasa 

uygun olup olmamasına bağlı olması 
halinde yapılan denetim.

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere 
“beş (5) ay” içinde kararını verir. Bu süre içinde Anayasa 
Mahkemesi tarafından karar verilmezse mahkeme davayı 
yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır.  



ANAYASA MAHKEMESİ

A) SOYUT NORM DENETİMİ (İPTAL DAVASI)

NE İÇİN? HANGİ BAKIMDAN? İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ?KİM AÇAR?

Anayasa değişikliği
Şekil bakımından.

✓ Cumhurbaşkanı
✓ TBMM üye tamsayısının en az 5/1’i 

milletvekili
10 Gün içinde.

Kanun
✓ Cumhurbaşkanı
✓ TBMM üye tamsayısının en az 5/1’i

milletvekili
Şekil bakımından. 10 Gün içinde.

Kanun

✓ Cumhurbaşkanı
✓ TBMM üye tamsayısının en az 5/1’i

milletvekili
✓ TBMM’de en fazla üyeye sahip iki 

siyasi parti grubu

Esas bakımından. 60 Gün içinde.

Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi

+
TBMM İçtüzüğü

✓ Cumhurbaşkanı
✓ TBMM üye tamsayısının en az 5/1’i

milletvekili
✓ TBMM’de en fazla üyeye sahip iki 

siyasi parti grubu

Şekil ve Esas 
bakımından.

60 Gün içinde.



ANAYASA MAHKEMESİ

Milletlerarası AntlaşmalarANAYASA 
MAHKEMESİNİN 

DENETİMİNE TABİ 
OLMAYAN 
İŞLEMLER

OHAL Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi

UYARI: Parlamento 
kararlarındaki 3 istisna 

hariç.

Parlamento Kararları 

Savaş hallerinde çıkartılan 
Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi



ANAYASA MAHKEMESİ

OHAL ve Savaş durumu 
olmadan çıkartılan 
Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi

ANAYASA 
MAHKEMESİNİN 

DENETİMİNE TABİ 
OLAN İŞLEMLER

Kanunlar

UYARI: Parlamento 
kararlarındaki 3 istisna 

maddesi bunlardır.

TBMM İçtüzüğü

Anayasa değişikliği

TBMM üyeliğinin düşmesi 

Yasama 
dokunulmazlığının 

kaldırılması



DANIŞTAY (İDARE)
Başkanı: Zerrin Güngör

ÖZELLİĞİ

✓ Danıştay,  “idarî mahkemelerce”  verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.  
✓ Danıştay,  belli davalara da  “ilk derece mahkemesi” olarak bakar. 

✓ Danıştay üyelerinin “dörtte üçü  (3/4),  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”  tarafından,  “dörtte biri  (1/4)  ise, 
Cumhurbaşkanı” tarafından seçilir. 

✓ Danıştay Başkanı,  başkanvekilleri,  Başsavcısı ve daire başkanları Danıştay üyelerinden yine Danıştay üyeleri 
tarafından gizli oyla  “dört  (4)  yıl için” seçilirler;  süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

ÜYE ve BAŞKAN SEÇİMİ

GÖREVLERİ

✓ İdari davaları görmek 
✓ Kamu kurumları arasındaki idarî uyuşmazlıkları çözmek, 
✓ Cumhurbaşkanı ve bakanlıklarca çıkartılmış “yönetmelikleri” incelemek,  
✓ Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında  “iki  (2)  ay içinde”  düşüncesini bildirmek.

İDARİ YARGIDAKİ MAHKEMELER

DANIŞTAY, İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi



YARGITAY (ADLİ)
Başkanı: Rüştü Cirit

ÖZELLİĞİ

✓ Yargıtay,  adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.  
✓ Yargıtay, belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

✓ Yargıtay üyelerinin tamamı, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca  (HSK) üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
seçilir. (DİKKAT ET!!! Cumhurbaşkanı üye seçmez)

✓ Yargıtay Başkanı,  başkanvekilleri ve daire başkanları Yargıtay üyelerinden yine Yargıtay üyeleri tarafından gizli oyla dört  
(4)  yıl için seçilirler;  süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

ÜYE ve BAŞKAN SEÇİMİ

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili,  Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından 
Cumhurbaşkanı tarafından dört (4) yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

YARGITAYIN ALT MAHKEMELERİ

Ceza Yargısında
✓ Sulh Ceza (2014 de kaldırıldı/Sadece Hâkimliği kaldı) 
✓ Ağır Ceza  
✓ Asliye Ceza

Hukuk Yargısında
✓ Sulh Hukuk  
✓ Asliye Hukuk (Gaiplik Kaza-ı Rüşt, Boşanma, 

Kamulaştırma bedeline itiraz)  
✓ Asliye Ticaret Mahkemesi



UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
Başkanı: Hicabi Dursun

ÖZELLİĞİ

Adlî ve idarî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak 
çözümlemeye yetkili mahkemedir.

✓ Uyuşmazlık Mahkemesi  “bir  (1)  Başkan”  ile  “on iki  (12) asıl”, “on iki (12) yedek üyeden” kurulur. Üyeleri, “Yargıtay” 
ve “Danıştay”, tarafından seçilir.  

✓ Başkanı,  Anayasa Mahkemesi üyelerinden yine Anayasa Mahkemesi tarafından seçilir. (4 Yıllığına)

ÜYE ve BAŞKAN SEÇİMİ

UYARI: Diğer mahkemelerle,  Anayasa Mahkemesi arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin 
kararı esas alınır.

UYARI: Sayıştay ile Danıştay arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarında ise Danıştay’ın kararı esas alınır.



SAYIŞTAY (MALİ)
Başkanı: Seyit Ahmet BAŞ

GÖREVLERİ

✓ Merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile 
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar. 

✓ Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
✓ Sayıştay’ın kararlarına karşı idarî yargı yoluna başvurulamaz. 

1. Sayıştay Başkanı ve üyelerinin tamamı TBMM tarafından seçilir. 
2. Sayıştay Başkan ve üyeleri azlolunamaz.  Kendileri istemedikçe  “altmış beş  (65)  yaşından önce”  emekliye ayrılamaz.

ÜYE ve BAŞKAN SEÇİMİ

UYARI: Sayıştay yüksek mahkeme değildir. Sayıştay üyeleri TBMM tarafından seçilir.

UYARI: Danıştay ve Sayıştay uyuşmazlığında Danıştayın kararları esas alınır.

UYARI: Siyasi partilerin mali denetimini Sayıştay değil Anayasa Mahkemesi yapar. 
Sayıştaydan sadece yardım alır.



MAHKEME

ANAYASA 3 Üye: TBMM
12 Üye: Cumhurbaşkanı

ÜYELERİNİ KİM SEÇER? BAŞKANINI KİM SEÇER?

YARGITAY

DANIŞTAY

UYUŞMAZLIK

SAYIŞTAY

YSK

HSK

KENDİLERİ SEÇER

HSK KENDİLERİ SEÇER

1/4 Üye: Cumhurbaşkanı
3/4 Üye: HSK

KENDİLERİ SEÇER

Yargıtay ve Danıştay Anayasa Mahkemesi

TBMM TBMM

6 Üye: Yargıtay
5 Üye: Danıştay

KENDİLERİ SEÇER

Cumhurbaşkanı ve TBMM Adalet Bakanı Başkandır



HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK)
ABDULHAMİT GÜL

Başkanı 
Adalet Bakanı

(Asli Üye)

HSK 13 Üyeden oluşur. Bu üyelerin dağılımı şöyledir;

KURULUŞU

Tabii Üyesi 
Adalet Bakanı Yardımcısı

Adalet Bakanı (1) ÜYE
Adalet Bakanı Yardımcısı (1) ÜYE
(Not: Ayrıca üye seçmezler ☺)

TBMM Genel Kurulu tarafından            (7) ÜYE
Cumhurbaşkanı tarafından (4) ÜYE

✓ HSK bir genel kurul,  iki daireden oluşur.
✓ HSK üyeleri görev süresi Dört yıldır «4 yıl»
✓ HSK üyeleri görev süresi dolmasından 30 gün önce üyelik seçimine gidilir.
✓ HSK yargı organı olmamasına karşın Anayasanın yargı bölümünde düzenlenmiştir.  
✓ Kararları idari karar niteliğindedir.  
✓ Meslekten çıkarma kararları hariç,  diğer kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır.  
✓ Genel kurula bağlı genel sekreterlik makamı vardır. 

GÖREV VE YETKİLERİ

✓ Adli ve İdari yargının hâkim ve savcılarını mesleğe kabul eder.  
✓ Tayin ve nakil işlemlerine bakar  
✓ Meslekte kalmaları uygun olmayanlar için disiplin cezası verir  
✓ Gerekli görürse meslekten çıkarır  

✓ Adalet Bakanlığının bir mahkemenin kaldırılması veya yargı 
çevresinin değiştirilmesi konularındaki teklifini karara 
bağlar   

✓ Danıştay üyelerinin 3/4 seçer  
✓ Yargıtay üyelerinin tamamını seçer   



İDARE HUKUKU
(İDARİ TEŞKİLAT)



8. BÖLÜM

İDARE HUKUKU

Devlet idaresi ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen kamu hukuku dalıdır.  

İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ

➢ Genç bir hukuk dalıdır. 
➢ Tedvin edilmemiştir (Tek kitap olarak 

kanunlaşmamıştır) 
➢ İçtihatlara dayanır (İdari yargının verdiği kararlarla 

oluşturulmuş) 
➢ Bağımsızdır 
➢ Kamu yararı düşüncesi hakimdir.  
➢ Statü hukukudur. (Önceden belirlenmiş statüler yani 

genel hukuki durumlar vardır) 
➢ Dinamiktir. (Değişen koşullara uyarlanır)  
➢ Tek taraflıdır.  
➢ Uyuşmazlıkları idari yargıda çözülür. 

İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI

➢ Anayasa 
➢ Kanun
➢ Cumhurbaşkanı kararnameleri 
➢ Milletlerarası antlaşmalar 
➢ Yönetmelikler 
➢ Teamül ve uygulamalar 
➢ İçtihat ve doktrin 

DİKKAT ET!!!
Kaynaklar arasında KHK ve Tüzük YOKTUR.



İDARİ KAMU HİZMETLERİNİN İLKELERİ

➢ Nesnellik  
➢ Düzenlilik  
➢ Süreklilik  
➢ Değişkenlik  
➢ Eşitlik  
➢ Bedelsizlik (Rüşveti önleyen maddedir.) 

GENEL İDARE KOLLUK MAKAMLARI

➢ Bakanlar  
➢ İç İşleri Bakanı  
➢ Vali  
➢ Kaymakam  
➢ Bucak Müdürü

İDARİ FONKSİYON

Özellikleri
➢ Konusunu kamu hizmetleri oluşturur.
➢ Amaç kamu yararını gerçekleştirmektir.
➢ Kamu gücü kullanılarak yerine getirilir.  
➢ İdari işlemlerle yerine getirilir.  
➢ Süreklidir.
➢ Bireylerle bağlantılıdır. 
➢ Kendiliğinden harekete geçer.

Devletin toplumsal ihtiyaçları karşılamak  
için yürüttüğü faaliyetlerdir.

DİKKAT ET!!!
Kolluk kuvvetleri: Polis, jandarma, bekçi, zabıta, özel güvenlik, köy 
korucuları.
✓ Jandarma iç güvenliğin sağlanmasında İç İşleri Bakanlığına bağlıdır. 
✓ Köy korucuları kaymakamlığa bağlıdır.  
✓ MİT Cumhurbaşkanlığına bağlandı ve siyasi kolluktur.

İDARİ KARARLARIN ÖZELLİKLERİ

➢ Tek Yanlılık ve İcrailik
➢ Yargısal Denetime Tabi Olma
➢ Hukuka Uygunluk Karinesinden 

Yararlanma

İdare hukukunda işlemler genellikle tek yanlıdır. Taraflar 
arasında eşitlik yok.

Örnek; Bir kimsenin taşınmaz mallarının kamulaştırılması.



KAMU DÜZENİNİN ÖĞELERİ

➢ Güvenlik
➢ Sağlık
➢ Dirlik
➢ Esenlik

İDARENİN (YÜRÜTMENİN) DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ

A.  CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 
B.  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KALDIRILDI)
C.  TÜZÜK (KALDIRILDI) 
D.  YÖNETMELİK
E.  ADSIZ  DÜZENLEYİCİ  İŞLEMLER:  GENELGE  – TEBLİĞ  –
YÖNERGE, SİRKÜ, MÜŞTEREK KARARNAME VS. 

YÖNETMELİK

Çıkarma Yetkisi:  Cumhurbaşkanlığı,  bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, tarafından çıkarılır.

Konusu: Kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek ve 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin uygulanmasını göstermek

Yargısal Denetimi:  Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar tarafından çıkarılan yönetmelikler Danıştay;  kamu tüzelkişileri 

tarafından çıkarılan yönetmelikler Bölge idare mahkemeleri tarafından incelenir. 

Yürürlüğe Girmesi:  Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.  



İDARENİN MAL EDİNME YOLLARI

A.  KAMULAŞTIRMA (İSTİMLAK) B.  DEVLETLEŞTİRME C.  MAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İSTİMVAL) 

D. GEÇİCİ İŞGAL 

E. SATIN ALMA

1.Kararı: Devlet ve kamu tüzelkişileri 
2.Amaç: Kamu Yararı 
3.Konusu:  Özel mülkiyette bulunan 
taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı 
4. Bedeli:  Gerçek karşılığı üzerinden peşin 
ve nakden ödenir. 
UYARI:  Ancak, tarım reformunun 
uygulanması, büyük enerji ve sulama 
projeleri ile iskân projelerinin 
gerçekleştirilmesi, yeni ormanların 
yetiştirilmesi,  kıyıların korunması ve turizm 
amacıyla kamulaştırılan toprakların 
bedellerinin ödenme şekli kanunla
gösterilir.  Kanunun taksitle ödemeyi 
öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme 
süresi “beş (5) yılı” aşamaz; bu takdirde 
taksitler eşit olarak ödenir. 

1.Kararı: Kanunla belirlenen  
gerçek veya devlet tüzel 
kişileri 
2.Amaç: Kamu yararı
3.Konusu: Kamu hizmeti 
niteliği taşıyan özel 
teşebbüse ait taşınır ve 
taşınmazlar 
4.Bedeli: Gerçek karşılığı 
üzerinden beş yılı aşmayan 
eşit taksitlerle ödenir.  

1.Kararı: Sadece Olağanüstü Hallerde 
Cumhurbaşkanı  
2. Amaç: Kamu yararı ve güvenliği 
3. Konusu: Özele ait taşınırlar 
4. Bedeli: Kişiye bedel ödenmez 
ancak zararı karşılanır.  

Kamu yararına yönelik bir faaliyet için 
özel mülkiyette bulunan bir 
taşınmaza geçici olarak el konmasıdır.
Örnek; Bayındırlık faaliyeti için 
devletin arsaya el koyması.



İDARE HUKUKUNA HÂKİM İLKELER

1.İdarenin kanuniliği ilkesi 
2.Merkezi idare ilkesi 
3.Yerinden yönetim ilkesi 
4.İdarenin bütünlüğü ilkesi (hiyerarşi ve idari vesayet) 
5.Yetki genişliği ilkesi 
6.Kamu tüzel kişiliği ilkesi 
7.Kamu Hizmeti 
8.Kanunsuz emir 

İDARENİN KANUNİLİĞİ BÜTÜNLÜĞÜ VE KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ 

1. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve “kanunla” düzenlenir.  Bu bütünlük  “hiyerarşi”  ve  “idari vesayetle” 
sağlanır. 
2. İdarenin kuruluş ve görevleri,  merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.  
3. Kamu tüzelkişiliği,  kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur.  Yerinden yönetim kuruluşlarının kamu 
tüzel kişiliği bulunur.  



YARGI YOLU

1. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 

2. Yargıya Kapalı İdari İşlemler;
✓ Yüksek Askerî Şûranın kararları (Ancak,  Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma 

hariç) 
✓ Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararları 
✓ OHAL Cumhurbaşkanı Kararnameleri (2017 Değişiklik)
✓ Yüksek Seçim Kurulu kararları 
✓ Yüksek Hakem Kurulu Kararları 

3. İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre,  “yazılı bildirim tarihinden” başlar.  

4. Yürütmenin Durdurulması Kararı:  İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve 
idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin 
durdurulmasına karar verilebilir. 

5.  İdare,  kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.



İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ

1. İdari kuruluşların özerkliğini sağlamak amacıyla 
sadece denetime tabii olmasını ifade eder. 

2. Anayasanın 124. Maddesi doğrultusunda 
Merkezî idare, Mahallî  (yerel)  idareler üzerinde,  
idarî vesayet yetkisine sahiptir. 

3. Anayasanın 124. Maddesinin dışında kanunlarda 
Merkezi İdarenin, Yerinden İdareler üzerinde idarî 
vesayet yetkisine sahip olduğu ifade edilmiştir. 

ÖRNEK:  
Vali – Belediye başkanı (İl idaresi – Belediye idaresi) 
Kaymakam – Muhtar (İlçe idaresi – Köy idaresi) 
İçişleri bakanlığı – İl özel idaresi  

A. HİYERARŞİ B. İDARİ VESAYET

1. İdari bütünlüğün  “ast  – üst”  veya  “emir  –
komuta” ile sağlanmasını ifade eder. 

2. Başkent Teşkilatı ile Taşra arasında ve her 
kurumun kendi içindeki bütünlüğü “hiyerarşi” ile 
sağlanır.  

ÖRNEK: 
Vali – Kaymakam (İl idaresi – ilçe idaresi) 
İçişleri Bakanı – Vali (Bakanlık- İl idaresi) 
Rektör – Dekan  



KAMU HİZMETİ

1. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, “memurlar” ve diğer “kamu görevlileri” eliyle görülür. 
2. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları,  görev ve yetkileri,  hakları ve yükümlülükleri, aylık ve
ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 
3. Malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri bulunmaktadır. 
4. Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Aksi durumda 
disiplin cezası verilebilir. 
5. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunun 
gösterdiği idarî merciin iznine bağlıdır.  

KANUNSUZ EMİR 

1.Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse,  üstünden aldığı emri,  yönetmelik, 
cumhurbaşkanlığı kararnamesi,  kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri 
verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine
getiren sorumlu olmaz.  
2. Konusu suç teşkil eden emir,  hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

YETKİ GENİŞLİĞİ

1. Merkezden yönetim ilkesinin sakıncalarını ortadan kaldırmak için konulmuş bir önlemdir. 
2. Yetki genişliği taşra örgütlerinden sadece illerde uygulanır. Buna göre il idaresinin başı olan vali merkeze danışmadan 
merkez adına kendiliğinden karar alıp uygulamaktadır. 
ÖRNEK; Valinin kar tatili vermesi.



T.C İDARESİNİN GÖREVLERİ

Milli Güvenliği sağlamak  
Özendirme ve Teşvik Faaliyetleri yapmak  
Planlama Yapmak  
İç Düzen (Öz Yönetim) Faaliyeti
Kamu Hizmetlerini sağlamak  
Kolluk Faaliyetlerini sağlamak 

NOT: Milli Güvenliği Sağlamak  
Anayasaya göre milli güvenliği sağlamak ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından T.B.M.M’ye karşı, 
Cumhurbaşkanı Kurulu sorumludur. (2017 Değişikliği)

NOT: İdarenin kamuya yönelik olmayan tek faaliyeti İç Düzen (Öz Yönetim) Faaliyetidir.



KOLLUK

İdarenin kamu düzenini korumak amacıyla yaptığı faaliyetlere denir.

KOLLUK TÜRLERİ

ADLİ KOLLUK

✓ Kamu düzeni bozulduktan sonra 
harekete geçen suç faillerini ve delilleri 
araştıran ve bunları adli makamlara 
teslim eden kolluk türüdür. Bu yönüyle 
‘bastırıcı kolluk’ olarak adlandırılır.  

✓ Cumhuriyet savcısı, emrindeki adli kolluk 
görevlileri ile bu araştırmaları yapabilir. 

✓ Adli kolluk adli makamların emrinde 
çalışır ve tam teşekküllü karakollarda
adli kolluk bulunur. 

✓ Tam teşekküllü polis karakolunun 
olmadığı yerlerde adli kolluğun görevi 
idari kollukça yerine getirilir. 

İDARİ KOLLUK

✓ Kamu düzeni bozulmadan önce faaliyet 
gösteren ve kamu düzeninin 
bozulmaması için gerekli tedbirleri alan 
kolluk türüdür. Önleyici kolluk olarak da 
adlandırılır. 

3 Kısıma ayrılır;

a)Genel idari kolluk
b)Özel idari kolluk

DİKKAT!!!
İdari kolluk makamları için lütfen diğer 

sayfadaki tabloyu inceleyiniz..



İDARİ KOLLUK MAKAMLARI

GENEL İDARİ KOLLUK ÖZEL İDARİ KOLLUK

İÇ İŞLERİ BAKANI
+

VALİLER
+

KAYMAKAM

PERSONELİ
POLİS

+
JANDARMA

BELEDİYE KÖY HİZMET 

BELEDİYE BAŞKANI
+

BELEDİYE MECLİSİ
+

BELEDİYE ENCÜMENİ

PERSONELİ
ZABITA

MUHTAR
+

İHTİYAR HEYETİ

PERSONELİ
KÖY KORUCUSU

MÜDÜRLÜKLER



KİM NEREYE BAĞLANDI?

ADLİ KOLLUK

MİT

İDARİ KOLLUK 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğüne

Emniyet Genel Müdürlüğüne

Cumhurbaşkanlığı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

İçişleri Bakanlığı



İDARENİN YÖNETİM ŞEKİLLERİ 

A) MERKEZDEN YÖNETİM

Devletin topluma sunacağı hizmetlerin 
başkent adı verilen merkezden (tek elden) 
yürütülmesidir.

B) YERİNDEN YÖNETİM

Hizmetlerin tek elden değil de merkezi  
yönetim içinde yer almayan kamu tüzel 
kişileri tarafından yerine getirilmesidir.

Başkent ve Taşra Teşkilatı olmak üzere ikiye 
ayrılır.

Yerel ve Hizmet Yerinden olmak üzere ikiye 
ayrılır.

İLKELERI
✓ Devlet Tüzel kişiliği vardır.
✓ Karar alma ve uygulama yetkisi 

getirilmesidir. 
✓ İdari hizmetler ve kaynaklar merkezde 

toplanmıştır.
✓ Hizmetler için gerekli gelir ve giderler 

merkezileştirilmiştir.
✓ Bir taşra teşkilatı vardır. 
(İl Genel İdaresi + İlçe İdaresi+ Bölgesel 
Kuruluşlar)

İLKELERI
✓ Özerktirler (Yönetim ve mali açıdan 

serbestçe hareket edebilir) 
✓ Bağımsız değildirler(Genel idarenin 

denetimi altındadırlar)  
✓ Kendilerin özgü bütçesi vardır.  
✓ Kendi organları eliyle görevlerini 

yürütürler.  
✓ Yönetimde birliği sağlamak için genel 

idarenin vesayet denetimi altındadır.
✓ Kamu tüzel kişilikleri olduğu için 

yönetmelik çıkarabilirler.



A) MERKEZDEN YÖNETİM B) YERİNDEN YÖNETİM

YARARLARI  
✓ Güçlü bir devlet yönetimi oluşur.  
✓ Hizmetleri  yürütülmesi için gerekli olan 

uzman ve mali imkanlar daha kolay 
sağlanır.  

✓ Daha az harcama ile daha akılcı planlı 
hizmetler sunulur.  

✓ Tek tip hizmetler sunulur.  
✓ Hizmetlerin eşit düzeyde dağılması 

sağlanır. 

SAKINCALARI  
✓ Bürokrasi ve kırtasiyeciliği artırır.
✓ Hizmetler yerelin ihtiyacını 

karşılayamayabilir.  
✓ Demokratik değildir.  

YARARLARI  
✓ Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltır.  
✓ Hizmetler yerelin ihtiyacına daha uygun 

olur.  
✓ Demokrasi esaslara uygundur. 

SAKINCALARI  
✓ Yeterli mali imkana sahip değildir.  
✓ Teknik eleman bulmada zorluk yaşanır.  
✓ Mali açıdan denetimi zordur. 
✓ Hizmetler tek tip olmaz.  
✓ Devlet bütünlüğünü sarsabilir.  
✓ Partizanca vb uygulamalara yol açabilir. .  



KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 

KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ OLANLAR

Anayasada Kamu Tüzel Kişiliği Belirtilenler Kanun İle Kamu Tüzel Kişiliği Belirtilenler

✓ Üniversiteler
✓ TRT
✓ Odalar, Barolar
✓ Atatürk Kültür Dil ve Tarih 

Yüksek Kuruluşları
✓ İl özel İdareleri
✓ Belediyeler
✓ Köy İdaresi

SPK, RTÜK, BDDK, YÖK, TMSF, TÜBİTAK
TÖDAİE Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Sosyal Güvenlik Kurulu
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu
Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Türk Standartları Enstitüsü

Orman Genel Müd.
Karayolları Genel Müd.

Sivil Havacılık Genel Müd.
Devlet Tiyatrolar Genel Müd.

Türkiye İş Kurumu Genel Müd.
Devlet Su İşleri Genel Müd.

Devlet Opera ve Bale Genel Müd.



KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 

KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYANLAR

Devlet Denetleme Kurulu
Milli Güvenlik Kurulu

Genelkurmay Başkanlığı
MİT Müsteşarlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı
Devlet Personel Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Yüksek Seçim Kurulu
Hakimler ve Savcılar Kurulu

Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay

Uyuşmazlık Mahkemesi
Bölge İdare Mahkemesi

Sayıştay
Merkez ve Taşra Teşkilatı



İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI

MERKEZDEN YÖNETİM
(Devlet Tüzel Kişiliği)

BAŞKENT TEŞKİLATI

İl Genel İdaresi
Vali + İl İdare Kurulu +

İl İdare Şube 
Başkanları

YERİNDEN YÖNETİM
(Kamu Tüzel Kişiliği)

TAŞRA TEŞKİLATI

✓ Cumhurbaşkanı
✓ Cumhurbaşkanı 

Yardımcıları

Yardımcı Kuruluşlar
Danıştay + Sayıştay

MGK + Ekonomik ve 
Sosyal Konsey

İlçe İdaresi
Kaymakam + İlçe 

İdare Kurulu + İlçe 
İdare Şube Başkanları

Bölgesel Kuruluşlar

YEREL YÖNETİMLER HİZMET YERİNDEN 
YÖNETİMLER

İl Özel İdaresi
Vali + İl Genel Meclisi 

+ İl Encümeni

Belediye İdaresi
Bel. Başkanı + 

Belediye Meclisi +
Belediye Encümeni

BüyükŞehir
Belediyesi 

B.Ş Bel. Başkanı + B.Ş 
Belediye Meclisi + B.Ş

Belediye Encümeni

Köy İdaresi
Muhtar + İhtiyar 

Heyeti + Köy Derneği

İdari, İktisadi, Sosyal 
Bilimsel, Teknik ve 

Kültürel Kamu 
Kurumları 

+
Kamu Kurumu 
Niteliği Taşıyan 

Meslek Kuruluşları
+

Bağımsız İdari 
Otoriteler



BUNLARA !!!DİKKAT ET!!!

UYARI: Büyükşehir Belediyeler Nüfusu 750 Bin’den
fazla olan illerdir.

UYARI: Valilerde yetki genişliği vardır. İlin en büyük 
mülki amiridir. Valilik istisnai memuriyettir. Valiler 
İçişleri Bakanı teklifi ile Cumhurbaşkanı tarafından 
atanır.

UYARI: Büyükşehir Belediyeler kanunla kurulurken, 
Belediyeler Müşterek kararname ile kurulur. 
(Belediyelerin kurulması için nüfus en az 5.000 
olmalı)

UYARI: Büyükşehir Belediyelerde köyler kaldırılıp 
mahalle yerine getirilmiştir.

UYARI: Kaymakamlar İçişleri Bakanı Müdürler 
Kurulunun seçimi ve cumhurbaşkanı onayı ile atanır.

UYARI: İl, İlçe, Büyükşehir Belediyesi kanunla kurulur. 
Köyler ise İçişleri Bakanlığının kararı ile kurulur.

UYARI: İl genel meclisi üyeleri, Belediye Başkanları, 
Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, İhtiyar Heyeti 
seçimle halkın oyuyla göreve gelirler.

UYARI: Kanunla Yapılan İşlemler;
✓ İllerin kurulması ve kaldırılması
✓ İlçelerin kurulması ve kaldırılması
✓ İl ve ilçe ad ve merkezlerinin değişimi
✓ Bil ilçenin başka bir ile bağlanması
✓ Büyükşehir belediyelerin kurulması
✓ Üniversitelerin kurulması
✓ Mesleki oda birliklerinin kurulması



MEMURLUK
(KADROLU YAŞAMMM ☺)

657 DMK HANGİ MEMURLAR İÇİN UYGULANIR?

1-Genel ve katma bütçeli kurumlar 
2-İl özel idareleri  
3-Belediyeler      
4-Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda  
5-Kanunlarla kurulan fonlarda  
6-Kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.  

MEMURLUK MESLEĞİNİN  TEMEL  İLKELERİ NELERDİR? 

SINIFLANDIRMA; Devlet kamu 
hizmetleri görevlerini ve bu 
görevlerde çalışan devlet 
memurlarını görevlerin gerektiği 
niteliklere ve mesleklere göre 
sınıflara ayırmaktır.

KARİYER; Devlet memurlarına, 
yaptıkları hizmetler için lüzumlu 
bilgilere ve yetişme şartlarına 
uyun şekilde sınıfları içinde en 
yüksek derecelere kadar ilerleme
imkânını sağlamaktır.

LİYAKAT; Devlet kamu hizmetleri 
görevlerine girmeyi, sınıflar 
içinde ilerleme ve yükselmeyi, 
görevin sona erdirilmesini liyakat 
sistemine dayandırmak ve bu 
sistemin eşit imkânlarla 
uygulanmasında devlet 
memurlarını güvenliğe sahip 
kılmaktır.  



MEMURLUK
(KADROLU YAŞAMMM ☺)

MEMUR İSTİHDAM ŞEKİLLERİ NELERDİR?

1- Memurlar  
2- Sözleşmeli personel  

3- Geçici personel  
4- İşçiler  

DEVLET MEMURU OLMA ŞARTLARI?

✓ Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
✓ 18 Yaşını doldurmak ( 15 Yaşındaki birey kazai rüşt ile memur olabilir.)
✓ En az ortaokul mezunu olmak
✓ Kamu haklarından mahrum olmamak
✓ Taksirli suçlar hariç, 1 yıl daha fazla hapis cezası almamış olmak
✓ Yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamak
✓ Görevini engelleyici sağlık sorunu olmamak
✓ Askerlikle ilişiğinin olmaması
✓ Güvenlik ve arşiv araştırmasından geçmek



MEMURLUK
(KADROLU YAŞAMMM ☺)

MEMURLUĞA ATANMA

MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Müspet Ödevler)

✓ Memurluğa ilk kez atama Aday Memurluk ile başlar.
✓ Adaylık süreci en az 1 yıl, en fazla 2 yıldır.
✓ Adaylık süresi içinde ayrılanlar 3 yıl geçmeden tekrar memur olamaz.
✓ Memur bulunduğu yerden başka bir yere atanması durumunda 15 gün içinde göreve başlar.
✓ Atama süresi içinde göreve başlamayan memurlar 1 yıl süre ile devlet memuru olamaz.

✓ Anayasa ve kanunlara sadakat
✓ Hiyerarşik amire itaat
✓ Kıyafet sorumluluğu
✓ Davranışlarına özen gösterme
✓ Hizmeti kişisel olarak bizzat yerine getirme
✓ Mal bildiriminde bulunma 
✓ Resmi araç, gereç ve belgeleri iade sorumluluğu



MEMURLUK
(KADROLU YAŞAMMM ☺)

MEMURLARA UYGULANAN DİSİPLİN CEZALARI

MEMURLARIN YASAKLARI (Menfi Ödevler)

✓ Başka bir görev alma 
✓ Ticari faaliyette bulunma
✓ Taraflı davranma
✓ Siyasi partilere üye olma
✓ Grev
✓ Hediye alma
✓ Menfaat sağlama
✓ Gizli bilgileri açıklama
✓ Ayrıldıkları kuruma karşı görev alma
✓ Basına demeç verme

✓ Uyarma
✓ Kınama
✓ Aylıktan Kesme
✓ Kademe İlerlemesi Durdurma
✓ Devlet Memurluğundan Çıkarma 

UYARI: Memur, çıkarılma kararına karşı 60 gün içinde idari yargıda 
iptal davası açabilir.



MEMURLUK
(KADROLU YAŞAMMM ☺)

MEMURLUĞUN SONA ERDİĞİ HALLER

DEVLET MEMURLARININ HAKLARI

✓ İzin
✓ Şikayet
✓ Dava
✓ Maaş
✓ Güvenlik
✓ Sendika
✓ Yolluk 

✓ İstifa
✓ Çekilmiş sayılma
✓ Memurluktan çıkarılma
✓ Memurlukla bağdaşmayan görevi kabul etme
✓ Memur olma şartını yitirme
✓ Emeklilik
✓ Ölüm

UYARI: İzin hakkı; Hizmeti 1-10 yıl ise 20 gün
Hizmeti 10 yıldan fazla ise 30 gün.

✓ Çekilme
✓ Emeklilik
✓ İsnat ve iftiraya karşı 

koruma
✓ Uygulamayı isteme
✓ Toplu sözleşme (2010 

Değişikliği)



MEMURLUK
(KADROLU YAŞAMMM ☺)

İSTİSNAİ MEMURLUKLAR

✓ Cumhurbaşkanı yardımcıları
✓ Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
✓ TBMM Memurları
✓ Bakan Yardımcıları
✓ Halkla İlişkiler Müşavirleri
✓ Milli Güvenlik Kurulu Hukuk Müşaviri
✓ Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri
✓ Büyükelçiler
✓ Özel Kalem Müdürleri
✓ MİT memurları
✓ Valiler


