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ı) DevIetin Biçimsel Temeli Olorok Anoyoso
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İ) ANAYASA VE DEVLET KAVRAMLARİ

l) lnoyosq Kovrqmı
Anoyoso; bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel orgonlorının işleyişini ve birbirleriyle olon

ilişkilerini, iktidorın el değiştirmesini düzenleyen ve bireylerin hok ve özgürlükIerini güvence

oltıno olon kurollor bütünüdür. Anoyoso, Devleti kuron ve bireylerin temel hok ve özgürlüklerini

koruyon boşlıco belgedir. Anoyosolor devlete "komu tüzel kişiliği" niteliğini kozondırır; siyosol
iktidorı sınırloyorok devleti kurumsolloştırıp devomlılık soğlor. Yozılı onoyosolordon omoç,
yönetenlerin yetkilerini belirli kurolloro boğloyorok sınırlomok ve bun]or korşısındo

yönetilenlerin hoklorını ve özgürlüklerini yine oçık kurollor]o düzenleyerek güvence oltıno

olmoktır.

2) anoyoso'nın DeğiştiriImesi Esoslorı

1982 Anoyososı'nın değiştirilebilmesi teklifi, TBMM üye tom soyısının üçte bİrİ (en oz 2OO)

oronındoki milleWekili torofındon verilebilir. Bu tekIifler TBMM Genel Kurulu'ndo İkİ kez
görüşülmek zorundodır ve buno onoyoso literotüründe "ivedilikyosoğı" denilmektedir.

Anoyoso değişikliği tekllfl Genel Kurul'do görüşüldükten sonro oylomo yopılır. Bu oylomodo
"gizli oy" usulü uygulonır. Teklifin kobul edilebilmesi için TBMM üye tom soyısının beşte
üçünün oyu gerekir.

Genel Kurul'do yopılon oy|omo sonucundo üye tomsoyısının beşte üçü ile üçte iklslorosındo
bir oy ile kobul edilirse cumhurboşkonı bu değişikliği onoyloyomoz. Bu durumdo değişikliği
bir defoyo mohsus olmok üzere değişikliğin tomomınıTBMM'ye iode edebilir. İode etmemesi
durumundo ise holkoylomosıno sunmok zorundodır.

Genel Kurul'do yopılon oylomo sonucundo üye tomsoyısının en oz üçte ikisitorofındon kobul

edilirse cumhurboşkonı bu değişikliği onoyloyorok Resmi Gozete'de yoyımloyobilir. Ancok
isterse değişlkllği bir defoyo mohsus olmok üzere değişikliğin tomomını TBMM'ye iode
edebilir ve hotto holkoylomosıno do sunobilir.

TBMM üye tomsoyısının en oz üçte ikisl torofındon kobul edilen değişiklikler, cumhurboşkonı
torofındon tomomı holkoy|omosıno sunulobilir. Cumhurboşkonı dilerse bir kısmını

holkoylomosıno sunorok bir kısmını Resmi Gozete'de yoyımloyobilir.

Anoyoso değişikliklerinin holkoylomosıno sunulmosı durumundo kobulü için geçerIi oylorın

soIt çoğunluğu gereklidir. Bu oylomolordo genel seçimlere ilişkin diğer ilkeler de uygulonır.

3) nnoyoso'nın Üstünlüğü ve Boğloyıcı!ığı

Anoyoso, odı üzerinde, diğer yosolorın üstünde, onlordon doho genel ve kopsoyıcı,
onloro koynoklık edip çerçeve çizen, devletin hukuk düzeninin çotısını kurorok, diğer
kurolloro doyonok olon bir temel yosodır. Anoyoso kurollorı, bir devletin hukuk düzenine
itişkin genel ve soyut ilkeler koyor, hukuksol çerçeveyi belirler. Böyle olunco, bir hukuk

düzeninde, onoyoso kurollorını somutloştıron ve kişilere uygulonobilir hqle getiren,
boşko hukuk kurollorıno do ihtiyoç vordır. Sırosıylo konunlor, tüzükler ve yönetmelikler
bu kurolloro örnek gösterilebilir. Bu kurollor bütünü, oşoğıdon yukorıyo hiyerorşi içinde,
en üstte onoyoso o]mok üzere devletin hukuk düzenini oluşturur. Kurollor hiyerorşisi
(kodemelenmesi) içinde, olttoki kuro]]or vorlığını üstteki kurollordon olır. Boşko bir
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deyimle, oIttoki kurollor hiyerorşi içinde üstteki kuroIloro ve sonuçto bütün kuroIlor
onoyosoyo uygun olmok zorundodır.

Koldı ki, devletin teme] orgonlorı, miIlete oit egemenliği, "onoyosonın koyduğu esosIoro
göre" kuIlonobilecektir. Hiçbir kimse veyo orgon koynoğını onoyosodon olmoyon bir devtet
yetkisini kullonomoyocoktır. Anoyoso, bu üstünlük ve boğloyıcılığı soyut otorok bırokmomış,
oyrıco konunlorın onoyosoyo uygunluğunu denetleyen Anoyoso Mohkemesi kuroro(
yoptırımo boğIomış ve somutloştırmıştır.

Egemenliğin kullonılmosı dediğimiz devlet fooliyetleri, ilk çoğdon bu yono, bu fooliyetlerin
bİrbirine benzer özelliklerine göre, üç grubo oyrılır. Bunlor; yosomo, yürütme ve yorgılomodır.

Kuwetler oyrılığı, nitelik bokımındon birbirinden forklı bu üç fooliyetin, oyrı oyrı orgonlorco
kuIlonılmosıdır. Bunun temelinde Montesquieu'nun, "Ezeli tecrübeyle sobittir ki, gücü elinde
bulunduron her kim olso, onu kötüye kullonmoyo eğilimlidir ve bir sınır|o korşıloşıncoyo
kodor do kötüye kullonmoyo devom eder. Bu, inson olmonın bir zoofıdır. Güç oncok bir korşı
güçle durdurulobilir." düşüncesi yotor. Buno göre, devletin egemen gücünü sınırloyocok
boşkoco güç olmodığıno 9öre, yopılmosı gereken, egemen gücü nite]iklerine göre yosomo,
yürütme ve yorgı şeklinde bö]erek, bunlorın birbirini durdurmosını soğlomok olmolıdır. Bu
oyrımın osıl fonksiyonu, bu üç yetkinin oynı orgondo toplonıp kötüye kullonılmosını, hok ve
hürriyetlerin çiğnenmesini önlemektir. Boşko bir ifodeyle, bu üç yetkiyi oyrı oyrı orgonloro
vererek ve oynı zomondo üç orgonı korşılıklı birbirine denetleterek, yetkilerin kötüye
kul|onıImosını engellemeK böylece hok ve hürriyetlerigüvence oltıno olmoktır.

Türkiye'de önce l920'de Büyük Millet Meclisinin oçıImosıyIo, orkosındon I92l Teşkilot-ı Esosiye
Konunu'ylo (anoyososryb) kuwetler birtiği ilkesi benimsenmiştir. Bu doğrultudo, yosomo,
yürütme yetkiIeri, hotto İstiklol Mohkemelerinin görev olonıno giren konulordo yorgıyetkisiTürkiye
Büyük Millet MecIisinde (reVN,l) toptonmıştır.1924 Teşkilot-ı Esosiye Konunu'ylo (anoyososı'yb)
fonksiyonlor oyrılığı ile biroz yumuşotılmışso do yine kuwetler birliği llkesi esos olınmıştır. lg6l
Anoyososı ile kuwetler birliğinden kuwetler oyrılığıno geçilmiş ise de yosomo i|e yürütme
orosındo eşitIik değll, Meclisin üstünlüğüne doyolı bir kuwetler oyrılığı söz konusudur. Türkiye'de
kuwetler oyrıl ığıno tom onlomıylo geçiş l 982 Anoyososı'ylo olmuştur.

Nitekim 1982 Anoyososı, kuwet]er oyrılığı iIkesine boşlongıcın dördüncü porogrofındo yer
verere( bu ilkeyi Cumhuriyetin değişmez nitelikleri orosıno kotmıştır. Anoyoso'yo göre
"kuwetler oyrım| Devlet orgonlorı orosındo üstünlük sırolomosı onlomıno gelmeyip, belli
devlet yetkilerinin kullonılmosındon iboret ve bununlo sınırlı medeni bir işbölümü ve
işblrliğidir." Bu tonım, öğretide porlomenter rejimin temelini teşkil eden "yumuşok kuwetler
oyrılığı" olorok ifode edi]mektedir.

B) Kuwetler Ayrılığı İltesi

Yorgı; konuntorın uygulonmosını denetlemek ve toplum içindeki uyuşmozlıklorı
çözme fooliyetidir.

Yürütme; konunlorı uygulomo fooIiyetidir.

Yorgı; konunlorın uygulonmosını denetlemek ve toplum içindeki uyuşmozlıklorı

çözme fooliyetidir.
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Aristo'don beri devlet şekilIerİ, egemenlİğe sohip olonlorın soyısıno göre de İsim]endİrİlmiştir.

Klosik oyrımo göre egemenliğin koynoğı bokımındon devlet şekiIleri, monorşive cumhuriyet
olorok lsimlendirilir.

l) uonorşi
MonorşiIerde egemenliğin koynoğı tek kişidir. Monorkın tohto geçlş usülüne göre,

seçimli yo do ırsi monorşi şeklinde olobilir. Seçlmli monorşide, monork honedon içinden
seçilir ve egemenlik monorkın kendini seçenlerden oldığı bir yetki değil, esosen
kendisine oit olon osli bir hoktır. O, devletin osli ve birinci derecede tek orgonıdır. lrsi

monorşilerde ise monork, bu mokomo bir soyo mensup o]mok nedeniyle otomotik
olorok geçer. Monorşiler, monorkın yetkilerinin sınırlı olup oImomosıno göre, mutlok yo

do meşruti monorşi olorok isimlendiri]irler. MutIok monorşide monorkın yetkileri

sınırsızdır. onu boğloyon bir orgon yo do onoyoso yoktur. Meşrutiyet öncesi Osmonlı
Dev]eti buno örnek gösterilebilir. Meşruti monorşide ise monorkın yetkileri onoyoso ile

sınırlonmıştır. Monork devletin tek orgonı değildir. Mi!Ietin temsi]ciIerinden oluşon
porlomento ile birlikte, egemenliği, Anoyoso'nın verdiği yetkiIer çerçevesinde kullonon
orgonIordon biridir. osmonlı Devletinde birinci ve ikinci meşrutiyet dönemleri buno
örnek olorok gösterilebilir. Monorşilerin bozılorındo egemenliğin koynoğı ilohidir, yoni

tonrıdır. Egemenliği ku]lonon monork, gerçekte Tonrı emir]erini yeryüzünde
gerçekleştirendir. Bu tür monorşilere teokrotik monorşi denir. Dlktotörlükler de, çoğu kez

egemenliğin zorlo ele geçirildiği bir monorşi türüdür.

2) Cumhuriyet
Cumhuriyet, klosik olorok, egemenliğin bir kişiye (monork) değil, dor yo do geniş bir

topluluğo oit olmosı ve devlet orgonlorı ile eğer vor ise devlet boşkonının bu topluluk
torofındon seçilmesidir. Egemenliğin sohibi kobul ediIen topIuluk belirli bir sınıfton iboret
ise ve devlet orgonlorını bu sınıf seçiyorso bu tür cumhuriyetlere oristokrotik yoni

seçkinler cumhuriyeti denir. Egemenliğin sohibi holk dediğimiz geniş bir topluluk ise ve
boşto dev]et boşkonı olmok üzere, egemenliği kullonon tüm devlet orgonlorı doğrudon
yo do doloylı olorok ho|k torofındon seçiliyorso buno do demokrotik cumhurİyet denir.

Geniş onlomdo cumhuriyet yokloşımı cumhuriyet ve demokrosi kovromlorını odeto
özdeşleştirmektedir. oyso torihte ve günümüzde bu ikisi orosındo zorunlu bir boğ görüImez,

bunlor birbirine eşitlenemez yo do indirgenemez. Demokrosisiz cumhuriyetIer olduğu gibi
(ı_otin Ameriko, Asyo, Afriko, orto Doğu üIkeleri, sosyolist rejimler vb), sınırlı (meşruti,

onoyosol) monorşi şeklinde demokrosiler de (auyUr Britonyo, Kuzey Avrupo ülkeleri,

Joponyo, isponyo, HolIondo vb) vordır. Nosıl cumhuriyet her zomon demokrosi demek
değilse monorşi de her zomon demokrosi korşıtlığı değildir. Doloyısıylo, demokrosi ile

cumhuriyeti birbirine korıştırmomok gerekir. Cumhuriyet bir şekil, demokrosi ise içerik

unsurudur. ingiltere'de olduğu gibi, demokrotik olmok, mut]oko cumhuriyet olmoyı
gerektirmez; omo günümüzde gerçek cumhuriyet olmonın birinci ve vozgeçi]mez koşulu,

demokrotik devlet oImoktır. Nitekim, Anoyoso'do, cumhuriyetin nitelikleri orosındo
demokrotik olmo do soyılmıştır.

Türk devriminin ortoyo çıkordığı Cumhuriyetçillk onloyışı, sodece soltonotın reddi ve devlet
boşkonının seçimle işboşıno gelmesi onlomındoki dor onlomdo Cumhuriyetçllik değil;
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egemenllğin bütünüyle millete oit olduğu ve onu millet odıno kullonocok tüm orgonlorın
seçimle oluşturulduğu, geniş onlomdo yoni demokrotik Cumhuriyetçiliktir. Öte yondon
"Türkiye'ye özgü onlomıylo cumhuriyet"in; hem dor hem de geniş onlomdo cumhuriyet
kovromlorını kopsomoklo birlikte, bunlorın çok ötesinde boyutlorı bulunon bir kovromlor
bütünü olduğu do belirtilmelidir. Türkiye'ye özgü onlomıylo Cumhuriyet, devleti ve toplumu
bütün olorok dönüştürme ve çoğdoşloştırmo omocını güden bir torihsel olguyu, Türk
Devrimi'ni onlotır.

Türkiye'de bu onlomdo Cumhuriyet fikri Amosyo, Erzurum ve Sivos Kongreleri'nde
oluşturulmuş ve 23 Nison lg2O'de TBMM'nin kurulmosıylo fiilen uygulonmoyo boşlonmıştır.
l92l Anoyososı'ylo do, odı konmomış olmoklo birlikte, "Hökimiyetbilö koydü şort miltetindir"
denilereK milli egemenlik ve Cumhuriyetçllik hukuken Anoyoso'yo girmiştir. 29 Ekim l923'te,
Cumhuriyetin ilonı ile ise, zoten fiilen ve hukuken vor olon Cumhuriyetin odı konulmuş ve
Cumhurboşkonlığı kurumu oluşturulmuştur. 1924 196l ve lg82 Anoyosolorı'ndo do, "Türkiye
Devletinin bir Cumhuriyet" olduğu oçıkço ifode edilmenin yonındo, "egemenlik koyıtsız,

şortsız milletindir" ve "millet, egemenliğini Anoyoso'nın koyduğu esosloro göre yetkili
orgonlorı eliyle kullonır"; "egemenliğin kullonılmosı hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veyo
sınıfo bırokılomoz" gibi ilkelerle de, bunun demokrotik bir Cumhuriyet olduğu vurgulonmıştır.
Hotto, l96l ve l982 Anoyosolorı demokrotik olmoyı Cumhuriyetin nitelikleri orosındo
soymıştır.

1924, 196l ve 1982 Anoyoso|orı'ndo yer olon, "Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğunun"
değişmezliği ilkesinin temel omocı ise, Cumhuriyete verilen değerin yonındo; soltonotın ve
hilofetin koldırılmosındon sonro, tekror geriye dönüş öziemleri olon çevrelere korşı tedbirli
olmok geleneğinin sürdürülmesidir.

ıı) cuMHuRiyETiN ıtirrı-ixı-rni

l982 Anoyososı, sodece "Türkiye Dev]eti bir Cumhuriyettir" diyerek, Cumhuriyeti soyut
olorok ifode etmekle yetinmemiş, Anoyoso'nın 2'nci moddesinde, Cumhurlyetin
niteliklerini de oçıkloyorok somutloştırmıştır. Anoyoso'yo göre, "Türkiye Cumhuriyeti,
toplumun huzuru, milli doyonışmo ve odolet onloyışı içinde, inson hoklorıno soygılı,
Atotürk milliyetçiliğine boğlı, boşlongıçto belirtilen temel ilkelere doyonon, demokrotik,
|oik ve sosyol bir hukuk devletidir".

Her ne kodor Anoyoso'nın 2'nci moddesinde Cumhuriyetin nitelikleri orosındo soyılmomışso
do, eşitlik de bunlordon oyrı düşünülemeyecek bir temel ilkedir. Konun önünde eşitlik,
Anoyoso'nın I0. moddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet siyosi düşünce, felsefi inonç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle oyırım gözetilmeksizin konun önünde eşittir. Kodınlor ve
erkekler eşit hokloro sohiptir. Devlet bu eşitliğin yoşomo geçmesini soğlomoklo yükümlüdür.
Bu moksotlo olınocok tedbirler eşitlik ilkesine oykırı olorok yorumlonomoz. Çocuklor, yoşlılor,
özürlüler, horp ve vozife şehitlerinin dul ve yetimleri ile molulve goziler için olınocok tedbirler
eşitlik ilkesine oykırı soyılmoz.

Hiçbir kişiye, oileye, zümreye veyo sınıfo imtiyoz tonınomoz. Dev]et orgonlorı ve idore
mokomlorı bütün işlemlerinde konun önünde eşitlik ilkesine uygun olorok horeket etmek
zorundodırlor." biçiminde yer olır.

Eşitlik ilkesi, oynı yo do benzer stotü yo do durumdo olonloro oynı yo do benzer işlem
yopılmosı onlomıno gelir. Bu nedenle, eşitlik i]kesi, herkes]n her konumdo eşit olocoğı mutlok
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bir eşitlik olorok onloşılomoz. Boşko bir deyimle, hoklı neden olmodon oyırımcılık yosoğını
ifode eder.

DEvtETıN ı.ıİreı.İxı.eni

- Cumhuriyet
- Boşlongıç hükümlerine doyonon devlet

- Loik devlet

- Sosyoldevlet
- İnson hoklorıno soygılıdevlet
- Atotürk miIliyetçiliğine doyolı devlet

- Üniter Devlet

- Hukuk devleti

- Demokrotik devlet

Anoyoso'do yer olon boşlongıç hükümleri, onoyosonın yopıldığı sosyol ve siyosol ortom
ile onoyosonın doyondığı temel görüş ve ilkeleri belirtir; onoyosonın yopılış sebeplerini
ve temel felsefesini oçıkloyon ve çoğu zomon edebi bir üslupto yozılmış, soyut
değerlendirme ve temennileri içerir. Bu nedenle de, boşlongıç bölümünden somut,
uygulonobilir kurollor çıkormok koloy değildir. Ancok, l982 Anoyososı, tıpkı l96l
Anoyososı gibi, boşlongıcı onoyoso metninden soymıştır. Bunun onlomı, boş|ongıçtoki
kurol ve ilkelerin de onoyoso metnindeki kurollor gibi boğloyıcı hukuki değere sohip
olduğudur. Ancok, soyut ilkeler ve temenniler içerdiğinden, boşlongıç hükümleri, somut
oloydo doğrudon uygulonobilirlikten çok, pozitif onoyoso kurollorının yorumlonmosıno
kotkısı oçısındon hukuki değer toşır.

Anoyoso'do yer olon toplumun huzuru, milli doyonışmo ve odolet gibi kovromlor ise soyut
olmokton do öteye, uloşılocok omoç, ide niteliğindedir ve doho çok siyosi tokdir olonıno
girer. Bu nedenle, somut bir hukuki tonımo kovuşturmok çok zordur. Doloyısıylo, bu
kovromloro mohkemelerce hukuki değer otfedilmesi pek de isobetliolmoyocoktır.

l9. yüzyılın ilk yorısındo, Avrupo'do milliyetçilik, özellikle sömürge oltındoki toplumloro,
yoboncı boyunduruğuno korşı direnme gücü veren bir okım olorok benimseniyordu.
Miııiyetçlllk, bir toplumdo ırk, dil ve din birliğinin ötesinde, boğımsızlığo kovuşmok inonç
ve bilinci onlomını toşıyordu. Bu, milliyetçillğln dışo dönük yönüydü. İçeride de, doho
demokrotik bir düzene geçişin itici gücü olmuştur. Böylesi bir milliyetçilik onloyışı, Türk

toplumu için Kurtuluş Sovoşı döneminde, doho sonro do diğer Üçüncü Dünyo ülkelerinin

çoğundo, bu o]umlu etkisini göstermiştir. Buno korşılık, milliyetçilik, ]9. yüzyılın İkinci

yorısındon boşloyorok, özellikle Botı Avrupo'do, emperyoIizmin, soldırgonlığın boşlıco
kışkırtıcısı olorok kullonılmoyo do boşlondı. Bu kez, genişlemek, yeni sömürge pozorlorı

kopmok isteyenler, toplumlorın milliyetçllik duyguIorını işleyip komçıloyorok, onlorı

birbirine korşı kışkırtmoyo çolıştılor. Böylece, milliyetçilik, bu defo borışo ve insOncıl

A) Boşlong|ç Hükümleri ve Hukuki Değeri

e) ıtotürk Mİllİyetçİıİğİne Boğlı Devlet
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dovronışloro göre gerici, yoni olumsuz niteliğe büründü. Nitekim ikinci dünyo sovoşını
boşloton AImonyo ve İtolyo'doki ırkçı Nosyonol Sosyolist ve Foşist rejimIer de kendilerini,
milliyetçi olorok odIondırıyorlordı.

Günümüzde milliyetçilik sosyolojik on|omıylo, millet düzeyine gelmiş bir topluluğo oidiyet
duygusunu ifode ederken; hukuki onlomıylo milliyeÇ bireyi devlete boğloyon votondoşlık
boğını onlotmoKodır.

Türkiye'de, 1924 Anoyososı'no l937 değişikliğiyle giren milllyetçlllk ilkesi, milliyetçilik
kovromının botıdoki bu değişik ideolojik yorumlorındon doloyı, tortışmoloro yol oçmomok
için, 196l Anoyososı yopılırken, Anoyoso'nın modde metin|eri içine olınmomış, bu ilkeye, ne
on]omo geldiğinin oçıklomosıylo birliKe, boşlongıç bölümünde yer verilmiştir. Anoyoso
metninde ise millidevletten söz edilmiştir.

1982 Anoyososı, Türk milliyetçiliği ve mi]li devlet deyimlerinin her ikisine de yer vermemiş;
gerek boşlongıcındo, gerek 2'nci moddesinde, Atotürk milIiyetçiliğinden söz etmiştir. Ancok
milli devlet ilkesi sözcük olorok yer olmomış ise de "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyIe
bölünmez bir bütündür." denilerek yine devletin tek yopılı yoni milli devlet olduğu ifode
edilmiş; hotto bu ilke, devletin boşkenti, boyroğı, milli morşı ve dili Anoyoso'yo ve üsteIik
Anoyoso'nın değiştiriIemeyen hükümleri orosıno oIınorok doho do güçlendirilmiştir. Atotürk
milliyetçiliğinin ne olduğu hokkındo, Anoyoso'nın boşlongıcındo ve metninde somut bir
tonım yoktur. Boşlongıçto yer olon ilkelerin sentezinden, Atotürk milliyetçiliğinden ne
onloşıldığını oçıklığo kovuşturmok do oldukço zordur. Atotürk ilke ve inkıIoplorı ile birliKe
değerlendirdiğimizde, Atotürk mllliyetçillği, Türk Devletine votondoşlık boğı ile boğIı, birlikte
yoşomo istek ve bilincine sohip insonlorın, ırkçılığo ve soldırgonlığo korşı, okı!cı, çoğdoş,
medeni, ileriye dönük, demokrotiK birleştirici, insoni ve borışçı bir hoyot onloyışı olorok
değerlendirilmelidir.

Atotürk ilke ve inkılopIorı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli "loiklik" üzerine kuruIudur.

Çünkü loik olunmodon, diğer ilke ve inkıloplor zoten vor!ık kozonomoz. Loik]ik, klosik tonımıylo
dini inonıştorın insonloro eşit dovronılmosını engellememesi, giderek devletin resmi bir dini
olmomosı ve hukuk kurollorının dinden orındırılmosı, kısoco; din, vicdon ve ibodet hürriyeti ile
din ve devlet işlerinin birbirinden oyrıImosı olorok tonımlonır. Bu onlomdo loiklik konusundo,
botıdo fozloco zorluk çekilmemiştir. Çünkü İso'nın "Benim krollığım bu dünyodo değildir."
söylemi ve Hıristiyonlıkto "Sezoı"o oit olonı Sezoı'o, Tonrıyo oit olonı Tonrryo verin.'onloyışıylo,
zoten boşındon beri teorik olorok yeryüzü ve gö§üzü iktidorlorı oyrılmıştı. Böylece, Hıristiyon
toplumlorındo, Kilise ile Devlet gerek teşkiloÇ oloro( gerek işlev olorok oyrı idi; yonlözünde Ioikti.

Bunu Rönesons, Reform ve Aydınlonmo Çoğı değerleri pekiştirmiştir. Oyso İslom dini, tom
oksine, yeryüzü işleriniyoni devletin hukuk düzenini de, kurolloro boğlomok omocını güder, din
ve devlet işlerinikoynoştırır. Bu nedenle, islom toplumlorındo ve Osmonlıİmporotorluğundo din
ve devlet boşındon berigerek teşkilot olorok gerek işlev olorok iç içe olmuşlor, koynoşmışlordır.
Nitekim soltonot ve hilofet mokomı hep oynı kişiye oit olmuştur. Bu durum korşısındo,
'Türkiye'ye özgü onlomıylo Cumhuriyef gibi, bir "Türk Loikliği"nden de söz edilebilir. Bu nedenle,
Türk top|umunun loikIeşebilmesi için, Kurtuluş Sovoşı sonrosındo, botıdoki loiklik ilkesine bir
unsurun doho ekIenmesizorunluluğu doğmuştur. Bu do, dinin toplumsolyoşomdoki işlevinden
sıyrıIıp vicdonIoro itilmesl kişilerin iç dünyolorındon dışorı toşmoyon bir inonçlor bütünü
soyılmosıdır. Atotürk'ün devrimlerIe uygulomok istediği loikliK dini toplumsol olmoKon çıkorıp,

c) ı.oiı< Devlet
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kişiselIeştirmek; yoniTonrı ile kişiorosıno yöneltmek ve böylece topIumu do loikleştirmektir. Bu

omoco uloşobilmek için dq Türkiye'de, yine botıdokinin oksine, dinin oyrı bir teşkilot kurmosıno

olonok verilmemiş din işlerinin, bir komu hizmetioloroK Devletin bir idoriteşkilotı olon Diyonet

işleri Boşkonlığınco yürütülmesi uygun görülmüştür. Bunun sonucu olorok devIet iş|eri dinden
oyrılmış fokot din işleridevletten oyrılmomış, devletin gözetimive denetimioltıno girmiştir.

Türkiye'de loikIikle boğdoşmoyon unsurlorın oyıklonmosıno, önce 1922'de so|tonot ve
hilofetin oyrılmosıy|o boşlonmış, orkosındon 1924'de hilofet mokomı koldırılmış, l928'de
"Devletin dini İslom'dır'hükmü Anoyoso'don çıkorılmıştır. l937'de de loiklik ilkesi Anoyoso'yo
olınmıştır. Yoni loikleşme, loiklik ilkesinin kobulünün öncesinde olmuştur. 196l ve 1982

Anoyosolorı do bu stotüyü güçlendirerek korumuştur.

1982 Anoyososı, 2'nci moddesinde toikliği devletin nitelikleri orosındo soyorken, 24'üncü

moddesiyle de, din ve vicdon hürriyetine yer vermiştir. Anoyoso'yo göre, "herkes, vicdon, dini

inonç ve konoot hürriyetine sohiptir. Kimse, ibodete, dinioyin ve törenlere kotılmoyo, diniinonç
ve konootlerini oçıklomoyo zorlonomoz, dini inonç ve konootlerinden doloyı kınonomoz ve
suçlonomo/. Bu hürriyeÇ herkesin dilediğidini inonç ve konoote sohip olobileceğiniifode ettiğl

gibi, dilerse hiçbir dini inonco sohip olmomo hürriyetini de içerir. Böylece, Anoyoso, din ve

vicdon hürriyetinimutlok şekilde kobuletmiş oluyor. Buno korşılı( Anoyoso, ibodet hürriyetinin,

diğer hok ve hürriyetler gibi, bozı sınırlor içinde kuIlonılobileceğinidüzenlemiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin kendine özgü loiklik onloyışı, bunu korumok için kendine özgü

önlemler o|moyı do zorunlu kılmıştır. Bu konudo, Anoyoso'do olınon iIk önlem, Devletin din
eğitim ve öğretimini gözetimive denetimioltıno olmosı, hotto bir ölçüde doğrudon doğruyo
üstlenmesidir. Anoyoso'yo göre, "Din ve ohlok eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve
denetimi oltındo yopılır. Din kültürü ve ohlok öğretimi ilk ve orto öğretim kurumlorındo
okutulon zorunIu dersler orosındo yer olır. Bunun dışındoki din, eğitim ve öğretimi oncoK
kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de konuni temsiIcilerinin toIebine boğlıdır."

şüphesia Anoyoso'nın, loikliğin korunmosı için oldığı en etkili önlem, devletin temel yopısı ve

hukuk düzeninin, dini kurolloro doyondırılmosını engellemek için koyduğu yosoklordır.

24'üncü moddeye göre, "Kimse, Devletin sosyol, ekonomik veyo hukuki temel düzenini

kısmen de olso, din kurollorıno doyondırmo veyo siyosi veyo kişisel çıkor yohut nüfuz

soğlomo omocıylo her ne suretle olurso olsun, dini veyo din duyguIorını yohut dİnce kutsol

soyılon şeyleri istismor edemez ve kötüye kullonomoz." Yine, bunloro ek olorok, Anoyoso'yo
göre, "din ve mezhep oyrımı yopılomoz'; Anoyoso'doki temel hok ve hürriyetler, "din ve

mezhep oyrımıno doyolı bir devlet kurmok omocıylo kullonılomoz."; siyosi portilerin "tüzük ve
progromlorı loik Cumhuriyet ilkesine oykırı olomoz."

Ayrıco, Türkiye'de loikIik Atotürk ilke ve inkıloplorıylo ve onlorın sentezinden oluşon Atotürkçü

kültürle toplumun toikleşmesine, çoğdoşIoşmosıno yönelik bir süreçtir. Bu nedenle de, İnkılop

Konunlorı ve Atotürk Kü]tüı Dil ve Torih Yüksek Kurumu onoyosol güvence oltıno olınmışIordır.

l) İnson HokIorının Gelişmesi

Günümüzde, inson hoklorı, onoyosolorlo korunmonın yonındo, bİr İç hukuk sorunu olmoKon

çıkorıloro( Türkiye'nin de kotıldığı boşto İnson Hoklorı Evrensel Bildirisi ve İnson Hoklorı

Avrupo SözIeşmesl (ixıs) otmok üzere, çok soyıdo diğer inson hoklorı sözleşmeleri ve

belgeleri ile uluslororosı olondo do güvenceye olınmıştır-

Ç) İnson Hoklorıno Soygılı Devlet
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İnson hoklorıno ilişkin çok soyıdo ulus]ororosı sözleşme orosındo, Avrupo Konseyi
bünyesinde kobul edilen, Türkiye'nin de torof olduğu İllls özeI önem toşımoktodır. Çünkü
İllAS, üye ülkelerin egemenlik]eri oltındoki herkese, doğrudon kullonıtobilir hoklor tonımokto
olup, oyrıco uygulomodo bunu soğlomok için, İnson Hoklorı Avrupo Mohkemesince (irııv)
yopılon etkin bir yorgı denetimiöngörmüştür.

Öte yondon, 2OO4 yılındo Anoyoso'nın gO'ıncı moddesine eklenen "usu]üne göre yürürlüğe
konulmuş temel hok ve özgürlüklere ilişkin milletlerorosı ontloşmolor]o konunlorın oynı konudo
forklıhükümler içermesinedeniyle çıkobilecek uyuşmozlıklordo millet]erorosıontIoşmo hükümleri
esos olınır." hükmüyle, Türk hukukundo kurol]or kodemeIenmesinde, temel hok ve özgürlüklere
ilişkin ulus]ororosı ontloşmoloro konun!orın üstünde yer verilmiştir.

Devletin temel omoç ve görevi, onun vorlık nedeni o]on insonlorın temel hok ve hürriyetlerini
güvence oltıno olmoktır. Nitekim, Anoyoso'nın S'inci moddesine göre de Devletin temeI
omoç ve görevleri, "...Cumhuriyetive demokrosiyi korumok, kişilerin ve toplumun refoh, huzur
ve mutluluğunu soğlomok; kişinin temel hok ve hürriyetlerini, sosyol hukuk devleti ve odolet
ilkeleriyle boğdoşmoyocok surette sınırloyon siyosol, ekonomik ve sosyol engelleri
koldırmoyo, insonın moddi ve monevi vorlığının gelişmesi için gerekli şortlorı hozırlomoyo
çolışmoktır." Ayrıco, Anoyoso'nın 2'nci moddesiyle de, "inson hoklorıno soygılı dev]et" ilkesi
Cumhuriyetin değiştirilemez nite]ikleri orosındo soyılmıştır.

2) remel Hok ve Özgürlüklerin Sınıflondırıtmosı
Demokrotik bir toplumdo, kişilere tonınon hoklor ve hürriyetler, Jellinek'in günümüzde
klosikleşmiş sınıflondırmosı ile koruyucu hoklor, isteme hoklorı ve kotılmo hoklorı diye üç
kotegoriye oyrılır.

o) Koruyucu Hqklor

Koruyucu hokloı Anoyoso'nın l2'nci moddesinde de belirtildiği gibi kişinin, kişiliğine boğlı,
dokunulmoz, devredilmez, vozgeçilmez hok ve hürriyetler olup; kişinin devlet torofındon
oşılomoyocok ve dokunu]omoyocok özel olonının sınırlorını çizen, kısoco kişiyi devlete korşı
koruyon (vicdon hürriyeti, düşünce hürriyeti, kişi dokunulmozlığı ve güvenliği, özet hoyotın
gizliliği vs.) nol< ve hürriyetlerdir. Bu hok ve hürriyetler devlete negotif bir tutum, korışmomo
ödeviyükler.

Anoyoso'do "kişinin hoklorı" olorok ifode edi|en bu kotegori hoklor, l8. yüzyılın sonlorındo
burjuvo demokrotik devrimi ile kozonılmış ve ilk yozılı onoyosolordo yer olon birinci kuşok
hoklordır. Nitekim 1876 Anoyososı'ndon itiboren, l92l Anoyososı dışındoki tüm
onoyosolorımızdo bu hoklor yer olmıştır.

b) İsteme Hqktqrı

Bu hoklor, kişinin, inson hoysiyetine yoroşır bir yoşom sürmesi için, kişiye devletten yoşom
seviyesiniyükselten pozitif (olumlu) bir dovronış, bir hizmet ve yordım isteme olonoklorıtonır
(soğlık hokkı, öğrenim hokkı, çolışmo hokkı, sosyol güvenlik, vs.) ve bunun korşılığındo
devlete sosyol olondo belirli ödevler ve fonksiyonlor yükler.

Anoyoso'do "sosyol ve ekonomik hoklor" olorok ifode edilen bu kotegori hoklor ise 2O,nci
yüzyıldo, işçi sınıfının demokrotik mücodelesiyle kozonılmış hoklor olup, yoğun olorok "sosyol
dev]et" ilkesiyle birlikte, İrinci Dünyo Sovoşı sonrosı onoyosolordo yer bulon, ikinci kuşok
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hoklordır. Bu hoklor ülkemizde de, dünyoyo poroIel oloro( 196l Anoyososı ile onoyoso
hukukumuzo girmiş oIup, bunloro lg82 Anoyososı'ndo do yer verilmiştir.

c) xotılmo HEklorı

KiŞilere, siyosol görüş ve tutumlorını oçıklomo, örgüttenme, (siyosi porti kurmo ve portilere
girme vs.) referondum, seçme ve seçilme yollorıylo toplum yönetiminde söz sohibi o|mo ve
kororloro kotılmo yetkisini veren siyosol hoklordır.

Anoyoso'do "siyosol hoklor" olorok ifode edilen ve kısoco, siyosol hoyoto ve yönetime
kotılmo hoklorı diYebileceğimiz bu hok]oı boşlongıçto cinsiyete, servete, fikri ehliyete, etnik
kÖkene boğlı sınırlomolorlo "sınırlı oy" ilkesi çerçevesinde, l8. yüzyıl sonlorındon itiboren,
burjuvo demokrotik devrimini tokip eden onoyosolordo, birinci kuşok hoklor orosındo yer
olmıŞtır. 20. yüzyıldo, işçi sınıfının demokrotik mücodelesiyle kozonılon "genel oy" ilkesiyle
birlikte kopsomı genİşleyerek herkes, eşit olorok siyosol hoktoro sohip olmuştur. Ülkemizde
de siyosol hoklor, "sınırlı oy" ilkesi çerçevesinde, ilk kez 1876 Anoyososı,ndo yer olmıştır. 1924
AnoYososı'ndo l934'te yopılon değişİklİkle "genel oy" ilkesine geçitmesinden itiboren, özellikle
l96l ve l982 Anoyosolorı'ndo siyosol hokloro kopsomlı olorok yer verilmiştir.

3) Temel Hok ve Hürriyetlere Müdohole
Bir hok ve hürriyetin vor!ığı, onun sınırsız şekilde kutlonılocoğı onlomıno getmez. Koldı ki,
toPlumso| yoşom içinde, hok ve hürriyetin omocıno uygun olorok kullonı]obiImesi, boşko bir
ifodeyle kiŞilerin hok ve hürriyetlerinin birblriyle çotışmomosı için, bir düzenleme, durdurmo,
müdohole ve sınırlomo koçınılmoz bir zorunlutuktur. Amo demokrotik bir toplumdo ideol
olon bu müdoholenin olobildiğince oz o|mosıdır. Kezo, hok ve hürriyetlerin oloğonüstü
dÖnemlerde, oloğon dönemlere göre doho fozlo müdohoIe ediImesine ihtiyoç duyulmosıdo
doğoldır. Bunun içindir kl, 1982 Anoyososı, temel hok ve hürriyetlere müdoholede sebep,
Yöntem Ve Ölçütler bokımındon oloğon ve oloğonüstü dönemler için tomomen forklı rejimler
öngörmüştür.

o) oloğon Dönem Rejimi ve Sınırlondırmo
AnoYosodo bireYler iÇin teme! hok ve özgürlüklere yer verilmiş olmosı, bu hoktorın sınırsız bir
biÇimde istenildİği gibi kullonılocoğı sonucunu doğurmoz. Bireylerin hok ve hürriyetlerini
kullonırken bİrbİrlerİyle çotışmomosı için lg82 Anoyososının l3,üncü moddesinde oloğon CBK
ile temel hoklorın sınırlondırılmosı düzenlenmiştir.

l3'üncü moddeye göre "Temel hok ve hürriyetler, özlerine dokunulmoksızın yolnızco
Anoyosonın ilgili moddelerinde belirtilen sebeplere boğlı olorok ve oncok konunlo
sınırlonobİlİr. Bu sınırlomolor, Anoyosonın sözüne ve ruhuno, demokrotik toplum düzeninin ve
löik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine oykırıolomoz."

(l) Sınırlomonın Konunlo Yopıtmosı
Temel hok ve hürriyetler, yürütme orgonının yönetmelik ve diğer idori işlem|eri ile
sınırlondırılomoz. Ancok bu mut]ok bir durum değildlr ve istisnolorı do vordır. Örnek o]orok,
CBK ile temel hoklordo düzen]eme yopılmosı gösterilebilir.

(z) sınır|omonın İıgııı uoooeIerdeki öze! Sebeplere Doyonmosı
Anoyoso'do temel hokloro ilİşkin moddelerde, o temel hokkın hongi hoIlerde
sınırlondırılobileceğini veyo bu hokko hongi durum]ordo müdohole edilebileceğini gösteren
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durumlor ve nedenler yer olmoktodır. Bunloro titerotürde öze| sebepter denilmeKedir. Özel

sebeplerin en önem|i özeltiği ise bu sebepIerin her bir temel hok için forklı türde ve forklı

soyıdo belirtilmesidir. Örneğin, votondoşın yurt dışıno çıkmo hürriyeti suç soruşturmosı ve

suç kovuşturmosı sebebiyle (sodece 2 sebep) sınırlondırıIobilirken; özel hoyotın gizliliğine

milli güvenli[ komu düzeni, suç işlenmesinin önIenmesi, genel soğlık ve genel ohlokın

korunmosı sebebiyle (O senep) müdohole edilebilir.

Sınırlomonın özel sebeplere doyonmosı hükmü, temel hoklorın modde içerisinde yer oIon

özel sebeplere doyonorok sınırlondırılmosını gereKirmektedir.

Aynco herhongi bir sınırlomo öngörulmeyen temel hok ve hürriyetler de bulunmoKodır. Fokot

Anoyoso'do bir sınırlomo öngörülmemiş olso do her hokkın oynı zomon objektif ve doğolsınırı do

btı|unmoktodır. Örneğin miros hokkının mirosçılor torofındon kullonımındo doho fozlo mülke

sohip olmok omocrylo diğer mirosçılorın yoşomo hokkıno son verilememesi gibi.

Genet sınırlomo sebepleri, tüm temeI hok ve hürriyetIere uygulonmok (!zere, ilk defo 196l

Anoyososı'no l97l yılındo yopılon değişiklikte giren ve 1982 Anoyososı'nın do ilk holİnde yer

olon oncok 2ool yılındo yopılon değişiklikle Anoyoso metninden çıkorıIon muğlok ve yorumo

oçık sınırlondırmo sebepleridir. Genel sınırlomo sebepleri 9 tonedir: Devletin ülkesİ ve

milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenIi( cumhuriyet, mİllİ güvenlİ( komu düzenİ,

genel osoyiş, komu yororı, geneI ohloK genel soğlık.

2Ool değİşikliğİ İle genel sınırlomo sebepleri koldırıldığı için mevcut durumdo temel hoklor

yoInızco özeI sebeplerIe sınırlondırılobilirler.

(3) Sınırlomqnın Anqyoso'nın Sözüne ve Ruhuno Aykırı Olmomosı

Anoyoso'nın sözü, Anoyoso metnindeki somut hükümler ve ek güvenceIerdir. Ek güvenceler;

temet hok ve hürrİyete özel ve yoğun bir korumo getiren güvencelerdir'.

Anoyoso,nın ruhu ise Anoyoso'nın bütünü ve ondon çıkon onlomdır. Bu kovrom iÇin

genel|ik|e Anoyoso Mohkemesi kororlorındon yolo çıkılmoktodır. Özünde hukuk dıŞı olon bir

kovromdır.

Anoyoso, konun koyucunun hok ve hürriyeti düzenlerken müdohole edemeyeceği noktolorı

do belirtmiştir. Örneğin, dernek kurulmosı izne boğlonomoz (md.33). Bu durumdo

dernekterin önceden izin şortıno boğlonorok kurulmosını öngören bir konun Anoyoso'nın

sözüne oykırı olocoKır.

(l) Sı nırlo monın Demokrotik ToPum Düzenine Aykırı Olmomosı

Sınırlomolor demokrosiyi sekteye uğrotmomolıdır. Anoyoso Mohkemesi, sİyosi portilerin

seçimlere kotılmosını zorloştıron bir konun hokkındo verdiği iptol kororındo, "demokrosinin

vozgeçilmez öğesi olon siyosi portilerin seçimlere kotılımının zoyıflotılmosını demokrotik

toplum düzenine oykırı'bulmuştur. Aynı korordo bu durumun hokkın özüne de dokunduğunu

belirtmiştir.

(5) sınıılomonın Temel Hold<ın Özüne Dokunmomosı (Öze Dokunmo Yosoğı)

Hokkın özü, hokkın vozgeçilmez unsuru ve dokunulduğu tokdirde söz konusu hokkı onlomsız

kıton osli çekirdektir2. Temel hok ve hürriyetlerİn özü kovromı tom oIorok

Fozıl Soğlom, Temel Hoklorın Sınırlonmosı ve Özü, Ankoro Üniversitesi Siyosol Bilgiler Fokültesi

Yoyınlorı, Ankoro, 1982, s.'l59.
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tonımlonomomoktodır. Bunun sebeplerinden biri de her hokkın özünün diğerlerinden forktı
olmosıdır.

Anoyoso Mohkemesi vermiş olduğu bozı kororlorındo öze dokunulmosıno ilişkin olorok
"temel hok ve özgürlüklerin goyesine uygun bir şekilde kullonılmosını son derece zorloştıron,
ciddi suretle güçleştirici, omocıno u|oşmoyı önleyicl, belll bir özgürlüğün kultonılmosını
tümüyle ortodon koIdıron, etkisiniortodon koldırıcı'gibiifodeler kullonmıştır.

Örneğin, Anoyoso Mqhkemesini yukorıdo belirttiğimiz kororındo bir siyosi portinin seçimtere
kotılmosını güçleştirmek seçilme hokkının özüne zaıoı verir denitmiştir. Aynı şekilde
Anoyoso'do belirtilen sınırlor horicinde oy verme hokkını dorottıcı hükümler içeren bir konun
do seçme hokkının özüne oykırıolmuş oIocoKır.

(6) sınııloıTıonın ÖÇtlUUr İlkşlne Aykırı olmomosı
ÖlçulUlOl< ilkesi üç unsurun bileşiminden meydono getir. Bunlor; 'eIverişlilik','gerektilik" ve
"orontılılık" unsurlorıdır.

Elverişlilik, sınırlomodo boşvurulon orocın, sınırIomo omocını gerçekleştirmeye elverişli
olmosıdır. Örneğin, bir şiddet oloyının bostırılmosı için kişiterin oy hokkını sınırloyon bir
düzenleme yopmok bu oçıdon e|verişli değildir.

Gerekli|ilç sınırIomo omocıno uloşmok için en yumuşok ve uygun orocın seçilmesidir. yoni söz
konusu temel hokkı en oz sınırloyon oroç seçilmelldir. Örneğin bir şiddet oloyının yoyılmosını
önlemek için boriyer kurmokyeterliiken oyrıco bibergozı ile müdohole edilmesigereksizdir.

Orontılılık ise sınırlondırmonın omocı ile sınırlondırmodo kulIonılon oroç orosındo bir ölçü
bulunmosıdır. Örneğin, hırsızlık yopon bir kişinin hopis cezosıno çorptırılmosı yeterli iken bu
kişinin idom edilmesi orontılı değildir.

(Z) Sınırlomonın tqik Gumhuıİyetİn @ıokleıine Aykırı Olınomosı

2OOI. yılındo yopılon Anoyoso değişikliği ile getirilen bir kriterdir. Loik Cumhuriyetin
gereklerinİn neler olocoğı hususuno "Loik DevIet" boşlığı oltındo değinilmiştir.

U) Oloğonüstü Dıönem Reiimi ve Duıdurmo

1982 Anoyososı'nın lS'inci moddesine göre;

"Sovoş, seferberlik veyo oloğonüstü hoIlerde, milletlerorosı hukukton doğon yüküm!ütükler
ihIol edilmemek koydıylo, durumun gerektirdiği ölçüde temel hok ve hürriyetlerin
kullonılmosı kısmen veyo tomomen durdurulobilir veyo bunlor için Anoyosodo öngörülen
güvencelere oykırı tedbirler olınobilir.

Birinci fıkrodo belirlenen durumlordo do, sovoş hukukuno uygun fiil|er sonucu meydono
gelen ölümler dışındo, kişinin yoşomo hokkıno, moddi ve monevi vorlığının bütüntüğüne
dokunulomoz; kimse din, vicdon, düşünce ve konootlerini oçıklomoyo zorlonomoz ve
bunlordon doloyı suçlonomoz; suç ve cezolor geçmişe yürütülemez; suç|uluğu mohkeme
kororı ile soptonıncoyo kodor kimse suçIu soyılomoz'

Ergun Özbudun, Türk Anoyoso Hukuku, Yetkin Yoyınlorı, Ankoro, 2oll, s.ll5.
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,/ Kısmen veyo tomomen durdurulobilir.

,/ Sovoş, oloğonüstü hol, seferberlik hollerinden biriolmolıdır.

,/ Ölçulolurilkesineuyulmolıdır.

J Mil|etlerororosı hukuKon doğon yükümlülükler ihloI edilemez.

J l5,inci moddenin ikinci fıkrosındo soyılon hokloro (sert çekirdek hoklor)

dokunulomoz.

Hokkın kultonımının durdurulmosı, belli bir süre için temel hok ve hürriyetin oskıyo olınmosı

demeKir. Bu süre zorfındo kişi o hokkını yitirmez, fokot bu süreçte o hokkı fiilen kullonomoz.

Süreç sono erince hok, onoyosol-yosol kopsom içinde yeniden kullonıIobilir.3

TEMEL HAK VE ÖZaÜnİ.ÜrERİN DURDURULMASİNİN ŞARTLARİ

/

(l) Xısmen veyq Tomomen Durdurmq

Bir hokkın tomomı durdurulobileceği gibi kısmen de durdurulobilir.

(z) sovoş, oloğonüstü Hol, Seferberlik Ho|lerinden Bİrinİn Mevcut Olmqsı

Temel hok ve özgürlüklerin kul]onımının durdurulmosı için bu dört holden birİnin bulunmosı

gerekir. Sovoş ve seferberlik ilonıno TBMM koror vermeKe iken, oloğonüstü hol i]onıno

Cumhurboşkonı koror vermektedir.

(a) uiııetıerqrosı Hukukton Doğon yüküm!ülüklerin İlılol ıOilmemesİ

Milletlerorosı hukukton doğon yükümlülükler kopsomı hem uluslor orosı hukukun temel

ilkeleri hem de Türkiye'nin torof oIduğu sözleşmelerden doğon yükümlülük]erden meydono

gelmektedir. Bu sözleşmelerin boşındo do Avrupo İnson HoklorıSözleşmesigelmektedir.

(+) öıçtıuIük ilkesine uyulmosı

l5,inci modde oloğonüstü hol]erde temel hok ve hürriyetlerİn kullonımının "durumun

gerektirdiği ölçüde" durduruIobileceğini belirtmiştir. Bu kriter gereğİnce, diğer şortlorın do

vorlığı dikkote olınorok durumo göre tüm hoklor değil, durumun gerektirdiği hoklor

durdurulobilir. Örneğin, tobii ofet nedeniyle bir bölgede oloğonüstü hol ilon edilmesi

durumundo o bölgedeki kişilere ongoryo niteliğinde iş yoptırılmosı ölçülülük ilkesi ile

boğdoşırken, oynı bölgedeki bir votondoşın bir kurumo bilgi edinmek omocıylo
boşvurmosının engellenmesi ölçülülük iIkesi iIe boğdoşmoyocoktır.

(s) çeriroek (uutlok) xokloro Dokunmo yosoğı:

Sert çekirdek (mutlok) hoklor, sovoş do dohil olmok üzere ne oloğonüstü ho|lerde ne de

oloğon durum]ordo hiçbir şekilde dokunulomoyon, sınırlondırılomoyon, müdohole

edilemeyen ve mutIok surette korunmosı gereken hoklordır. Anoyoso'nın l5'inci moddesinin

ikinci fıkrosındo yer verilen çekirdek hoklor oşoğıdoki]erdir:

Mustofo Erdoğon, Anoyoso Hukuku, Orion Yoyınevi, Ankoro,2005, s-206.

ç
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senr çrxiRDEK HAKIAR (uurrır xaxı.an)

,/ Kişinin yoşomo hokkıno dokunutomoz.
./ kişinin moddivemonevivortığının bütünıüğünedokunulomoz.
J Kimse din, vicdon, düşünce ve konootlerini oçıklomoyo zorlonomoz.
J Suç ve cezolor geçmişe yürütülemez.

J SuÇluluğu mohkeme kororı ile soptonıncoyo kodor kimse suçlu soyılomoz.

(S) Ouraurmonın Yopılocoğı İşlem Türü

Anoyoso'yo boktığımızdo, oloğonüstü yönetimlerin her ikisinde de temel hoklorın
durdurulmosının "konunlo" olocoğı hükme boğlonmıştır.
AncoK CumhurboŞkonı torofındon çıkorılocok olon oloğonüstü Cumhurboşkonlığı
Korornomeleri ile de temel hok ve hürriyetlerin durdurulobileceği belirtilmektedir.

TEMEI HAK VE xÜnnivrrERE MÜDAHALE

Oloğonüstü Hollerde
(Sınırlomo)

Hok kullonılobilir durumdodır.

Hok belli sınırlomoloro tobidir.
(lıotkın özüne dokunulmoksızın özel

sebeplere boğlı olorok ve konunlo sınırlonır.
Bu sınırlomo, Anoyoso'nın sözüne ve

ruhuno, demokrotik toplum düzeninin ve löik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçüIülük

ilkesine oykırı olomoe)

Hem oloğon hem de oloğonüstü
durumlordo sınırlondırmo yopılobilir.

200l değişikliği ile Genel Sınırlomo Sebepleri
Anoyoso metninden çıkorılmış olup, öze
dokunmo yosoğı, ölçülülük ilkesive Loik

Cumhuriyetin gereklerine oykırı sınırtomo
yopılmomosı krlterleri eklenmiştir.

Oloğonüstü Hollerde
(ourdurmo)

Hok kullonılomoz.

Hok kısmen veyo tomomen
durdurulmuştur.

(villetler orosı hukukton doğon
yükümlülükler ihlol edilmemeli,

ölçülülük ilkesine uyulmolı, sert çekirdek
hokloro dokunulmomolıdır.)

Sodece sovoş, oloğonüstü hol
seferberlik holinde durdurulobilir.

2OO4 değişikliği ile öiüm cezosını
düzenleyen hüküm Anoyoso metninden

çıkorılmıştır.
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c) lemel Hok ve Hürriyetleri Kötüye Kullonmo Yosoğı

Anoyoso,nın l4,üncü moddesinde temel hok ve özgürlüklerin kötüYe kul|onıIomomosı

hususu düzenlenmiştir.

Bu moddenin birincifıkrosıno göre; Anoyoso'do yer o|on hok ve hürriyetlerden hiÇbiri, Devletin ülkesi

ve milletiy|e bölünmez bütunlüğünü bozmoyı ve inson hoklorıno doyonon demokrotik ve Iöik

Cumhuriyetiortodon koldırmoyıomoçloyon fooliyetler biçiminde kullonı]omoz

Bu moddenin ikincifıkrosındo ise Avrupo inson Hoklorı Sözleşmesinden olıntı yopılmıŞtıı: Anoyoso

hükümlerinden hiçbiri, Devlete veyo kişilere, Anoyoso'yIo tonınon teme] hok ve hüniYetlerin Yok

edilmesini veyo Anoyoso,do belirtilenden doho geniş şekilde sınırlondırılmosln] omoÇloyon bir

fooliyette bulunmoyı mümkün kılocok şekiIde yorumlonomoz

+) rişinin Hoklorı ve ödevleri
Anoyoso,nın 17-39,uncu moddeleri orosındo, kişiyi devlete korşı koruyon birinci kuŞok hoklor
,,kişinin Hoklorıve ÖdevIeri" boşlığı ottındo düzenlenmiştir. BunIorın boşlıcolorıno oşoğıdo yer

verilmiştir.

o) xişinin Dokunutmoztığı, Moddi ve Monevi Vorlığı (md. t7)

Herkes yoşomo, moddi ve monevi vorlığını korumo ve geliŞtirme hokkıno sohiPtir. KiŞi

dokunulmozlığının özel sınır]omo sebepleri şunlordır:

J Meşru müdofoo,

J yokolomo ve tutuklomo,

J Tutuklu ve hüküm]ünün koçmosının engellenmesi,

J Ayoklonmo veyo isyon durumunun bostırılmosı,

,/ Oloğonüstü ho]lerdeyetkili merciin verdiği emirlerin uygulonmosı,

,/ konunun siloh kullonımlnı uygun kıldığızorun]u durumlor.

Tıbbi zorunluIuklor ve konundo yozılı hol|er dışındo, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulomoz;

rızosı olmodon biIimsel ve tıbbi deneylere tobi tutu]omoz.

Kimseye işkence ve eziyet yopılomoz; kimse inson hoysiyetiyle boğdoŞmoYon bir cezoYo

veyo muomeleye tobi tutulomoz.

b) Kişi Hürriyeti ve Güventiği (md. ı9)

Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sohiptir. Kişi hürriyeti ve güvenliğinin özel sınırlomo

sebepleri şunlordır:

Şekil ve şortlorı konundo gösterilen;

J Mohkemelerce verilmiş hürriyeti kısıttoyıcı cezolorın ve güvenlik tedbirlerinİn Yerine

getiriimesi,

,/ Bir mohkeme kororının veyo konundo öngörülen bir yükümlülüğün gereği olorok ilgiIinin

yokolonmosı veyo tutuk]onmosı,

J Bir küçüğün gözetim oltındo ıslohı Veyo yetkili merci önüne çıkorılmosı iÇin verilen bir

kororın yerine getirilmesi,

J Toplum için tehlike teşkil eden bir okı] hostosı, uyuşturucu modde veYo olkol tutkunu, bir

serseriveyo hostolık yoyobilecek bir kişinin bir müessesede tedovi,
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J Eğltİm veYo ıslohı iÇin konundo belirtilen esosloro uygun o]orok o|ınon tedbirin yerine
getirilmesi,

,/ UsulÜne oYkırı Şekilde ülkeye girmek isteyen veyo giren, yo do hokkındo sınır dışı etme
Yohut geri verme kororı verilen bir kişinin yokolonmosı veyo tutuklonmosı.

SuÇluluğu hokkındo kuwetli belirti bulunon kişiler, oncok koçmolorını, delillerin yok edilmesini
veYo değiŞtirilmesini önlemek moksodıylo veyo bunlor gibi tutuklomoyı zorunlu kı]on ve
konundo gösterlIen diğer hollerde hökim kororıylo tutuk]onobilir. Hökim kororı olmodon
Yokolomo, oncok suÇüstü holinde veyo gecikmesinde sokınco bulunon ho]lerde yopılobilir;
bunun şortlorını konun gösterir.

Yokolonon veyo tutuklonon kişİlere, yokolomo veyo tutuklomo sebepleri ve hoktorındoki
iddiolor her hÖlde Yozılı ve bunun hemen mümkün olmomosı holinde sözlü otorok derhol,
toplu suçlordo en geç hökim huzuruno çıkorılıncoyo kodor bildirilir.

Yokolonon veyo tutuklonon kişi, tutulmo yerİne en yokın mohkemeye gönderilmesi İçin
gerekli süre horiÇ en geÇ kırk sekiz soot ve toplu olorok işlenen suçlordo en çok dört gün
iÇinde hÖkim önüne Çıkorılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonro hokim kororı olmoksızın
hürriYetinden Yoksun bırokılomoz. Bu süreler oloğonüstü hol ve sovoş hollerinde uzotılobilir.
Kışının yokolondığı veyo tutuklondığı, yokıntorıno derhol bildirilir.
Tutuklonon kiŞilerİn, mokul süre içinde yorgılonmoyı ve soruşturmo veyo kovuşturmo
sırosındo serbest bırokılmoyı isteme hoklorı vordır. Serbest bırokılmo ilgilinin yorgılomo
süresince duruşmodo hozır bulunmoslnl veyo hükmün yerine getirilmesini soğlomok için bir
güvenceye boğlonobilir.
Her ne sebeple o|urso olsun, hürriyetİ kısıtlonon kişi, kıso sürede durumu hokkındo koror
verilmesini ve bu kısıtlomonın konuno oykırılığı holinde hemen serbest bırokılmosını
soğlomok omocıylo yetkili bir yorgı merciine boşvurmo hokkıno sohiptir.
Bu esoslor dıŞındo bir iŞleme töbi tutulon kişilerin uğrodıklorı zororı tozminot hukukunun
genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.

c) oln ve Vicdon Hürriyeti (md.2a)

Herkes, vicdon, dini inonç ve konoot hürriyetine sohiptir.
Kimse, ibodete, dini oYin ve törenlere kotılmoyo, dini lnonç ve konootlerini oçıklomoyo
zorlonomoz; dinİ inonç ve konootlerinden dotoyıkınonomoz ve suçtonomoz.
14'üncü modde hükümlerİne oykırı olmomok şortıylo ibodet, dinl oyin ve törenler serbesttir.
Din ve ohlok eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi oltındo yopılır. Din kü|türü ve
ohlok öğretlmi ilk ve ortoöğretim kurumlorındo okutulon zorunlu derster orosındo yer olır.
Bunun dıŞındoki din eğltim ve Öğretimi oncok, kişİterin kendi isteğine, küçüklerin de konuni
temsilcisinin tolebine boğlıdır.

Klmse, Devletİn sosyol, ekonomİK siyosi veyo hukuki temet düzenini kısmen de olso, din
kurollorıno doYondırmo Veyo siyosi veyo kişisel çıkor yohut nüfuz soğlomo omocıylo her ne
suretle olurso olsun dini veyo din duygulorını yohut dince kutsol soyılon şeyleri istismor
edemez ve kötüye kullonomoz.

Yukorıdoki hükümlerden, vicdon, dini inonç ve konoot özgürlüğünün sert çekirdek hok olup,
dokunulomoz olon olduğu onloşılmoktodır. Bu hok hiçbir şekilde sınırlondırılomoz. ibodet
etmeK dini oyin ve tören düzenleme özgürlüğü ise sert çekirdek hok değildir; bu hoklor
14'üncü moddeye istinoden sınırlondırılobi!ir.
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ç) Düşünce ve Konqot Hürriyeti (md.25)

Herkes, düşünce ve konoot hürriyetine sohiptir.

Her ne sebep ve omoçlo olurso olsun kimse, düşünce Ve konootlerini oÇıklomoYo

zorlonomoz; düşünce konootleri sebebiyle kınonomoz ve suçlonomoz,

d) oüzeltme ve Cevop Hokkı (md. 32)

Düzeltme Ve cevop hokkı, oncok kişilerin hoysiyet Ve şereflerine dokunu]mosı Veyo

kendileriyle ilgili gerçeğe oykırı yoyınlor yopılmosı hollerinde tonınır ve konunlo düzenlenir,

Düzeltme ve cevop yoyımlonmozso, yoyımlonmosının gerekiP gerekmediğine hÖkim

torofındon ilgilinin mürocoot torihinden itiboren en geç 7 gün içerisinde koror verilir.

e) utıriyet Hokkı (md.35)

Herkes, mülkiyet ve miros hoklorıno sohiptir. Bu hoklor, oncok komu yororl omocıylo, konun]o

sınırlonobilir, Komuloştırmo işlemi de bu istisnoyo doyonmoktodır,

Mülkiyet hokkının kullonılmosı toplum yororlno oykırı oıomoz.

f) HokAromo Hürriyeti (md.36)

Herkes, meşru vosıto ve yollordon foydolonmok suretiyle yorgı mercileri önünde dovocı

veyo dovolıolorok iddio ve sovunmo ile odilyorgılonmo hokkıno sohiPtir.

Hiçbir mohkeme, görev ve yetkisi içindeki dovoyo bokmokton koçınomoz.

g) ronuni H6kim Güvencesi (md.37)

Hiç kimse konunen tobi olduğu mohkemeden boşko bİr mercİ önüne Çıkorılomoz.

Bir kimseyi konunen tobi olduğu mohkemeden boşko bir merci önüne Çıkormo sonucunu

doğuron yorgl yetkisine sohip oloğonüstü merciler kurulomoz.

ğ) suç ve cezolqıo İıişxin Esoslor (md.38)

Kimse, işlendiği zomon yürürlükte bulunon konunun suç soymodığı bir fii]den doloYı

cezolondırılomoz; kimseye suçu işlediği zomon konundo o suç için konulmuş olon cezodon

doho oğır bir cezo verilemez.

Suç ve cezo zomonoşımı ile cezo mohkumiyetinin sonuçlorı konusundo do Yukorıdokifıkro uYgulonır.

Cezo ve cezo yerine geçen güvenlik tedbirleri oncok konunlo konulur,

suçluluğu hükmen sobit oluncoyo kodor, kimse suçlu soyı|omoz.

Hiç kimse kendisinive konundo gösterilen yokınlorını suçloyon bir beyondo bulunmoyo Veyo

bu yoldo delil göstermeye zorlonomoz.

Konuno oykırı olorok e]de edilmiş bulgulor, delil olorok kobuledilemez,

Cezo sorumlu]uğu şohsidir,

Hiç kimse, yolnızco sözleşmeden doğon bir yükümlülüğü yerine getirememesinden doloYl

özgürlüğünden olıkonulomoz.

Ölum cezosı ve genel müsodere cezosı verilemez,

idore, kişi hürriyetinin kısıtlonmosı sonucunu doğuron bir müeyyide uYguloYomoz, Silohlı

Kuwetlerin iç düzeni bokımındon bu hükme konunlo İstİsno]or getİrİlebİlİr.

Uluslororosı Cezo Divonıno torof olmonın gerektirdiği yükümlülükler horiÇ olmok üzere

votondoş, suç sebebiyle yoboncı bir ülkeye verilemez,



AiLE, çALışMA vE sosyAl HizMETLER BAKANilĞı 1çaıışııa GENEL ııüoünıüĞü 25

h) Oernek Kurmo Hokkı (m.$)
Dernek, kozonç poyloşmo dışındo, konunlorlo yosoklonmomış belirli ve ortok bir omocı
gerçekleştirmek üzeıe, en oz yedi gerçek kişinin oluşturduğu tüzel kişidir. Derne( oynı
zomondo, kişilerin topluluk holinde ortok omoçlorını gerçekleştirebildikleri bir kuruluş
olduğundon, dernek kurmo hokkı, boşto siyosi portiler olmok üzere, günümüzdeki hemen
tüm grup hoklorının koynoğını teşkil eder. Dernek kurmo hokkı, grup hoklorının ilkeli ve
onosıdır. Bu nedenle de, onoyosolordo klosik hok olorok yer olır.

Anoyoso'nın 33'üncü moddesi ile Dernekler Konunu'no göre, medeni hoklorı kullonmo
ehliyetine sohip ve l8 yoşını bitirmiş olon herkes, önceden izin olmoksızın dernek kurmo ve
derneğe üye olmo ve üyelikten çıkmo hokkıno sohiptir. Dernek kurobilmek için, konunun
gösterdiği bilgi ve belgelerin, konundo belirtilen yetklll mercie verilmesi yeterlidir. Hökim ve
sovcılor, Türk Silohlı Kuwetleri mensuplorı ve kolluk görevlileri, mülki idore omirliği
hizmetlerindeki kodrolordo çolışonlor, ilk, orto, lise ve dengi okullorın öğretmen ve
yöneticileri, orto öğretim öğrencileri ve özel konunlordo dernek kuromoyocoklorı belirtilen
komu hizmeti görevlileri ile konundo gösterilen suçlordon mohküm olonlor dernek
kuromozlor. Dernekler, kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mohollin en
büyük mülki omirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kozonırlor.

Her derneğin bir tüzüğü vordır. Dernekler, tüzüklerinin gozetede yoyımlonmosındon itiboren
oltı oy içinde ilk genel kurul toplontısını yopmok ve orgonlorını oluşturmok zorundodırlor, hiç
kimse bir derneğe üye olmoyo veyo dernekte üye kolmoyo zorlonomoz,

1982 Anoyosost'nın ilk metninde dernek kurmo hürriyeti bokımındon oldukço sınırloyıcı bir
rejim getirilmlştİ.200l Anoyoso değlşikliğlnde özgürleştiricive güvenceler getiren değişiklikler
yopıldı. Anoyoso'nın yürürlükteki 33'üncü moddesine göre, "Dernek kurmo hürriyeti oncok,
milli güvenlik, komu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel soğlık ve genel ohlok ile
boşkolorının hürriyetlerinin korunmosısebepleriyle konunlo sınırlonobi]ir."

Anoyoso'yo göre, "Dernekler, konunun öngördüğü hollerde hökim kororıylo kopotılobilir veyo
fooliyetten olıkonobi]ir. Ancok, milli güvenliğin, komu düzeninin, suç işlenmesini veyo suçun
devomını önlemenin yohut yokolomonın gerektirdiği hollerde gecikmede sokınco vorso,
konunlo bir mercii, derneği fooliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kororı 24 soot
içinde görevli hokimin onoyıno sunulur. Hökim kororını 48 soot içinde oçıklor; oksi holde bu
idori koror kendiliğinden yürürlükten kolkor."

ı) Toplontı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hokkı (m.3a)

Toplontı ve gösteri yürüyüşü, kişilerin ve topluluklorın en etkili düşünceyi oçıklomo, öze]likle

siyosi iktidorı etkileme, ono korşı hoklorını korumo ve komuoyu oluşturmo orocıdır. Toplontı
ve gösteriyürüyüşü düzenleme hokkıdo dernek kurmo hokkıgibien eski klosik hoklordondır.
1982 Anoyososı ilk metninde, toplontı ve gösteri yürüyüşü hokkı bokımındon son derece
sınırloyıcı, yosokçı, otoriter bir düzenleme getirmişti. 200l Anoyoso değişikliğinde bu hok,

özgürlükçü ve demokrotik bir yokloşımlo yeniden düzenlenmiştir.

Anoyoso'nın 34'üncü moddesine göre, herkes önceden izin olmodon silohsız ve soldırısız

toplontı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hokkıno sohiptir. Toplontı ve gösteri yürüyüşü

düzenleme hokkının kullonılmosındo uyulocok kurollor konunlo gösterilir. Toplontı ve gösteri

yürüyüşü hokkı oncok, milli güvenliK komu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel soğlık

ve genel ohlokın veyo boşkotorının hok ve özgürIüklerinin korunmosı omocıylo ve konunlo

sınırlonobilir.
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i) Bilim ve Sonot Hürriyeti (m.27)

Anoyoso, düşünce ve konootiyoymo hürriyetinin değişik bir uygulomosı o]on bilim ve sonot
hürriyetine, onoyosol düzeni koruyucu demokrosi onloyışı içinde yer vermiştir. Anoyoso'nın
27'nci moddesine göre, herkes bilim ve sonotı serbestçe öğrenme ve öğretme, oçıklomo,
yoymo ve bu olonlordo her türlü oroştırmo hokkıno sohiptir. Ancok, yoymo hokkı,

cumhuriyetin niteliklerini, devletin bütünlüğünü, resmi di|i, boyroğı, milli morşı ve boşkenti
değiştirmek omocıylo kullonılomoz. Ayrıco, yoymo hokkı, yoboncı yoyınlorın ülkeye girmesi
ve doğıtımının konunlo düzenlenmesine engel değildir.

l) Sosyot Devletin Doğuşu ve Gelişimi
Anoyoso'yo göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliklerinden bir diğeri de "sosyo] devlet"
oluşudur. Sosyol devlet, votondoşlorın sosyol durumlorıylo, refohlorıylo ilgilenen, onIoro
osgori bir yoşomo düzeyi soğlomoyı ödev biIen, onlorı kendi koderine terk etmeyen, bunun
için de sosyo! ve ekonomik hoyoto müdoholeyi gerekli gören devlet onloyışıdır. Botı

toplumlorındoki refoh devleti onloyışının korşılığıdır.

Sosyol devlet, sosyolist devlet onlomıno gelmez. Sosyolist devlet, üretim oroçlorı üzerinde
özel müIkiyeti büyük ölçüde ortodon koldıron, ekonomik hoyotı serbest rekobete değil,
merkezi plonlomoyo doyondıron ve egemenliğin işçi sınıfının elinde bulunduğu devlettir.
Sosyol devlette ise, egemenlik işçi sınıfındo olmodığı, yoni liberol devletin egemenlik on|oyışı

değişmediği gibi, liberol devlet onloyışının ilkeleri olon üretim oroçlorı üzerinde özel mülkiyet

ve serbest rekobet de vorlığını korur. Sosyol devlet, bir toplumdoki güçsüzlerin ezilmesİni

önleyere( toplumdo dengesizlikler yorotı]mosını engelleme( ulusol gelirin odolete uygun

doğıtılmosını soğlomok gibi omoçlor güder. Bunun için de, liberol devletteki koruyucu
hoklorın yonındo sosyol hokloro do yer verir. Bu niteliğiyle sosyol devlet, liberol dev]etin

çoğdoş oşomosıdır.

Sosyol devlet, 19. yüzyıldo sonoyileşmenin yorottığı oğır sosyol sorunlor, §elir ve servet

eşitsizliği ile gündeme gelmiş, 20. yüzyıldo dünyo sovoşlorının yorottığı çöküntülerin ve
ekonomik krizlerin çözümünde koçınılmoz olmuştur. Atotürk iIke ve devrimleri sosyol devlete
ilişkin bozı izler toşıso do, Türkiye'ye sosyol devlet ilkesi 196l Anoyososı'ylo Cumhuriyetin
nitelikleri orosındo girmiş; l982 Anoyososı do bunu sürdürmüştür.

2) sosyolve Ekonomik Hoklor ve Ödevter
1982 Anoyososı, 5'inci moddesinde devletin temel omoç ve görevleri orosındo, kişilerin ve
toplumun, huzur ve mutlu]uğunu soğIomoyı, kişinin temel hok ve hürriyetlerini sosyol hukuk
devleti ve odolet ilkeleriyle boğdoşmoyocok surette sınırloyon siyosol, ekonomik ve sosyol
engelleri koldırmoyı ve insonın moddi ve monevi vorlığının gelişmesi için gerekIi şortlorı
hozırIomoyı do soymıştır. Bu omoçlo, Anoyoso'do, 36-65'inci moddeler orosındo, kişinin
devletten isteme hoklorı olon ikinci kuşok hoklor "Sosyol ve Ekonomik Hoklor ve ÖdevIer"
boşlığı oltındo düzenlenmiştir. Anco( Anoyoso'nın 65'inci moddesiyle, devletin sosyol ve
ekonomik hoklor bokımındon yükümlülüğü, "bu görevlerin omoçlorıno uygun öncelikleri
gözeterek moli koynoklorının yeterliliği" ölçüler! ile sınırlomıştır. Aşoğıdo Anoyoso'do
düzen|enen sosyol ve ekonomik hoklor iIe devletin sosyol ve ekonomik olondoki ödevlerinin
boşlıcolorıno yer verilmiştir.

o) sosyol Devlet



AILE, çALışMA vE sosyAL HizMETLER BAKANuĞı l çnıışıın GENEL vüoünıüĞü 27

o) lilenin Korunmosı ve Çocuk Hqklqrı

Anoyoso'nın 4l'inci moddesine göre, oile "toplumun temeli" olup "eşler orosındo eşitliğe
doyonır." Devlet, oilenin huzur ve refohı ile özellikle ono iIe çocuklorın korunmosı ve oile
plonlomosının öğretimi ile uygulomosını soğlomok için gereklitedbirleri olır, teşkilotı kuror.

Her çocuk, korunmo ve bokımdon yororlonmo, yüksek yororıno oçıkço oykırı olmodıkço, ono
ve bobosıylo kişisel ve doğrudon ilişki kurmo ve sürdürme hokkıno sohiptir. Devlet, her türlü
istismoro ve şiddete korşı çocuklorı koruyucu tedbirleriolır.

b) Eğltlm ve Öğrenim Hokkı ve Ödevi

Devle! votondoşlorın eğitim ve öğrenimlerini soğlomok zorundodır. Çünkü Anoyoso'nın 42'nci
moddesine göre, "kimse, eğitim ve öğrenim hokkındon yoksun bırokılomoz." Bu nedenle, "kız ve
erkek bütün votondoşlor için zorunlu" olon ilköğretim devlet okullorındo porosız olorok yopılır.

Anoyoso, ortoöğretim ve yükseköğretimin devlet okullorındo porosız yopılmosıno ilişkin
devlete bir zorunluluk yüklemiyor. Özel ilk ve orto dereceli okullorın ve vokıflor torofındon
yükseköğretim kurumlorının kurulmosıno izin veriyor. Ancok, hongi derecede olurso olsun,
eğitim ve öğretim devletin gözetim ve denetimi oltındo yopılocoktır. Bu nedenle, özel ilk ve
orto dereceli okullorın boğlı olduğu esoslor, devlet okullorı ile erişilmek istenen seviyeye
uygun olorok konunlo düzenlenecektir.

Devlet, oyrıco, "moddi olonoklordon yoksun boşorılı öğrencilerin öğrenimlerini
sürdürebilmeleri omocı ile burslor ve boşko yollorlo gerekli yordımlorı yopor. Durumlorı
nedeniy|e özeleğitime ihtiyocıolonlorıtoplumo yororlı kılocok önlemleri" olır.

Anoyoso, eğitim ve öğrenim hokkını, onoyosol düzene sodık ve onunlo sınırlı olorok tonımıştır.
42'nci moddeye göre, her şeyden önce, eğitim ve öğretim, "Atotürk ilkeleri ve inkıloplorı
doğrultusundo, çoğdoş bilim ve eğitim esoslorıno" göre yopılocoKır. "Eğitim ve öğretim hürriyeti,
Anoyoso'yo sodokot borcunu ortodon koldırmoz" "Eğitim ve Öğretim kurumlorındo sodece
eğitim, öğretim, oroştırmo ve inceleme ile ilgilifooliyetlef yürütüleceKir.

Yine, yoboncıdille eğitlm ve öğretim yopon oku]lor dışındo,'Türkçe'den boşko hiçbir dil eğitim ve
öğretim kurumlorındo Türk votondoşlorıno ono dilleri olorok okutulomoz ve öğretilemez."

Anoyoso, bilim ve sonot özgürlüğü ile ilişkisini de dikkote oloro( l3O'uncu ve l3l'inci moddeleriyle
yükseköğretim için özerk ve oyrık bir düzenlemeye yer vermiştir. Her şeyden önce,l3l'inci moddeyle,
yükseköğretim kurumlorındo öğretimi plonlomo( düzenlemek yönetmeK denetleme( eğitim-
öğretim ve bilimse|oroştırmo fooliyetleriniyönlendirmeK bu kurumlorın konundo belirtilen ilkeler ve
omoçlor doğrultusundo kurulmosını, geliştirilmesini ve bunloro tohsis edi]en koynoklorın etkili bir
biçimde kullonılmosını soğlomok ve öğretim e|emonlorının yetiştirilmesini plonlomok omocıylo
'Yükseköğretim Kurulu" odı oltındo bir onoyosol kurum oluşturmuştur.

Kezo, l3O'uncu moddeyle üniversitelerin, ortoöğretime doyolı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim,
bilimsel oroştırmo, yoyn ve donışmonlık yopmok üzere, çeşitli birimlerden oluşon "komu tüzel
kişiliğine" ve "bilimsel özerkliğe" sohip yükseköğretim kurumlorı oloroK devlet torofındon
"konunlo" kurulmolorını öngörmüştür. Anoyoso'yo göre, üniversiteler ile öğretim elemonlorı
devletin vorlığı ve boğımsızlığı, milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliğioleyhinde fooliyette
bulunmomok koydıylo, serbestçe her türlü bilimsel oroştırmo ve yoyındo bulunobilirler. Yine,
üniversitelerin orgonlorıylo öğretim elemonlorı, Yükseköğretim Kurulunun veyo üniversitelerin
yetkili orgonlorı dışındoki mokomlorco hiçbir şekilde görevlerinden uzokloştırılomozlor.
Yükseköğretim kurum|orının kuruluş ve işleyişleri, görev, yetki ve sorumluluklorı ile öğretim
elemonlorının özlük hoklorıno ilişkin oyrıntılı düzenleme konunlo yopılır.
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c) Çolışmo ve Sözleşme Hürriyeti ve ço!ışmo ile İlgill Güvenceter

Anoyoso'nın 48'inci moddesine göre, çolışmo ve sözleşme hürriyeti, herkesin dilediğiolondo
çolışmo ve sözleşme yopobilmesidir. "Özel teşebbüsler kurmok serbesttir." Ancok, devlet,
"özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyol omoçloro uygun yürümesini,
güvenlik ve kororlılık içinde çolışmolorını soğloyocok önlemleri" olır. Bu, devletin özel
teşebbüse bokış oçışıdır. Anoyoso'nın 49'uncu moddesine göre, çolışmo, herkesin hokkı ve
ödevidir." Kezo, Anoyoso'nın 50'nci moddesine göre de "dinlenmek, çolışonlorın hokkıdır."

Doloyısıylo, çolışonlorın, "ücretli hofto ve boyrom totili ile yıllık izin hoklorı" vordır.

Anoyoso'yo göre, "kimse, yoşıno, cinsiyetine ve gücüne uymoyon işlerde çolıştırılomoz.
Küçükler ve kodınlor ile bedeni ve ruhi yetersizliği olonlor çolışmo şortlorı bokımındon özel
olorok korunurlor."

"Devleç çolışonlorın hoyot seviyesini yükseltmek, çolışmo hoyotını geliştirmek için çolışonlorı
ve işslzleri korumok, çolışmoyı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortom
yorotmok için gerekli önlemleri olır." Yine, Anoyoso'yo göre, Devlet "işçi-işveren ilişkilerinde

çolışmo borışının soğlonmosını koloyloştırıcı ve koruyucu önlemleri olır." Yoni bir yerde
hokemlik yopor.

ç) Sendiko Kurmo Hokkı

Anoyoso'nın 5l'inci moddesine göre, "çolışonlor ve işverenler, üyelerinin çolışmo iiişkilerinde,
ekonomik ve sosyol hok ve menfootlerini korumok ve geliştirmek için önceden izin

olmoksızın sendikolor ve üst kuruluşlor kurmo, bunloro serbestçe üye olmo ve üyelikten

çekilme hokkıno sohiptirler."

Hiç kimse sendikoyo üye olmoyo, üye kolmoyo, üyelikten oyrılmoyo zorlonomoz. Sendiko
kurmo hokkının kullonılmosındo uygulonocok şekil, şort ve usuller konundo gösterilir. İşçi

niteliği toşımoyon komu görevlilerinin bu olondoki hoklorının, istisno ve sınırlorı gördükleri

hizmetin niteliğine uygun olorok konunlo düzenlenir.

Anoyoso'nın ilk metninde diğer hok ve özgürlükler gibi sendikol fooliyetler de bir hoyli geniş
kısıtlomoloro tobii tutulmuştu. 200l Anoyoso değişikliklerinde bu kısıtlomolorın çoğu
oyıklonorok sendikolor doho özgürlükçü bir işleyişe kovuşmuştur. Anoyoso'nın 5l'inci
moddesine göre, sendiko ve üst kuruluşlorının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri Cumhuriyetin
temel niteliklerine ve demokrosi esoslorıno oykırı olomoz. Sendiko kurmo hokkı oncok, milli
güvenlik, komu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel soğlık ve genel ohlok ve

boşkolorının hok ve özgürlüklerinin korunmosı sebepleriyle ve konunlo sınırlonobilir.

d) Ücrette Adqletin Soğlonmosı ve Sosyol Güvenlik Hoklorı

Ücret emeğin korşılığıdır, Anoyoso'nın 5S'inci moddesine göre, devlet, çolışonlorın yoptıklorı

işe uygun odoletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyol yordımlordon yororlonmolorı için
gerekli önlemleri olocoktır.

Asgori ücretin tespitinde çolışonlorın geçim şortlorı ile ülkenin ekonomik ve sosyol durumu
göz önünde bulundurulocoktır.

Anoyoso'nın 60'ıncı moddesine göre, herkes, sosyol güvenlik hokkıno sohiptir. Anoyoso'yo
göre, devlet, bu güvenliği soğloyocok gerekli önlemleri olır ve örgüt kuror. Uygulomodo,
Emekli Sondığı, Sosyol Sigortolor Kurumu ve Boğ-Kur Anoyoso'nın kurulmosını öngördüğü
kurumloro örnek gösterilebilir.
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Anoyoso'nın 6l'inci moddesine göre, oyrıco devlet horp ve vozife şehitlerinin dul ve yetlmıeriyıe,
molul ve gozilerİ korur ve toplumdo kendilerine yoroşır bir hoyot seviyesi soğlor. DevIet sokot]orın
korunmolonnı ve toplum hoyotıno intiboklorını soğloyıcı önlemler o!ır. Korunmoyo muhtoç
çocuklorın toplumo kozondırılmosı için her turlü ön]emiolır. Yoşlılor, devletçe korunur. Uygulomodo
Dorüloceze, Kızıloy, Çocuk Esirgeme Kurumu do bu omoçh örgütlere örnek gösterilebilir.

e) Komuloştırmo (md. a6)

Devlet ve komu tüzel kişileri; komu yororının gerektirdiği hollerde, gerçek korşılıklorını peşin
ödemek Şortıylo, özel mülkiyette bulunon toşınmoz mollorın tomomını veyo bir kısmını,
konunlo gösterilen esos ve usullere göre, komuloştırmoyo ve bunlor üzerinde idorT irtifoklor
kurmoyo yetkilidir.

Komuloştırmo bedeli ile kesin hükme boğlonon ortırım bedeli nokden ve peşin olorok ödenir.
AncoK torım reformunun uygulonmosı, büyük enerjive sulomo projeleri ile iskön projelerinin
gerÇekleŞtirilmesi, yeni ormonlorın yetiştirilmesi, kıyılorın korunmosı ve turizm omocıylo
komuloştırılon toproklorın bedellerinin ödenme şekli konunlo gösterilir. Konunun toksitle
ödemeyi öngörebileceği bu hollerde, toksitlendirme süresi beş yılı oşomoz; bu tokdirde
toksitler eşit olorok ödenir.

Komuloştırılon toprokton, o toproğı doğrudon doğruyo işleten küçük çiftçiye oit olonlorının
bedeli, her hölde peşin ödenir.

Öngörülen toksitlendirmelerde ve herhongi bir sebeple ödenmemiş komuloştırmo
bedellerinde komu olocoklorı için öngörülen en yüksek foiz uygulonır.

f) Devletleştirme ve Özelleştirme (md. a7)

Komu hizmeti niteliği toşıyon özel teşebbüsleı komu yororının zorunlu kıldığı ho|terde
devletleştirilebil ir.

DevletleŞtirme gerçek korşılığı üzerinden yopılır. Gerçek korşılığın hesoplonmo torzı ve
usulleri konunlo düzenlenir.

Devletin, komu iktisodi teşebbüslerinin ve diğer komu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunon
iŞletme ve vorlıklorın özelleştirilmesine ilişkin esos ve usuller konunlo gösterilir.

Devlet, komu iktisodi teşebbüsleri ve diğer komu tüzelkişileri torofındon yürütülen yotırım ve
hizmetlerden hongilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veyo tüzetkişilere yoptırobileceği
veyo devredebileceği konunlo belirlenir.

g) ropıu İş Sözleşmesive Toptu sözteşme Hokkı (md. 53)

iŞÇiler ve işverenler, korşılıklı olorok ekonomik ve sosyol durumtorını ve çolışmo şortlorını
düzenlemek omocıylo toplu iş sözleşmesiyopmo hokkıno sohiptirler.

Toplu iş sözleşmesinin nosıl yopılocoğı konunlo düzenlenir.

Memurlor ve diğer komu görevlileri, toplu sözleşme yopmo hokkıno sohiptirler.

E 2010 yılıno kodor komu görevlileri için sodece "toplu görüşme" yopobilme hokkı
vordı ve toplu sÖzleşme imzoloyomıyorlordı. 2010 değişlkllğl ile toplu sözleşme
imzolomo hokkı getirilmlştir.
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Toplu sözleşme yopılmosı sırosındo uyuşmozlık çıkmosı holinde toroflor Komu Görevlİleri

Hokem Kuruluno boşvurobilir. Komu Görevlileri Hokem Kurulu kororlorı kesİndİr ve toPlu

sözleşme hükmündedir.

Toplu sözleşme hokkının kopsomı, istisnolorı, toplu sözleşmeden yororlonocoklor, toplu

sözteşmenin yopılmo şekti, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere

yonsıtı|mosı, Komu Görevlileri Hokem Kurulunun teşkili, çolışmo usuI ve esoslorı ile diğer

hususlor konunlo düzenlenir.

ğ) Crev Hokkı ve lokovt (mcl. 5l)
Toplu iş sözleşmesinin yopılmosı sırosındo, uyuşmozlık çıkmosı holinde iŞÇiler grev hokkıno

sohiptirler. Bu hokkın kullonıImosının ve işverenin lokovto boşvurmosının usul ve Şortlorı ile

kopsom ve istisnolorı konunlo düzenlenir.

Grev hokkı ve lokovt iyi niyet kurollorıno oykırı tozdo, toplum zororıno ve milIi serveti tohriP

edecek şekilde kullonılomoz.

Greıı ııe lokcrutn yosoldonobileceği veyo ertebrıet lleceği iıoIbr ve §yerleri konunlo düzenlenİr.

Grev ve lokovtın yosoklondığı hollerde veyo ertelendlğİ durumlordo ertelemenin sonundo,

uyuşmozlık yüksek Hokem Kurulunco çözülür. Uyuşmozlığın her sofhosındo toroflOr do

ontoşorok yüksek Hokem Kuruluno boşvurobilir. Yüksek Hokem Kurulunun kororlorı kesindir

ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

Greve kotılmoyonlorın işyerinde çolışmolorı, greve kotılonlor torofındon hiÇ bir Şekİlde

engelIenemez.

h) Soğlılç Çevreve Konut Holdorı

Bu hoklor Anoyoso,nın 56'ncı ve 57'nci moddelerinde düzenlenmiştir. Buno göre, herkes,

soğlıklı ve dengeli bir çevrede yoşomo hokkıno sohiptir. Çevreyi geliŞtirmeK Çevre soğlığını

korumok ve çevre kirllliğini önlemek devletin ve votondoşlorın ödevidİr. Dev|eÇ herkesin

hoyotını, beden ve ruh soğlığı içinde sürdürmesini soğIomok omocıylo, soğlık kuru|uŞlorını

tek elden plonIoyıp hizmet vermesini düzenler. Soğlık hizmetlerinin yoYgın bir Şekilde Yerine
getirilmesi için konunlo gene! soğlık sigortosı kurulobilir.

Devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şortIorını gözeten bir pIonlomo ÇerÇevesinde, konut

ihtiyocını korşıloyocok önlemter olır, toplu konut girişimlerinidestekler.

ı) Sonotın ve Sonotçının Korunmosı

Anoyoso,nın 64,üncü moddesine göre "devlet, sonot fooliyetlerİnİ ve sonotçıyı korur; sOnot

eserterinin ve sonotçının korunmosı, değerIendirilmesi, desteklenmesi ve sonot sevgisinin

yoyılmosı için gereken önlemleri olır."

İ) esnofın ve Tüketicİlerİn Korunmosı, Kooperotİfçllİğin @lİştİrİlmesİ

Devletin bu olonlordoki yükümlü|ükleri Anoyoso'nın 'l71-173'üncü modde!erİ orosındo

düzen|enmiştir. Buno göre, devlet, esnof ve sonotkörı koruyucu ve destekIeyici önlemleri oIır.

yine, tüketiciteri koruyucu ve oydınlotıcı ön|emler olmok ve tüketicileri koruYucu giriŞimleri

teşvik etmek devletin ödevidir. Nitekim, uygulomodo tüketiciler torofındon kurulon tüketicİ

dernekleribu omoco hizmet eder.

Ancryoscryo göre devleç milliekonomidn yororlonnı dikkote olorolç önceIikle üreümin oıtnlmosını ve

tuketicinin korunmosınıomoçloyon kooperotifçiliğin gelişmesinisoğloyocok Önlemler olır.
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j) lorım, Hoyıroncılık ve Oımonlor ile Bu Alonloıdo çolışonlorın Korunmosı

3l

Anoyoso'nın 45'incİ moddesine göre devlet,'torım oroziteri ile çoyır ve merotorın omoç dışı
kullonılmosını ve tohribini önlemek, torımsol üretim plonlomosı ilkelerine uygun otorok
bitkiselve hoPıonsol üretimi ortırmok omocıyto, torım ve hoyvoncılıkIo uğroşonlorın işletme
oroç ve gereçlerinın ve dığer girdilerınin soğlonmosını koloyloştırır."
"DevIet bitkisel ve holruonsol ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin
eline geçmesi için gereken önlemleri olır.'
Türkİye'de ormonlorın korunmosı, toşıdığı önem nedeniyle, l96l'den bu yono Anoyosol
güvence oltıno olınmıştır. Anoyoso'nın l69'uncu moddesine 9öre, devleL ormonlorın
korunmosı ve soholorının genişletilmesi için gerekli önlemleri olır. yonon ormonlorın yerine
yeni ormon yetıştırııır. Bütün ormonlorın gözetimi devlete oittir.

Devlet ormonlorının mülkİyeti devrolunomoz; devletçe yöneti|ir ve işletilir. Bu ormonlor
zomonoŞımı ile mülk edinilemez ve komu yororıdışındo kulIonım hokkıno konu olomoz.
Ormonloro zoror verebilecek hiçbİr foolİyet ve eyleme izin veritme4, tohrip edilmelerine yoloçon
sİyosi propogondo yopılomoz Öyle ki, ormontorı yokmotç yok etmek veyo dorottmok omocrylo
iŞlenen suçlor için gene!ve özel of dohi çıkorı|omoz ve hiçbir şekilde of kopsomıno olınomoz
Anoyoso'nın l7O'inci moddesine göre devlet, ormonlor içinde veyo bitişiğindeki köyler
holkının kolkındırılmosı İle ormonlorın gözetilmesİ ve işletİlmesinde devletle bu holkın
iŞbirliğini soğloyıcı önlemler olır. Devtet, 3l/I2/l98l torihinden önce bilim ve fen bokımındon
ormon niteliğini tomomen koybetmlş yo do ormon olorok korunmosındo yoror görülmeyen
yerlerin tesplti Ve ormon sınırlorındon çıkorılorok ihyo edilmek suretiyte ormon kÖyIüsüne
tohsİsİ iÇin Önlemler olır. Yİne devlet, ormon köy|üsünün işletme oroç ve gereçleriyle diğer
girdilerin soğlonmosını koloyloştırıcı önlemler o]ır.

k) roproğın, Kıyılorın, Torİh, Kültür ve Tobiot Vorlıklorının Korunmosı
Anoyoso'nın 44'üncü moddesine göre devlet, toproğın verimli olorok işletilmesini korumok ve
geliŞtirme( eroryonlo koybedilmesiniönlemek ve toproksız oIon veyo yeter toproğı bulunmoyon
ÇiftÇi|ere toprok soğlomok omocıylo gerekll önlemleri o]ır. Bu omoçlo, değişik torım bölgelerive
ÇeŞitlerine göre toproğın genişliğinitespit edebilir. Bu tür doğıtılon toproklor bölünemez ve miros
dıŞındo boŞkolorıno devredİlemez Aksi holde, doğıtılon toproklor devletçe gerio|ınır. yine, çıftçıye
toProk soğlonmosı, üretimin düşürülmes'ı, ormonlorın küçülmesi ve diğer toprok ve yerolt
servet]erinin ozolmosı sonucunu doğuromoz
AnoYoso'nın 43'üncü moddesine göre, kıyılor, devletin hüküm ve tosorrufu oltındodır. Denia
gÖl Ve okorsu kıyı|orıylo, deniz ve göIlerin kıyılorını çevreleyen sohi| şeritIerinden
yororlonmodo öncelikIe komu yororı gözetilir.

Kezo, AnoYoso'nın 63'üncü moddesine göre de, torih, küitür ve tobiot vorlıklorının ve değerterinin
korunmosının soğlonmosı, bu omoçlo destekleyici ve teşvik edici önlemlerin olınmosı devletin
ödevidir. Yine, Anoyoso'nın l68'inci moddesine göre, tobii servetler ve koynoktor devletin hüküm
ve tosorrufu oİtındodır. Bunlorın oronmo ve işIetilmesi hokkı devlete oittir. Devlet bunu bizz:qft
yopobileceğigibikendigözeüm ve deneümioitındo boşkolorıno do yoptırobilir.

l) Gençliğin Korunmosı ve Sporun Geliştirilmesi

Anoyoso'nın 58'incİ ve 59'uncu moddelerine göre, devlet, gençleri olkol düşkünlüğünden,
uyuşturucu modde]erden, suçlulu( kumor ve benzerl kötü olışkonlıklordon ve ceholetten
korumok için gerekli önlemleri olır; boşorılı sporcuyu korur, her yoştoki votondoşlorın beden
ve ruh soğlığınıgeliştirecek önIemler oIır, sporun kitlelere yoyılmosınıteşvik eder.
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l) Demokrotik Devlet Olmonın Koşullorı
Anoyoso'nın 2'nci moddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliklerinden biri de
"demokrotik devlet" olmosıdır. Yunoncodon türemlş olon demokrosİ, bosit onlomıyIo holkın

kendi kendisini yönetmesi demeKir. Demokrosi, Botı topIumlorının sınıfsoI yopılorındoki
gelişmeler sonucundo ortoyo çıkon bir yönetim onloyışı o]orok, günümüzde bu gelişmeler
sonucu. bozı temel ilkeler üzerine oturmuştur. Genellikle, bu iIkelerden birkoçıno hotto birine

uyulmodığı zomon, o ülkede demokrosinin de olmodığıno inonılır. O holde, bir devIetin

demokrotik olduğunu söylemek için, sodece, Anoyoso'do devletin demokrotik olduğundon
söz edilmesi yeterti değildir. Çünkü demokrosi, vozgeçilmez temel ilke ve uygulomolordon
oluşon bir bütündür, yopıdır.

Demokrotik devlet, siyosol sistemdeki temel siyosol koror orgonlorının; herkesin yosolor

önünde eşit olduğu, temel hok ve hürriyetlerin güvenceye olındığı ve serbestçe örgütlenen

siyosi portilere eşit şortlorlo iKidor yorışmosı olonoklorının soğlondığı bir ortom içinde
yopı|on, geneloyo doyonon serbest seçimIe oluşmosıdır.

2) seçim
Temsİ|i rejimlerde hol( egemenliğin kulIonılmosıno yöneticilerini seçmek suretİyle kotılır.

Demokrotik toplumlordo iKidorın koynoğı holkın oluruno doyonır. Bu olur, belirli orolık|orlo

yopılon serbest seçimlerle oçıklonır.

Seçimin bir görev mi yokso hok mı olduğuno do değinmek gerekir. Seçimin bir görev yo

do hok oluşu egemenlik onloyışı ile ilgiIidir. Mllli egemenlik onloyışıno göre egemenliğİn

sohibi, tek tek votondoşlor değiI, votondoşlordon oluşon millettir. Böyle olunco,

votondoşloro verilen seçme yetkisi de milletin temsilcilerini seçme görevi onlomını toşır.

Holk egemenliği onloyışındo ise, votondoşlor tek tek egemenliğin kendine düşen

bölümünde hok sohibidir. Seçme yetkisl de, votondoşlorın kullonmokton

olıkonomoyocoklorı seçme hokkıdır.

Holk egemenliği on|oyışındo seçim bİr hok olup, votondoş bu hokkı kullonıp kullonmomoKo
serbesttİr. MilIi egemenIik onloyışındo ise seçim bir görev olduğundon, oy kuIlonmok

zorunludur. Bizde zorunlu oy ilk kea 1982 Anoyososı'nın holkoylomosı İçin uygulonmış olup, oy

kullonmomonın yoptırımı poro cezosıdır.

Anoyoso'nın 79'uncu moddesine göre, seçimlerin boşlomosındon bitimine kodor,

seçimin düzenli şekilde yönetimi ve dürüstlüğü iIe ilgili bütün işlemleri yopmo ve
yoptırmo ile seçim süresince ve seçimden sonro seçimle ilgili bütün şiköyet, itiroz ve
yolsuzluklorı kesin kororo boğlomoyo Yüksek Seçim KuruIu yetkiIidir. Yüksek Seçİm
Kurulu, 7 osıl ve 4 yedek üyeden oluşur. ÜyeIerin oltısı Yorgıtoy, beşi Donıştoy genel
kurullorınco kendi üyeleri orosındon üye tom soyılorının solt çoğunluğunun gizli oyu ile
seçi|ir. Bu üyeler, solt çoğunluk ve gizIi oylo orolorındon bir boşkon ve bir boşkonvekili
seçerler. Kororlorı oleyhine boşko mercie boşvuruIomoz. BöyIece, seçim uyuşmozlıklorını

çözmede en üst yorgı yeri de Yüksek Seçim Kurulu olmoktodır. Yüksek Seçim KuruIu

seçimlerin yönetimive denetiminde, yine yorgı içinden veyo yorgıyo boğlı o|orok oluşon
iI ve ilçe seçim kurullorındon yororlonır.
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o) Seçmen O|obilmenin Koşuttorı
Genel oY ilkesindekİ gene! sözcüğü herkesin değil, seçme yeterliğine sohip olonlorın oy
kullonmolorını ifode eder.

SEçMEN otABıtMEı{ıN KoşuttARı (oY KuILANMA HAKKı saxinıiĞİ)

T.C. votondoşı olmok,

18 yoşını doldurmuş olmok,

Kısıtlı yo do komu hizmetlerinden yosoklıolmomo(
Seçmen kütüğüne yozı|ı olmo(

AŞAĞlDAKİLER OY KULIANAMAZ

' OY Verme günü siloho]tındo bulunon erter, onboşılor ve kıto
çovuşlorı,

. Askeriöğrenciler,

. Toksirli suçlor dışındoki suçlordon hüküm giyip cezo infoz
kurumlorındo bulunon hükümlüler.

U) uilletvekili Seçilmenin Koşutlorı

18 yoşını doldurmuş olmok,

En oz ilkokulmezunu olmok,

Askerlikle iIişiği olmomo(
Kısıtlı yo do komu hizmet]erinden yosoklı olmomo(
Adoylığo engel bir mohkumiyet olmomok.

Toksirlisuçlor horiç toplom bir yı!veyo doho fozlo hopis ile oğır hopis
cezosıno hüküm giyenIer millefuekili seçilemezler.

Zimmet ihüloş İrtikop, rüşve[ hırsızlıK dotondırıcı!ıK sohteciliK inqncıköfuye
kullonmo, dolonlı iflos gibi yüz kızortıcı suçlorlo, koçokçılılç resmi iho]e ve
olım sotımloro fesot korıştırmc1 deüet sırlorını oçığo vurrno; terör
eylemlerine kqtılmo ve bu gibieylem|eri tohrik ve teşvik suçlorındon biriyle
hüküm grymlş olonlor, offo uğrosolor dohi milletvekili seçilemezter.

Ayrıco; Hökimler ve Sovcılor, yüksek yorgı orgonlorı mensuplorı, yükseköğretim
kurumlorındoki öğretim e]emonlorı, Yüksek Öğretim kurulu üyeleri, komu kurum ve
kuruluşlorının memur stotüsündeki görevlileri ve yoptıklorı hizmet bokımındon işçi niteliği
toşımoyon dİğer komu görevlileri ve Silohlı Kuwetler mensuplorı, görevlerinden
çekilmedikçe, odoy olomozlor ve milleWekili seçilemezler.

*

*
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S) votondoşlık
Anoyoso,nın 66,ncı moddesine göre, Türk Devletine votondoşlık boğı ile boğlı olon herkes

Türk,tür. Türk bobonın Veyo Türk ononın çocuğu Türk'tür. Bunun dışındo votondoŞlıK konunun

gösterdiği şortlorlo kozonılır ve oncok konundo belirtilen hoIlerde koYbedilir. HiÇbir TürK

votono boğlılıklo boğdoşmoyon bir eylemde bulunmodıkço votondoş]ıkon Çıkorılomoz,

Votondoşlıkton çıkormo ile ilgili koror ve işlemlere korşıyorgıyolu kopotılomoz,

a) romu Hizmeti iıe İıgiıi Hok ve Ödevıer

Anoyoso,do Siyosi Hoklor ve Ödevler bölümünde düzenlenmiştir,

o) l<omu HizmetineGirme Hokkı

Anoyoso,nın 7g,inci moddesinde düzentenmiştir. Buno göre, "her Türk komu hizmetlerine

girme hokkıno sohiptir. Hizmete olınmodo, görevin gerektirdiği niteliklerden boŞko hiÇbİr

oyrım gözetilemez."

u) uoı Bİldİrİmİ

Anoyoso,nın 7l,inci moddesine göre, yosomo ve yürütme orgonlorındo görev olonlor döhıı,

komu hizmetine giren herkesin yerine getirmesi zorunlu olon bİr YükümlülüKür. Bildirimin

hongi orolıklqr|o tekror]onocoğı konunlo belirlenir,

s) voton Hizmeti

Anoyoso,do Siyosi Hoklor ve ödevler bölümünde düzenlenmiŞtir. AnoYoso'nın 72'nci

moddesine göre, her Türk,ün hokkı ve ödevidir. Bu hizmetin siIohlı kuwetIerde veyo komu

kurumlorındo ne şekilde yerine getirileceğiyo do getirilmiş soyılocoğı konunlo düzenlenir,

6) vergiödevi
Anoyoso,do Siyosi Hoklor ve ödevler bölümünde düzenlenmiŞtir. AnoYoso'nın 73'üncü

moddesine göre, herkesin, komu giderlerini korşıIomok üzere, moli gücü ile orontılı olorok

üst|enmesi gereken bir yükümlülüktür. Vergi yükünün odoletli ve dengeIi doğılımı, moliYe

politikosının sosyoI omocıdır. vergi, resim, horç ve benzeri moli yükümlülükler konun|o

konulur, değiştirilir veyo koldırılır. Buno vergide konunilik ilkesidenir.

z) oilerçe Hokkı, Bİlgi Edİnme ve Komu Denetçİsine Boşvurmo Hokkı

Dilekçe hokkı, doho monorşiler döneminde kobul edilmiş ve hemen tüm onoyosolordo yer

olon temel siyosi hoklordon biridir. Doğol oloroK önceki onoYosolordo olduğu gibi 1982

Anoyososı do Siyosi Hoklor ve Ödev|er bölümünde bu hokko yer vermiŞtir.

Bununlo birli6e, herkeş bilgi edinme ve komu denetçisine boşvurmo hokkıno sohiPtir. TürkiYe

Büyük Millet Meclisi Boşkonlığıno boğlıolorok kurulon Komu Denetçiliğl Kurumu idorenin iŞleYiŞiYle

ilgiIi şiköyetleri inceler. Komu Boşdenetçisi, TBMM torofındon gizli oylo 4 yıl iÇin seÇııır. iık ıkı

t Anoyoso,nın 74üncü moddesine göre votondoşlor ve korşılıklılık esosı gözetilmek

koydıylo Türkiye,de ikomet eden yoboncılor, kendileriyle veyo komu ile ilgili dilek ve

şiköyetleri hokkındo, yetkillmokomloro ve TBMM'ye yozı ile boşvurmo hokkıno sohiPtİr.

Boşvurulorın sonucu, dilekçe sohiplerine gecikmeksizin yozılıolorok bildirilir.
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oYlomodo üye tom soyısının üçte ikl ve üçüncü oylomodo üye tomsoyısının so|t çoğunluğu
oronır. ÜÇüncü oylomodo solt çoğunluk soğlonomozso, bu oylomodo en çok oy olon iki odoy için
dÖrdüncü oylomo yopılır; dördüncü oylomodo en fozlo oy olon odoy seçilmiş olur. Bu moddede
soYılon hoklorın kullonı]mo biçimi, komu denetçiliği kurumunun kuruluşu, görevi, çolışmosı,
inceleme sonucundo yopocoğı işlemler i]e komu boşdenetçisİve komu denetçilerinin nlteliklerl
seçimive öz|ük hok|orıno ilişkin usulve esoslor konunlo düzenlenir.

l) xul<uk Devleti Kovromı
AnoYoso'yo gÖre, Türkiye Cumhuriyetinln niteliklerinden biri de hukuk devleti oluşudur.
Günümüzde, hukuk devletİ dendiğinde, kişilerin hok ve özgürlüklerini güvence oltıno o|on ve
Yönetenlerin her türlü İşlem ve eylemlerinin yorgı denetimine tobi olduğu, kısoco
votondoşlorıno hukuk güvenliği soğloyon devlet onloşılır.

Torihsel sürece boktığımızdo, hukuk devletine üç oşomodo gelindiğini görürüz. Torihin
uzunco bir dÖneminde, mut|ok monorşl odı ottındo keyfi yönetim hüküm sürmüştür. çünkü,
mutlok monorŞilerde kurolloro sodece yönetilenler uymok zorundodır; yönetenler (krollor)
kendi koYduklorı kuro!lorlo boğlı değildirler. Kurol]or toplumun ihtiyoçlorındon çok,
YÖnetenlerİn keYfi irodelerine göre konulur ve değiştirilir. Doloyısıylo, böyle bir yönetimde
hukuk güvenliğinden söz etmek mümkün değildir.

Hukuk devletİnin geliŞiminde ilk oşomo,18. yüzyıldo devletin yönetim düzeninin, bireylerin temel
hok ve özgürlüklerİnin yozılı belgelere boğlondığı onoyosocı!ık horeketiyle boştor. yozıtı
onoYosolorlo siYosol iktidor sınırlonıp kurumso|loşırken, temel hok ve özgürlükler de tonınıp
güvenceYe kovuŞmuŞtur. Ancok, bu dönemde henüz porlomentonun üstünıüğü onloyışı
egemendi. Çünkü, hukuk güvenliği dendiğinde, öncelikle temel hok ve özgürlüklerin monorko
Ve onun bokonlorıno korşı korunmosı oklo geliyordu. Porlomentolor, tehlike olmok bir yono
temel hok ve Özgürlüklerin güvencesiydi. Portomentodo oluşon genel irodenin ürünü konun
Özgür!ük demeKi. Bu yokloşım içinde doğol oloro( konun devletionloyışı egemendi.
Hukuk devletine giden yoldo ]kinci oşomo, temel hok ve özgürlüklerin porlomentoyo korşı do
korunmosı ihtiyocıylo ortoyo çıkmıştır. İkinci Dünyo Sovoşı'no neden olon Almonyo ve
İtolYo'dokİ Nozizm ve Foşizm ocıtecrübelerinden sonro, porlomentolorı denetleyen onoyoso
mohkeme|erine lhtlyoÇ duyulmuştur. Nitekim, İkinci Dünyo Sovoşı sonrosı Avusturyo,do
AnoYoso Mohkemesi yeniden kurulurken, itolyo, Almonyo ve Joponyo onoyoso
mohkemelerinin ilk örneklerİni sunmuşlordır. Bunlorı, boşto Avrupo olmok üzere dünyodoki
diğer ono}oso mohkemeleri izlemiş; 2}'nci yüzyıl onoyoso mohkemeleri yüzyılı olmuştur.
AnoYoso mohkemeleri, temel hok ve özgürlükleri koruyucu işlevleriyle, siyosol demokrosinin
olosı zooflorını tomomloyon, liberololuşumlor olorok kurumsolloşmışlordır.
Bugün, hukuk devletinde üçüncü oşomoyo gelindiği söylenebilir. inson hoklorının ulusol
boyutu oşıp, ulusolüstü-evrensel boyut kozonorok, ulusolüstü örgüt ve sözleşmelerte
korunmosının yonındo, inson hoklorını koruyon ulusolüstü koror ve yorgı mercilerinin
oluŞturulmosı, hukuk devletinde üçüncü oşomo olorok değerlendirilebilir.

Türkiye'de Tonzİmot döneminden boşloyorok, cılız do olso temel hok ve özgürlüklerden,
siYosol iktidorın kendi kendini sınırlomosındon, konunun üstünlüğünden ve konuno
boğlılıkton sÖz edilereK hukuk dev]etinin ilk tohumlorı otılmıştır. Birinci ve ikinci Meşrutlyet
dönemlerinde onoyosol düzene geçilerek hukuk devletinin ilk oşomosı olon konun devletine

r) xukuk Devleti
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uloşıldığı söylenebilir. Anoyoso Mohkemesinin eksikliği nedeniyle, 1924 AnoYososı'ndo do

konun devleti onloyışı devom etmiştir. l96l Anoyososı ile Anoyoso Mohkemesinin kurulmosl,

yorgı boğımsızlığı ve teminotıno ilişkin güvencelerin güçlendirilmesi suretiYle, hukuk

devletinde ikinci oşomoyo geçilmiştir. Türkiye'de l99O'don itiboren İnson Hoklorı AvruPo

Mohkemesinin yorgı yetkisinin tonınmosıyto birlikte, üçüncü oŞomoYo geÇildiği söYlenebilir.

Torihsel sürecin de ortoyo koyduğu gibi, hukuk devletini gerçekleştirmek iÇin YoPılocok ilk iŞ, temel

hok ve özgürlüklerin güvence oltıno olınmosıdır. Bunun için, genellikle boŞvurulon Yol, bizde

olduğu gibi, öncelikle temel hoklorı koloylıklo değiştirilemeyen metinler olon onoyosolordo

soymok ve bunlorın düzenlenmesive sınırlonmosını do yosomo orgonıno bırokmoktır.

AncoK bu yeterli değildir; hukuk devletini gerçekleştirebilmek için oyrıco, Yönetimde hukuko

boğlılığın soğlonmosıdo gerekir. Bunun için de, öncelikle yopılocok iŞ, onoYosoYlo devlet iÇindeki

güçlerin bir elde toplonmosını önlemeK yetkileri ve bunlorı kullonocok orgonlorı birbirinden

oyıroro( korşılıklıdenetleme ve birbirinifrenleme mekonizmolorı kurmoKır. Buno kuwetler oYrılığı

ilkesi diyoruz. Bu konudo olınmosı gereken doho etkili önlem ise, yÖnetenlerin her türlü eYlem ve

işlemlerine korşı boğımsız yorgı denetimi yolunu oçmoKır. Yoni, ülkemizde olduğu gibi, Yosomo
orgonının çıkordığı konunlorın onoyosoyo uygunluğunun Anoyoso Mohkemesi torofındon,

yürütme orgonının çıkormış olduğu yönetmelik gibi işlemlerin konuno uYgunluğun do DonıŞtoY

torofındon denetlenmesidir. AncoK bu şekilde yönetenlerin işlemlerinin onoyosoyo uygun olmosı

soğlonobilecek ve onoyosoylo belirlenen temel hoklor ve Özgürlükler güvence oltıno olınmıŞ

olocoktır. Bu nedenle hukuk devleti bokımındon yorgl boğımslzlığı ile hoklorın korunmosl Ve suÇ

ve cezoloro ilişkin esoslor büyük önem toşımoktodır.

YARGı Yotu KAPAIı işLruırn

- Yüksek Seçim Kurulu'nun kororlorı

- Komu Görevlileri Hokem Kurulu'nun kororlorı

- Yüksek Hokem Kuru]u'nun kororlorı

- Oloğonüstü ho] ve sovoş dönemlerinde
korornomeleri

- Yüksek Askeri Şuro'nın belli kororlorı

- Hokimler ve sovcılor kurulu'nun belli kororlorı

- Soyıştoy'ınkororlorı

- Spor Tohkim Kurulu'nun kororlorı

çıkorılon Cumhurboşkonlığı

2) vorgı Boğımsızlığı ve H6kim Teminotı

1982 Anoyososı,nın temel özeIliklerinden biri, 196l Anoyososı gibi, yorgı boğımsızlığı ve hökim

güvencesini soğlomok omocıylo, çok oyrıntılı kurollor getlrmİş olmosıdır. Anoyoso, 9'uncu

moddesinde, ,yorgı yetkisi Türk milleti odıno boğımsız ve torofsız mohkemelerce kullonılır."

dedi6en sonro,138,incive onu tokip eden moddelerinde, yorgı boğımsızlığıve hÖkim teminotı ile

ilgili güvenceler koymuştur. Anoyoso'yo göre, "Hökimler, mohkemelerin boğımsızlığı ve hÖkimlik

teminotı esoslorıno göre görev ifo ederler. Hökimler görevlerinde boğımsızdırlor; AnoYoso'Yo,

konuno ve hukuko uygun o]orok vicdoni konootlerine göre hüküm verir]er. Hiçbir orgon, mokom,

merci veyo kişi yorgı yetkisinin kullonı]mosındo mohkeme]ere ve hÖkimlere emir ve tolimot
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veremez, genelge gönderemez, tovsiye ve telkinde bulunomoz. Görütmekte olon bir dovo
hokkındo Yosomo Meclisinde yorgı yetkisinin kullonılmosıylo ilgili soru sorulomo4 görüşme
YoPılomoz veYo herhongi bir beyondo bulunulomoz. yosomo ve yürütme orgonlorı ile idore,
mohkeme kororlorıno uymok zorundodır; bu orgonlor ve idore, mohkeme kororlorını hiçbir
surette değiŞtiremez Ve bunlorın yerine getirilmesini geciKiremez." yine, Anoyoso,yo göre, odlive
idori yorgı görevleri meslekten hökimler eiiyle yürütülür.

3) xol<lorın Korunmosıno İlişl«ln Güvenceler

o) xol<Aromo Hürriyeti

Anoyoso'nın 36'ncı moddesine göre, herkesin, meşru vosıto ve yollordon foydotonmok
suretiYle Yorgı mercileri önünde dovocı veyo dovolı olorok iddio ve sovunmo ile odil
Yorgılonmo hokkı vordır. Hiçbir mohkeme, görev ve yetkisi içindeki dovoyo bokmokton
koÇınomoz. Yine, Anoyoso'nın 4O'ıncı moddesine gÖre de, Anoyoso ile tonınmış hok ve
hürriYetleri ihlol edilen herkes, yetkili mokomo geciktirilmeden boşvurmo imkönının
soğlonmosını isteme hokkıno sohiptir. Devle! işlemlerinde, ilgili kişilerin hongi konun yollorı
ve mercilere boŞvurocoğını ve sürelerini belirtmek zorundodır. Kişinin, resmi görevlilerin
neden olduğu hoksız iŞlemler sonucu uğrodığı zorır,konuno göre, devletçe korşılonır.

b) Suç ve Cezodo Kqnunitik İlresi
AnoYoso'nın 38'inci moddesinde düzenlenen bu ilke, kimsenin, işlendiği zomon yürürlüKe
bulunon konunun suÇ soYmodığı bir fiilden doloyı cezotondırıtomomosını; kimseye suçu işlediği
zomon konundo o suÇ iÇin konulmuş olon cezodon doho oğır bir cezo veritememesini öngörür.
UYgulomodo bu, Yeni suÇ öngören veyo cezolorı orttıron konunlorın geriye yürümemesi
onlomıno gelir. SuÇluluğu hükmen sobit oluncoyo kodoı kimse suçlu soyılomoz. Hiç kimse
kendisinive konundo gösteriten yokınlorınısuçloyon bir beyondo bulunmoyo veyo bu yoldo delil
göstermeYe zorlonomoz.Cezq sorumluluğu şohsidir. Ayrıco, bu ilkeye göre suç ve cezolor ile cezo
yerine geÇen güvenlİk tedbirleri mutloko konunlo düzenlenmelidir; bu tür düzenlemeler yürütme
yo do idorenin işlemleriyle yopılomoz.

c) İspot Hokkı

AnoYoso'nın 39'uncu moddesine göre, komu görev ve hizmetinde bulunonloro korşı, bu
gÖrev ve hizmetin Yerine getirilmesiyle ilgili otorok yopılon suçlomolordon doloyı oçılon
hokoret dovolorındo, sonığın, isnodın (suçlomonın) dogruluğunu ispotlomo hqkkı vordır.
Bunun dıŞındokİ hollerde ispot isteminin kobulü, oncok isnot otunon fiilin doğru olup
olmodığının onloŞılmosındo komu yororı bulunmosıno veyo şikoyetçinin ispoto r1zı
olmosıno boğlıdır.

ç) Xonuni Hökim Güvencesi
Bu güvence Anoyoso'nın 37'nci moddesiyle düzentenmiştir. Bu oslındo tobiİ (doğoı) noı<ım
güvencesidir. Doğol hÖkim Yo do konunen tobi olunon hökim, kuruluşu ile görev ve yetkileri suç
işlenmezden Önce ve herkes için konunlo belirlenmiş mohkeme yo do hokimlerdir. suç işleyen bir
kimse oncok bu mohkemeterde yorgıtonobilir. suç işlendiken sonro belirli kişiyo do suçlorlo ilgili
yorgılomo yopmo omocıylo kurulmuş mohkemeler ise oloğonüstü mohkemelerdir. Bu
mohkemelerin objektif, torofsı4 odil kororlor veremeyecekleri düşüncesiyle bu tür oloğonüstü
mohkemeler YosoklonmıŞtır. Nitekim, Anoyoso'nın l42,nci moddesine göre, Mohkemelerin



38 GÖREVDE YÜKSELME SlNAVl DERS NOTLAR|

kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişive yorgılomo usu]]eri konunlo düzenlenir. DisiPlin mohkemeleri

dışındo oskeii mohkeme]er kuruIomoz. Ancok sovoş hotinde, osker kiŞilerin gÖrevleriYle iIgili

o]orok işledikleri suçloro oit dovoloro bokmoklo görevIi oskerT mohkemeler kurulobilir. Yine,

Anoyoso,nın 37,nci moddesine göre de "hiç kimse konunen tobi olduğu mohkemeden boŞko bir

merciönüne çıkorılomoz Bir kimseyi konunen tobiolduğu mohkemeden boŞko bir merciÖnüne

çıkormo sonucunu doğuron yorgıyetkisine sohip oloğonüstü merciler kurulomoz."

+) suç ve Cezoloro İıişrin Diğer Esoslor

insonlığın uzun mücode]eIer sonucu kozondığı ve hukuk devleti bokımlndon hoYoti önem

toşıyon suç ve cezo]oro ilişkin diğer evrense] ilke]er, Anoyoso'nın 38'inci moddesinde Yer

olmoktodır. Bunlorın boşlıcolorı şunIordır:

. Suçluluğu mohkeme kororıylo sobit oluncoyo kodor kimsenin suÇlu soyılomoyocoğı

(mosumluk korinesi);

. Kimsenin kendisini ve konundo gösterilen yokınlorını suçloyon bir beYondo bulunmoYo

veyo bu yoldo delil göstermeye zorlonomoyocoğı;

. Cezosorumluluğununşohsiolduğu;

. Konuno oykırıolorok elde edilmiş bulgu|orın de]il olorok kobuledilemeYeceği;

. Hiç kimsenin yolnızco sözleşmeden doğon bir yükümlüğü yerine getirememesinden

doloyı özgürlüğünden olıkonulomoyocoğı (Oorç nedeniyle hopis yosoğı);

. Genelmüsoderecezosıverilemeyeceği;

. Uluslororosı Cezo Divonıno torof olmonın gerektirdiği yükümlülükler horiÇ, votondoŞın

suç sebebiyle boşko bir ülkeye geriverilemeyeceği,

ııı) CUMHuRİYETiN TEMEL oRGANtARl

ı) rtırı<iye Büyük Millet Mec|isinin Oluşumu ve Üyelerİnin Hukukİ Stotüsü

o) TBMM,nin oluşumu

l96l Anoyososı, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senotosu'ndon oluŞon lki mec]isli bir

porlomento öngörmüştü. Bunlordon, Miııet Meclisinin tümü, CumhuriYet senotosunun büYük

bir kısmı geneI oylo seçilmekteydi.

1982 Anoyososı, 196l öncesine geri dönereK tek meclisli bir PorIomento kurmuŞtur.

Anoyoso,nın 75,inci moddesinin ilk metnine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oYlo

seçilen 4OO millefuekilinden o|uşurken; bu soyı 1987 AnoYoso değiŞikliğinde 450, 1995

Anoyoso değişikıiğiyıe de 55o miIlewekiline yükseitilmiştir. Son olorok 2017 Anoyoso

değlşikllğiyle bu soyı 550'den 600'e çıkortılmıştır,

Temsili demokrosilerde porlomento seçim|eri, periyodik orolık]orlo kendiliğinden Yenilenir. lki

seçim orosındoki zomon dilimine seçim yo do yosqmo dönemi denir, Yoygın uygulomo, 1982

Anoyososı öncesi Türkiye,de de olduğu gibl seçimlerin dört yıldo bir yoPılmosıdır. 1982 AnoYososı

77,nci moddesiyle, TBMM seçimlerinin beş yıldo bir yopılmosı öngörmekte iken, 2007 AnoYoso

değışıkııği ile yosomo dönemiyeniden dört yıl olorok belirlenmişti. Ancok 2017 yılındo yopılon bir

Anoyoso değişikliyle bu süre tekror beş yıI o]orok belirlenmiştir. CumhurboŞkonınco verilecek

A) yosomo
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kororo göre de seÇimler yenilenir. Süresi biten milletvekiliyeniden seçilebilir. yenilenmesine koror
verilen meclisin yetkileri, yenl meclisin seçilmesine kodor sürer.

Anoyoso, temsilin ve mİlli irodenİn tom olorok oluşobilmesi omocıylo, ötüm yo do istifo gibi
nedenlerle boŞolon milletvekİlleri için, oro seçim öngörmüştür. Anoyoso,yo göre, oro seçim,
her seÇim dÖneminde bir defo yopılır; genel seçimden otuz oy geçmedikçe ve genet
seÇimlere bir yıl kolo oro seçim yopılomoz. Ancok, boşolon üyeliklerin soyısının, üye
tomsoyısının yÜzde beşini bulmosı yo do blr i|in veyo seçim çevresinin TBMM,de üyesinin
kolmomosı hollerinde, oro seçimin üç oy içinde yopılmosıno koror verilir.

AnoYoso'nın 78'inci moddesine göre, TBMM, oncok sovoş sebebiyle, seçimlerin yopılmosıno
imkÖn görülmezse, seÇimlerin bir yıl geriye bırokılmosıno koror verebi]ir. Geriye bırokmo
sebebi olon sovoŞ holi ortodon kolkmomışso, Meclis seçimlerin yopılmosını bir yıl doho
geriye bırokobilir.

AnoYoso, temsilin ve milli irodenin tom olorok oluşobilmesi omocıylo, ölüm yo do istifo gibi
nedenlerle boŞolon millefuekllleri için, oro seçim öngörmüştür. Anoyoso,yo göre, oro seçim, her
seÇim döneminde bir defo yopılır; genelseçimden otuz oy geçmedikçe ve genelseçimlere bir yıl
kolo oro seÇİm yopılomoz AncoK boşolon üyeliklerin soyısının, üye tomsoyısının yüzde beşini
bulmosıYo do bir ilin veyo seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kolmomosı hollerinde, oro seçimin
boşolmoyıtokip eden 90 günden sonroki ilk pozor günü oro seçim yopılır.

b) rauU'nİn Toplonmosı, Toplontı ve KororYeter Soyısı
Anoyoso'nın g3'üncü moddesine gÖre, TBMM, her yıl Ekim oyının ilk günü kendiliğinden
toPlonır. Meclisin toPlondığı günden boşloyon bir tokvim yılı çolışmosıno yosomo yılı denir.
Mec]is, bir Yosomo Yılındo en çok 3 oy totil yopobilir; oro verme veyo totil sırosındo,
doğrudon doğruyo Cumhurboşkonınco toplontıyo çoğrılır. Meclis Boşkonı do doğrudon
doğruYo veYo üYelerin beşte birinin yozılı istemi üzerine meclisitoplontıyo çoğırır. Aro verme
veYo totil sırosındo toplonon TBMM'de öncelikle bu toplontıyı gerektiren konu görüşülmeden
oro verme veyo totile devom edilemez.

Anoyoso'nın 96'ncı moddesine gÖre, TBMM yopocoğı seçimler dÖhil bütün işlerinde üye
tomsoyısının en oz Üçte biri ile toplonır ve üye tomsoyısının dörtte birinin bir fozlosındon oz
olmomok koydıylo, toplontıyo kotılonlorın solt çoğunluğu ile koror verir. Anoyoso değişikliği,
CumhurboŞkonı seÇimi, hükümetin siyosi sorumluluğu ve bokonlorın görevleri ile ilgili suçton
doloYı Yüce Divon'o sevki gibi konulordo, Anoyoso özel koror yeter soyılorı öngörmüştür.

c) Ueclis 8oşkonlık Divonı

Meclis BoŞkonlık Divonı, Meclis çolışmolorını yöneten orgondır. Meclis çolışmolorının yonsız,
soğlıklı bir düzen ve hokkoniyet içinde yönetilmesi ve millefueki]lerine porti gözetmeden söz
hokkı soğlonmosı gerekir. Bu nedenle, Meclis Boşkonlık Divonının bu işlevine uygun temel
kurollor Anoyoso'do konmuş, oyrıntılorın düzenlenmesi Meclis içtüzüğü,ne bırokılmıştır.
AnoYoso'nın 94'üncü moddesine görq TBMM Boşkonlık Divonı, Meclis üyeleri orosındon seçilen
Meclis BoŞkonı, BoŞkonvekİlleri, Kötip Üyeler ve İdore Amirlerinden oluşmopodır. Anoyoso, Meclis
BoŞkonlık Divonının yonsızlığını soğlomok için, Divonın oluşumundo bozı i]keler koymuştur.
Bunlordon ilki, BoŞkonlık Divonı için, "biryosomo döneminde ikiseçim yopılmosıdır." ilk seçilenlerin
görev süresİ iki, ikinci devre için seçilenterin görev süresi ise üç yıldır. yonsızlık soğlomoyı
omoÇloYon ikinci ilke ise Boşkonlık Divonının, "Mecllsteki siyosi porti gruplorının üye soyısı
oronındo Dİvono kotılmolorınısoğloyocok şekilde kurulmosıdır. Siyosiportıgruplorı Boşkonlık için
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odoy gösteremezler.,,Böylece, Anoyoso, Meclis Boşkonlık Divonının, yolnızco iKidor PortisiYo do

portilerinden oluşmosını önlemiş olmoktodır. Kezo; TBMM BoŞkonlık Divonı iÇin, bir Yosomo
döneminde ikiseçim yopılır. ilk seçilenlerin görev süresi 2yüdır, ikincidevre iÇin seÇilenlerin görev

süresi ise o yosomo döneminin sonuno kodor devom eder.

1982 Anoyososı, 196l Anoyososı dönemindeki Meclis Boşkonı seÇiminde YoŞonon güÇlüklere

çözüm getırmek omocıylo, Meclis Boşkonı seçiminde, hem süre hem de sonuÇ bokımındon,

rodikol bir usu] öngörmüştür. Buno göre, Boşkon odoylorı, Meclisin toplondığı günden itiboren

beş gün içinde Boşkonlık Divonıno bildirilir. Boşkonlık seçimi gizli oylo yopılır. iık iki oylomodo

üye tomsoyısının üçte iki, üçüncü oylomodo üye tomsoyısının solt çoğunluğu oronır. ÜÇüncü

oylomodo solt çoğunluk soğlonomozso, bu oylomodo en çok oy o]on iki odoY iÇin dördüncü

oylomo yopılır. Dördüncü oylomodo fozlo oy olon odoy Boşkon seçilmiŞ olur. BoŞkon seÇimi,

odoy gösterme süresinin bitiminden itiboren beş gün içinde tomomlonır. Böylece, Anoyoso en

çok on gün içinde Meclis Boşkonının seçimini soğloyon kesin bir yöntem ÖngörmüŞtür.

ç) İçtüzük

TBMM,nin düzenli ve verimli çolışmosı, bu çolışmolorı yöneten Boşkonlık Divonının yonındo,

çolışmolorı düzenIeyen kurolloro sohip olmoyı do gerektirir. Meclis ÇolıŞmolorını düzenleYen

kurol]oro İçtüzük denir.

Anoyoso,nın 95,inci moddesine göre,'TBMM, çolışmoIorını kendiYoPtlğl iÇtüzük hükümlerine

göre yürütür. içtüzük hükümleri siyosi porti gruplorının meclisin bütün fooliyetlerine üye

soyısı oronındo kotı]molorını soğloyocok biçimde düzenlenir.

Siyosi porti grup]orı en oz 2o üyeden meydono gelir. TBMM'nin bütün bino, tesis, eklenti ve

orozisinde ko]luk ve yönetim hizmetleri mecIis boşkonlığı eliyle düzenlenir ve Yürütülür. EmniYet

ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kodor kuwet ilgili mokomlorco meclis boŞkonlığıno tohsis

edilir.,, Meclisin kendi içtüzüğünü bizzot yopmosl, onun diğer devlet orgonlorındon

boğımsızIığının bir gereğidir. Mec]is, İçtüzüğünü, Anoyoso'yo uygun olmok koŞulu ile serbestÇe

yopor. Anoyoso,yo göre, "içtüzük hükümleri siyosi portl gruplorının, Meclisin bütün

fooliyetlerine, üye soyısı oronındo kotılmolorını soğloyocok biÇimde düzenlenir." BöYlece,

Mec]is çolışmolorındo iktidor portisiyo do portilerinin egemen olmosıYerine, iktidor-muholefet

ilişkilerinde demokrotik bir çolışmo usulü, Anoyoso ile gÜvence oltıno olınmıŞtır.

d) Meclis Komisyonlorı

Mecliste çoğu işler, Genel Kuruldon önce, Mec]isin çeşitli komisyonlorındo görüŞülür. MecIis

çolışmolorındo komisyonlorın fooliyetleri önemli bir yer tutor. ÇeŞitli tosorıve teklifler üzerinde

iktidor-muho]efet yo do portiler orosı uzloşmo Ve ödünleşme]er komisyonlordo yopılır. Meclis

etkinlik]erinde verimliliğide soğloyon komisyonlor odeto Meclisin mutfoğıgibidir.

Komisyonlor, Meclis fooliyetlerinin konulorıno göre uzmonloşmıŞ birimleridir. KomisYonlordo

siyosi portigruplorıgüçlerioronındo temsiledilirler. Komisyonlor, Meclis BoŞkonlık Divonıgİbi,

bir yosomo dönemi içinde, ilkinde ikiyıl, ikincisinde üç yıl için seçilir.

içtüzüğün 2O,nci moddesi, Mecliste sürekli bulunon KomisyonlorışÖyle sırolomıŞtır:

. Anoyoso Komisyonu,

. Ado]et Komisyonu,

. MilllSovunmoKomisyonu,

. İçişleriKomisyonu,



AlLE, ÇAL|şMA VE sOSyAL HiZMETLER BAKANLlğ / çnuşırın GENEL ıııÜoÜnıÜĞÜ 4ı

. DışişleriKomisyonu,

. Mllll Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu,

. Boyındırlık, İmor, Uloştırmo ve Turizm Komisyonu,

. Çevre Komisyonu,

. Soğ|ık, Aile, Çolışmo ve Sosyot İşler Komisyonu,

. Torım, Ormon ve Köy İşleri Komisyonu,

. Sonoyi, Ticoret, Enerji, Tobi Koynoklor, Bilgive Teknoloji Komisyonu,

. Dilekçe Komisyonu,

. Plon ve Bütçe Komisyonu,

. KomuİktlsodiTeşebbüsleriKomisyonu,

. İnson Hoklorını İnceleme Komisyonu,

. Avrupo Birliği Uyum Komisyonu,

. Güvenlik ve İstihborot Komlsyonu,

. Kodın Erkek Fırsot Eşitliği Komisyonu.

Bu sürekli komisyonlor dışındo, belli bir konudo oroştırmo yo do soruşturmo omoçlı süreli
komisyonlor do kurulobilir.

e) ınO İçme ve Üyelikle Bqğdoşmoyon İşter

Genel olorok porlomento]ordo olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de
Anoyoso'nın 8l'inci moddesinde belirlendiği şekilde ond içerek göreve boşlorlor. And içme,
milletvekili olmo değil, göreve boşlomo şortıdır. Bu nedenle, mil]etvekilleri ond içmeden
porlomenter fonksiyonlorını yerine getiremezler.

Anoyoso'nın 82'nci moddesinde de milletvekilliğiyle boğdoşmoyon işler oyrıntılı olorok
belirlenmiştir. Buno göre milletvekilleri, devlet ve diğer komu tüzel klşileriyle bunlorlo boğlontılı
kuruluşlordo, komu yororıno çolışon derneklerde, devletten yordım soğloyon vokıflordo, komu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlorındo, sendikolor ve bunlorın üst kuruluşlorındo yönetici
ve denetçi olorok görev olomozlor; bunlorın vekili, temsilcisi olomozlor ve hokemlik
yopomozlor. Ayrıco, milletvekllleri yürütme orgonının teklif, otomo yo do onomıno boğlı resmi
veyo özel herhongi bir işle görevlendirilemezler. TBMM üyeleri, yürütme orgonının teklif, inho,
otomo veyo onomosıno boğlı resmiveyo özel herhongi bir işle görevlendirilemezler.

f) Yosomo Sorumsuztuğu

Temsili demokrqsilerde, milletvekilleri, yosomo fooliyetlerini gereği gibiyerine getirebilmeleri
için, bozı oyrıcolıklordon ve özel stotüden yororlonırlor. Bunloro yosomo muofiyetleri yo do
porlomenter boğışıklıklor denir.

Anoyoso'nın 83'üncü moddesine göre, "TBMM üyeleri, Meclis çolışmolorındoki oy ve
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdoki Boşkonlık Divonının teklifi
üzerine Meclisçe boşko bir koror olınmodıkço bunlorı Meclis dışındo tekrorlomok ve oçığo
vurmokton sorumlu tutulomozlor."

Bir milletvekilinin boşko bir milletvekiline siloh çekmesi yo do dövmesi gibi eylemlerin milli
irodenin oluşumu ile hiçbir ilgisi olmodığındon, yosomo sorumsuzluğunun dışındo kolır.
Buno korşılık, milletvekillerinin, yosomo fonksiyonunu yerine getirirken hokoret ve sövme gibi
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sözle işlediği suçlor yosomo sorumsuzluğu kopsomıno girer. Kezo, yosomo sorumsuzluğu

Genel Kurul ve hotto Meclis binosı ile sınırlı değildir. Komisyonlor, Meclis dışındo yerine

getirilen yosomo çolışmolorı do yosomo sorumsuzluğu kopsomındodır.

yosomo sorumsuzluğu millewekillerine tom bir korumo soğlor. Bu korumo mutlok ve komu

düzenindendir. Sorumsuzluğun mutlok olmosı üç özelliği ile kendini gösterir. Bunlordon i]ki,

sorumsuzluğun cezoi kovuşturmoloro korşı mutlok korumo soğlomosıdır. Milletvekilleri,

yosomo fonksiyonu ile ilgili içeriği suç teşkil eden oy, söz ve düşünce oçıklomolorındon doloyı

sorumsuz olup, herhongi bir cezoi kovuşturmo konusu yopılomoz. Hukuki sorumsuzluğun do

korumo kopsomıno girip girmeyeceği tortışmolı olmoklo berober; genel eğilim ve Türk

mohkeme koror]orı, özellikle üçüncü kişilerin kişilik hoklorıno soldırı niteliğindeki söz Ve

ifodelerden doloyı, moğdur torofındon tozminot dovosı oçılobileceği yönündedİr. Kezo,

sorumsuzluk, milletvekilini, Meclisin kendisine uyguloyobileceği disiplin yoptırımlorıno korşı

korumoz. Sorumsuzluğun mutlok olmosının ikinci özelliği sürekli olmosıdır. Yoni, milleWekili,

sorumsuzluk kopsomıno giren bir fiilinden doloyı sodece milleWekilliği süresince değil

milletvekili sıfotı son bulduKon sonro do kovuşturulomoz. Mutlok oluşun üçüncü özelliği ise,

sorumsuzluk korumosının, l982 Anoyososı'no özgü ve istisnoi niteliKe olon, "Meclis Boşkonlık

Divonının teklifi üzerine, Meclisçe dışorıdo tekrorlomomo ve oçığo vurmomo kororı" dışındo,

Meclis yo do boşkoco bir mokomco koldırılomomosıdır.

Sorumsuzluğun komu düzeninden olmosı, bu korumonın komu yororı için tonınmıŞ

olmosındondır. Bunun sonucu olorok milleWekili kendiisteğiyle dohi bu korumodon vozgeÇemez.

g) Vosomq Dokunulmozlığı
yosomo dokunu]mozlığı, milletvekillerinin, Meclis toplontılorıno kotılmolorıno engel

olunmomosını ve böylece Mecliste fiziki vorlıklorını güvence oltıno olmoyı omoçlor. Çünkü,
milletvekilinin yosomo fooliyetlerini yopobilmesi, yosomo sorumsuzluğu ile korunon oy, söz

ve düşüncelerini oçıkloyobilmesi için, öncelikle bu fooIiyetlere kotılobilmesinin soğlonmosı

gerekir. Bu omoçlo, yosomo dokunulmozlığı, milletvekilinin kişi hürriyeti ve güvenliğini

güvence oltıno olon bir kurum olorok, yosomo sorumsuzluğu korumosını tomomloyıcı bir

işlev görür. Böylece, milletvekilIerinin, özel|ikle yürütme orgonınco tohrik edilebilecek keyfi

cezo kovuşturmolorıylo, geçici de olso, yosomo fooliyetlerinden olıkonmosı önlenmiŞ olur.

Sorumsuzluk, milletvekilini, yosomo fonksiyonu ile ilgili fiil]erinden korumoyı omoçlorken;

dokunulmozlık do, yosomo fonksiyonu dışındoki fiiIleri nedeniyle, yosomo fooliyetlerine

kotı]mosının engellenmemesi omoc]nı güder.

yosomo sorumsuzluğu cezolondırmomoyı, yosomo dokunulmozlığı ise sodece cezolondırmoyı

ertelemeyi ifode eder. Cezolondırmoyı ertelemenin omocı, kuşkusuz mil|etvekiline kişisel yoror

soğlomok değil; iKidor çoğunluğunun, siyosi neden]erle, muholefet milleWekilleri üzerinde

kurobileceği muhtemel boskıyı önlemek gibi bir komu yororıdır. Bu nedenle, günümüzde yosomo

dokunulmozlığı esos itiboriyle muholefeti korumo işlevi görür.

Türk Anoyosolorı'ndo yosomo dokunulmozlığıoldukço geniş kopsomlıolorok düzenlenmiŞtir.

l982 Anoyososı'nın 83'üncü moddesine göre, "seçimden önce veyo sonro bir suç işlediği ileri

sürülen bir milletvekili, Mectisin kororı olmodıkço tutulomoz, sorguyo çekİlemez,
tutuklonomoz ve yorgılonomoz. Ağır cezoyı gerektiren suçüstü holi ve seçimden önce

soruşturmosıno boşlonılmış olmok koydıylo Anoyoso'nın l4'üncü moddesindeki durumlor bu

hükmün dışındodır. Ancok, bu holde, yetkili mokom, durumu hemen ve doğrudon doğruyo

TBMM,ye bildirmek zorundodır. TBMM üyesi hokkındo, seçimden önce veyo sonro verİlmiş bir
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cezo hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfotının sono ermesine bırokılır; üyelik süresince
zomonoşımı işlemez."

Meclisin yosomo dokunulmozlığının koldırılmosı kororıno korşı, kororın olındığı torihten
boşloyorok yedi gün içinde, ilgili milletveki!i veyo herhongi bir milletvekili, kororın
Anoyoso'yo, konuno veyo içtüzüğe oykırılığı iddiosıylo iptoli için Anoyoso Mohkemesine
boşvurobilir. Mohkeme, iptol isteminion beş gün içerisinde kesin kororo boğlor.

ğ) Milletvekilliğinin Düşmesi

TBMM seçimlerinin yeniden yopılmosı ve ölüm milletvekili sıfotının doğol sono erme
holleridir. Bunlorın dışındoki nedenlerle milletvekili sıfotının sono ermesine, millefuekilliğinin
düşmesi denir. 1982 Anoyososı 84'üncü moddesinde milletvekilliğinin düşmesi hollerini beş
oyrı kotegoride düzenlemiştir.

Anoyoso'yo göre, bunlordon, "istifo eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifonın
geçerli olduğu TBMM Boşkonlık Divonınco tespit edildikten sonro, TBMM Genel Kurulunco
kororloştırılır." Böylece, Anoyoso, millefuekilliğinin düşmesi için istifoyı yeterli görmemekte,
bunun TBMM'nin bosit çoğunluğunun kororıylo kobulünü de oromoktodır. Kuşkusuz, Meclisin
bu kororı kurucu değil; tespit edicive oçıkloyıcı niteliktedir.

Anoyoso ve içtüzüğe göre, TBMM üyeliğine seçilmeye engel bir suçton doloyı kesin hüküm
giyen veyo kısıtlonon milletvekilinin milletvekilliği, bu konu]ordoki kesinleşmiş mohkeme
kororının Genel Kurulo bildirilmesi ile düşer.

Anoyoso'yo göre, üçüncü kotegori üyeliğin düşmesi holi, milletvekilliği ile boğdoşmoyon bir
görevi sürdürmede ısror edilmesidir. Bu durum, önce Boşkonlık Divonınco ele olınır; doho
sonro oluşturulon kormo komisyonun konuyu inceleyerek hozırlodığı ropor Genel Kuruldo
görüşülür. Genel Kurul, mllleWekilliğinin düşmesine gizli oylo koror verir.

Dördüncü ve son kotegori millefuekilliğinin düşmesi holi devomsızlıktır. Anoyoso ve İçtüzük'e
göre, bir milleWeki|i, Meclis çolışmolorıno özürsüz veyo izinsiz olqrok bir oy içinde toplom beş
birleşim günü kotılmozso, devomsızlığı Boşkonlık Divonınco tespit edilir ve oluşturulon kormo
komisyonun hozırlodığı ropor Genel Kuru]do görüşülür. Genel Kurul, devomsızlık sebebiyle
mllleWekilliğinin düşmesine üye tomsoyısının solt çoğunluğu ile koror verebilir.

- öıum

- Görev süresinin dolmosı

- Bokon qtonmok

- Cumhurboşkonı yordımcısı otonmok

- istifo
- Boğdoşmoyon işler yopmok

- Devomsızlık yopmok

- Mohkeme kororıile kısıtlonmok

- Engelbir mohkumiyet olmok

uiıırwıxiı.ı.iĞixiıı oüşur HAILERI

Kendiliğinden Düşme Holleri Düşürülme Ho|leri
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Z) rllrrlye Büyük Miltet Meclisinin Görev ve yetkileri

o) Genel Otorok

b) Yosomo Yetkisinin Özellikleri

l982 Anoyososı, yosomo yetkisinin TBMM'ye oit olduğunu ve bu yetkinin

devredilemeyeceğini belirtmiştir. Fokot yosomo yetkisinin ne olduğunu tonımlomomıştır.
TBMM, yetkilerini yo konun yo do koror biçiminde kullonocoğıno göre, yosomo yetkisini
"TBMM'nin konun yopmo ve porlomento kororlorı olmo yetkisi" olorok tonımloyobiliriz.a
Ayrıco, TBMM'nin hükümetl denetleme rolünü de bu yetki içinde soymok gereklidir.

Konun koymok, değiştirmek ve koldırmok,

Bütçe ve kesin hesop konunu tosorılorını görüşmek ve kobul etmek,
poro bosılmosıno koror vermek,

Sovoş ilönıno koror vermek,

Milletlerorosı ontloşmolorın onoylonmosını uygun bulmok,

Genel ve özel of ilönıno koror vermek,

Anoyoso'nın diğer moddelerinde öngörülen yetkileri kullonmok ve
görevleri yerine getirmek.

Anoyoso'yı değiştirmek,

Kolkınmo plonlorını onoylomok,

TBMM İçtüzüğünü yopmok,

Oloğonüstü höl kororını onoylomok, süresini her defosındo 4 oyı
geçmemek üzere uzotmok, koldırmok,

Oloğonüstü hol süresince Cumhurboşkonının çıkorocoğı
Cumhurboşkonlığı koro rnomelerini onoylomok,

TBMM Boşkonını ve Boşkonlık Divonı üyelerini seçmek,

Anoyoso Mohkemesine üye seçmek,

Rodyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek.

Soyıştoy Boşkon ve üyelerini seçmek.

Komu Boşdenetçisini seçmek,

Süresi dolmodon TBMM seçimlerinin yenilenmesine koror vermek,

Milletvekili dokunulmozlığını koldırmok,

TBMM üyeliğinin düşmesine koror vermek,

Türk Silohlı Kuwetlerinin yoboncı ülkelere gönderilmesine ve yoboncı silohlı

kuwetlerin Türkiye de bulunmosıno izin vermeK

Komu iktisodi teşebbüslerini denetlemek

Hokimler ve Sovcılor Kurulu'no üye seçmek

Ergun Özbudun,Türk Anoyoso Hukuku, Yetkin Yoyınlorı, Ankoro, 20l3, s.203.4
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Yosomo yetkisinin temel nitelikleri genelli( oslilik ve devredilmezlik olmok üzere üçe oyrıimopodır.

(l) Vosomo Yetkisinin Genelliği (Sınırsızlığı)

Yosomo orgonının, konunlo düzenleme olonı bokımındon sınırlı otmomosı ve Anoyoso,yo
oYkırı olmomok Şortıylo her konuyu istediği kodor oyrıntılı olorok düzenleyebilmesidir. Günlük
kullonımdo kısoco "yosomo orgonının dilediği konuyu dilediği kodor oyrıntılı olorok
düzenlemesi" olorok do tonımlonmoktodır.

Yosomo yetkisinin genelliği ile konunlorın genelliği birbirine korıştırılmomolıdır.5 yosomo
Yetkisinin genelliği yukorıdo belirtildiği gibidir. Konunlorın genel olmosı ise belii bir kişi, grup,
zümre, bÖlge, yöreye yönelik değil herkese yönelik olmosı ve herkese uygulonmosı demektir.
Bu ilkenin sonuçlorını ele olmok gerekirse:

' Yosomo orgonı her konuyu düzenleyebiIir: Bu ilke gereği kurol olorok yosomo orgonının
(laVV'nln) duzenleyemeyeceği bir olon yoktur. Ancok, lg82 Anoyososıno göre yosomo
yetkisinin genelliği ilkesinin istisnosı do yer olmoktodır.
CumhurboŞkonlığı Korornomesinin konusunu oluşturon olon mohfuz (soklı) düzenleme
olonıdır. yosomo orgonı bu konudo konunlo bir düzenleme yopomoz.

CUMHURBAŞKANIİĞİ KARARNAMESİ İtE DÜZENIENEBİLECEK KONUIAR

- Yürütme yetkisine ilişkin hususlor

- MllllGüvenlik Kuruluno ilişkin hususlor

- Devlet Denetieme Kuruluno ilişkin hususlor
- Üst yöneticiotomolorıno ilişkin hususlor

- Bokonlıklorın kurulmosı, koldırılmosı, görev ve yetkileri

- Bokonlıklorın teşkilot yopısı

CumhurboŞkonlığı teşkilotlonmosıno ilişkin bu konulor için yosomo orgonı herhongi bir
düzenleme yopomoz ve burosıyürütme orgonı için mohfuz olondır.

' Yosomo orgonı dİledİğİ kodqr oyrıntılı düzenteme yopobilir: Bu itke gereği yosomo
orgonl bir düzenlemeYi ister derinlemesine ve oyrıntılı isterse yüzeysel olorok ele olobilir.

' Yosqmo orgonı konunlq düzenleme yopobilir: Açıkço görüldüğü üzere, yosomo orgonı
korornome, yÖnetmelik gibi işlemlerle düzenleme yopomoz. TBMM bir düzenleme
YoPocokso bunu oncok konunlo yopobilir. Bunun istisnosı ise meclisin iş işleyişini ve
çolışmo düzenini belirleyen meclis içtüzüğüdür.

(z) vosomo yetkisinin Asıiıiği(İır rıılgl)
Yosomo orgonlnln, Anoyoso'yo oykırı olmomok şortıylo bir konuyu doğrudon doğruyo
düzenleYebilmesidiro. Günlük kullonımdo "yosomo orgonının, herhongi bir işleme veyo
verilecek YetkiYe gerek duymoksızın doğrudon Anoyoso'don oldığı yetkiye doyonorok işlem
yopmosl" olorok tonımlonmoktodır. Buno yosomo yetkisinin "ilk elliği" de denilmektedir.

Ergun Özbudun,Türk Anoyoso Hukuku, Yetkin Yoyınlorı, Ankoro,2Ol3, s.207.

Bülent Tonör- Necmi YÜzboşıoğlu,l982 Anoyososıno göre Türk Anoyoso Hukuku, Beto yoyınlorı,
İstonbul, 2O|2, s.276.
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Yosomo yetkisinin osliliği ilkesinin sonuçlorı şunlordır:
. yosomq yetkİsl doğrudon Anoyoso'yo doyonılorok kultonılır: Anoyoso, yosomo

yetkisini TBMM,ye vermiştir. TBMM bu yetkiyi doğrudon doğruyo herhongi bİr yetkİye ve

izne tobi olmoksızın kullonobilir. Türkiye'de yosomo ve yürütme orgonı orosındokİ en

önemlifork do burodo görülür?.

. yüıiitme yetkİsl to!İ Hr yetHdİr ve İdoıi İşlemler türevseldİr: Yosomo yetkisinİn osli o]mosı

bunun horicindeki yetkilerin toli olmosını gerektireceKir. Çünkü normlor hiyerorŞisini de ele

oIdığımızdo idorenin işlemleri Anoyoso ve konunlordon sonro gelmeKedirler.

yürutme orgonının işlemleri (ister sübjeKif isterse düzenleyici işlem olsun) doimo o olonı

önceden düzenleyen bir konuno doyonmok zorundodır. Yoni yürütme işlemleri ile Anoyoso

orosındo bir konun bulunmolıdır. Bu onlomdo yürütme orgonının İşlemlerİ, konunu İzleyen ve

ondon koynoklonon işlemlerdir. yoniyürütmenin işlemleritoli (türevsel, ikincil, konunu izleYen)

niteliKedir. Bu yürütmenin bir "göreV' olmosı sonucunu doğurur.

Ancok bu durumun bir istisnosı vordır. Bu istisno "Cumhurboşkonlığı Korornomesİ

(csx)"oır. Anoyoso hükümlerine göre, Cumhurboşkonlığı korornomesİnİn hozırlonmosı

veyo değiştirilmesi için konunlo verilecek bir izne veyo yetkiye ihtiyocı Yoktur.

cumhurboşkonı bu yetkiyi doğrudon Anoyoso,don olmoktodır.

. Konunlor Anqyosoyo oytırı dqmoz Bir bokımo konunun do onoyosodon koynoklondığı

düşünülebilir oncok onoyoso ile konun orosındo forklı bir durum söz konusudur. "Konunlor,

onoyosonın uygulonmosıno ilişkin işlemlerden iborettir" denilemez. Yoni bir kOnunun

onoyosoyo doyonmosı zorunlu değildir, esos mesele oykırı olmomosıdır.

(e) vosomo Yetkisinin Devredilmezliği

1982 Anoyososı,ndo "yosomo yetkisi Türk Milleti odıno Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu

yetki devredilemez." hükmü yer olmoktodır.

Devredilemezlik ilkesi ile yosoklonon şey; konun veyo konun i|e eŞdeğer nitelikte hukuki iŞlem

yopmo yetkisinin devredilememesidir. Milletin irodesinin temsilcisi o]on TBMM'nin konunlo

düzenlemesi gereken bİr konu boşko bir devtet orgonı torofındon düzenlenemeyeceKİr.

Devredilmezlik ilkesi ile oynı zomondo yosomo yetkisi dohilinde oIon porlomento kororlorı

do kostedilmektedir. yoni TBMM,nin sohip olduğu porlomento kororı olmo Yetkileri de

devredi]emez. Örneğin, bir milletvekilinin dokunulmozlığının koldırılmosl VeYo oro seÇim gibi

porlomento kororı olmo yetkisi devredilemez.

Devredilmezlik ilkesinin istisnosı olon KHK'ler 2OI7 Anoyoso değiŞikliği ile koldırılmıŞtır.

c) Yosomo İşIemleri

yosomo işlem!eri, konun ve porlomento kororlorıolmok üzere ikiye oYrılır.

TBMM torofındon, Anoyoso,do ÖngÖrülen usullere uyulorok yopılon ve CumhurboŞkonınco

yoyımlonorok yürürlüğe giren soyut, genel, sürekli, objektif, düzenIeYici iŞlemlere konun denir.

Anoyosonın 87.moddesine göre "konun koymok, değiştirmek ve koldırmok" TBMM'nin görev

ve yetkileri orosındodır.
porlomento kororIorının net bir tonımı yopılomomoktodır. Çünkü hem İÇerik hem de nitelik

bokımındon çeşitli türlerde (rimi olreysel kimi düzenleyici, kimi tek seferIik kimi doimo

Ergun Özbudun ,Türk Anoyoso Hukuku, Yetkin Yoyınlorı, Ankoro, 2O13, s.2O77
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uygulomoyo müsoit) olmolorı buno imkon vermemektedir. Bu sebeple porlomento kororlorı
için olumsuz tonım, yoni ne olmodığı şeklinde bir tonım yopılır. Bu boğlomdo, TBMM Genel
Kurulunun konun dışındoki tüm işlemlerine porlomento kororı denilmektedir. porlomento
kororlorı, TBMM torofındon olınır ve meclis boşkonı orocılığı ile Resmi Gozete'de yoyımlonır.

ç) Xonun ve Konun Yopmo Usulü

Anoyoso'yo göre, konun koymok, değiştirmek ve koldırmok yetkisi Meclise oittir. Konun belli
oşomolorı izleyen bir süreç içinde yopılır. Bu süreç konun tekllfl ile boşlor. Konun teklif
etmeye tek tek yo do grup olorok milleWekilleri yetkilidir. Cumhurboşkonı do konun tekllfl
sunobilir oncok Cumhurboşkonının sunduğu konunlor sodece iki tonedir. Bunlor "Bütçe
Konunu" ve "Kesin Hesop Konunu"dur.

Konun tekliflerl önce Meclisin ilgilikomisyon yo do komisyonlorındo görüşülür. KomisyonIor konun
yopımındo işin mutfoğıdır. Konun metni üzerinde portiler orosı uzloşmo komisyonlordoki
gÖrüşmelerde soğlonır. Teklif]eı komisyonlordon sonro Meclis Genel Kurulundo görüşülür. Genel
Kuru]do konunun önce tümü üzerinde görüşme ve oylomo yopılır. Arkosındon tek tek moddeler
görüşülerek oylonır ve en son, moddelerin kobuledilen biçimiyle, konunun tümü üzerinde oylomo
yopılır. Birbirini izleyen bu oşomolordo kobul edilen metin konunloşır.

Anoyoso'yo göre, Meclisçe kobul edilen konunlorın on beş gün içinde Cumhurboşkonınco
yoyımlonmosı gerekir. Cumhurboşkonı, yoyımlonmosını "kısmen veyo tomomen" uygun
bulmodığı konunlorı, "bir doho görüşülmek üzere" bu hususto gösterdiği gerekçe ile birlikte,
oynı süre içinde TBMM'ye geri gönderir. Cumhurboşkonınco kısmen uygun bulunmomo
durumundo, TBMM sodece uygun bulunmoyon moddeleri görüşebilir. TBMM, geri gönderilen
konunu oynen kobul ederse, Cumhurboşkonı konunu yoyımlomok zorundodır. Konunun
Cumhurboşkonınco yoyımlonmosı, bu metnin Meclis torofındon kobul edildiği; yosomo,
yürütme, yorgı orgonlorı ve idore ile gerçek ve tüzel kişilerin uygulomolorı yo do uymolorı
için hoberdor olmolorı işlevini görür.

Konunlor Resmi Gozete'de yoyımlonorok yürürlüğe girer. Yürürlük torihi Resmi Gozete,de
yoyımlondığıtorih olobileceği gibi, konun metninde boşko bir torih de gösterilebilir.

TBMM'NIN özrı çoĞuNLuK İıe vıprıĞı İştEMtER

Üyetom soyısının üçte iki çoğunluğu (en oz 40O millewekili)
- TBMM Boşkon seçimil. ve 2. tur oylomo
- Komu Boşdenetçi seçimi l. ve 2. tur oylomo
- Anoyoso Mohkemesi üye seçimi l. tur oylomo
Üye tom soyısının beıte üç ç€unluğu (ın oz 360 milletvekili)

- Genel ve özel of konunu

- Anoyosodeğişikliğikobulü
- Hokimler ve Sovcılor Kurulu üye seçimi2. tur oylomo
- Seçimlerinyenilenmesi

- CumhurboşkonıYordımcısı hokkındo meclis soruşturmosı oçılmosı
- Bokon hokkındo meclis soruşturmosıoçılmosı
- Cumhurboşkonıhokkındocezosoruşturmosıoçılmosı
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Üye tom sqyısının soIt çoğunluğu (e n oz 3Ol milletvekili)

- TBMM boşkon seçimi 3. tur oylomo

- Komu Boşdenetçi seçimi 3. tur oylomo

- Anoyoso Mohkemesiüye seçimi 2.Lur oylomo

- Devomsızlıknedeniylemilletvekilidüşürüimesi

- İode edilen konunun oynen kobulü

- Cumhurboşkonı hokkındocezo soruşturmosı oçılmosı önergesi

- Bokon hokkındo meclissoruşturmosı oçılmosıteklifi

- Cumhurboşkonı Yordımcısı hokkındo meclis soruşturmosı oçılmosı teklifi

TBMM,NıN oizıi ovı.ıMA YAPTıĞı HAttER

- TBMM Boşkon seçimi

- KomuBoşdenetçisiseçimi

- Anoyoso Mohkemesiüye seçimi

- Boğdoşmozlık nedeniyle milletvekilinin düşürülmesi

- Cezoi soruşturmosıönergesinin kobulü (Cumhurboşkonı hokkındo)

- Meclissoruşturmosıönergesininkobulü
(Cumhurboşkonı Yordımcısı /gokon hokkındo)

- yüce divono sevk oylomosı (cumhurboşkonı/Cumhurboşkonı Yordımcısı/gokon
hokkındo)

- Anoyoso değişikliği

- Hoklmler ve Sovılor Kurulu üye seçimi

e) rürl«iye Büyük MilIet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollorı
yürütme orgonlorı, porlomentonun denetimi oltındo görev yoporlor. Hükümet]erin görevde
kolobilmeleriiçin Meclisin güven ve desteğine ihtiyoçlorıvordır. Milletin temsilcisisıfotıylo en yetkili

kurum olorok Meclislerin, ülkenin hukuk düzenini o|uştururken ve sorunloro çözüm ororken bilgi
edinme, oroştırmo ve görüş olışverişinde bulunmo ihtiyocıduymolorıdo normoldir8.

TBMM,NıN eiı.oİ roiııME VE
DENETiM YoLtARl

yozılısoru

Genelgörüşme

Meclis oroştırmosı

Meclis soruşturmosı

Bülent Tonör- Necmi Yüzboşıoğlu,l982 Anoyososıno göre Türk Anoyoso Hukuku, Beto Yoyınlorı,
İstonbu1,20l2, s.307.
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o) Yozılı Soru

Anoyoso'nın 98'inci moddesine göre, "Yozılı soru, yozılı olorok en geç on beş gün içinde
cevoPlonmok üzere mİlletvekillerinin, Cumhurboşkonıyordımcılorı ve bokonloro yozılı olorok
soru sormolorındon İborettir." Anoyoso'do bu konudo boşko bir hüküm bulunmomoktodır ve
"yozılı soru"yo ilişkin detoylor İçtüzükte düzenlenmiştir.

iÇtüzük'e göre yozılı soru, yozılı olorok sorulur ve buno yozılı soru önergesi denir. yozılı soru
önergesi, sodece bİr mİlletvekili torofındon imzolonır. Yozılı soru önergesi ile ilgili önemli
hususulor şunlordır:
, Soru önergesine verilen cevop sonucundo mecliste hiçbir oylomo yopılmoz.
. Soru ile sodece bilgiedinilebilir.
. Soru ile denetim yopılmış olmoz.
. cumhurboşkonıyordımcısının veyo bir bokonın düşmesine yol oçmoz.
, Siyosiveyo cezoi bir sorumluluk oluşturmoz, bu yüzden etkili bir denetim yolu değildir.
Yozılı soru, diğer milletvekillerinin hiç korışmodıklorı, sodece soronlo cevop veren orosındo
diyolog şeklindeki bir bilgi olışverişinden iborettir9.

b) Gene| Görüşme

Anoyoso'nın g8.moddesine göre, "Genel görüşme, toplumu ve Devlet fooliyetlerini
ilgİlendiren belli bir konunun, TBMM Genel Kurulundo görüşülmesidir." Anoyoso,do genel
gÖrüŞmeye yönelik boşko bir hüküm bulunmomoktodır ve buno ilişkin detoylor içtüzükte
düzenlenmiŞtir. içtüzüğe göre, genel görüşme oçılmosını siyosi portl gruplorı ve en oz 2o
mllleweklli isteyebilir.

Genel gÖrüşme, yozılı olorok istenir ve buno genel görüşme önergesi denir. Önerge, TBMM
BoŞkonlığıno verilir ve genel görüşme oçılıp oçılmoyocoğıno Genel Kurul torofındon işoret
oylomo ile koror verilir. Genelgörüşme ile ilgiliönemli hususulor şunlordır:
. Genel görüşme sonrosındo herhongi bir oylomo yopılmoz.
. Sodece biigiedinilmiş olur.

. Cumhurboşkonının veyo bokonın düşmesine yol oçmoz.
, Genel gÖrüşme ile siyosiveyo cezoi sorumluluk oluşmoz, etkili bir denetim yolu değildir.

c) Ueclis Aroştırmosı

Anoyoso'nın 98'inci moddesine göre Meclis oroştırmosı, be]li bir konudo bilgi edinmek için
YoPılon İncelemeden İborettİr. Anoyoso'do meclis oroştırmosıno yönelik boşko bir hüküm
bulunmomoktodır ve buno ilişkin detoylor içtüzükte düzenlenmiştir.
İÇtüzüğe gÖre, Meclis oroştırmosının oçılmosındo genel görüşme oçılmosındoki hükümler
uygulonır. Doloyısıylo genel görüşme oçılmosını siyosi porti gruplorı ve en oz 20 milletvekili
isteYebilir. Meclis oroŞtırmosı tolebi, yozılı olorok |stenir ve buno meclis oroştırmosı önergesi
odı verilir. ToleP, TBMM Boşkonlığıno verilir ve genel görüşme oçılıp oçılmoyocoğıno Genel
Kurultorofındon işoret oylomo ile koror verilir.

Bülent Tonör- Necmi Yüzboşıoğlu,lg82 Anoyososıno göre Türk Anoyoso Hukuku, Beto yoyınlorı,
İstonbu1,2Ol2, s.3OB.
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Meclis oroştırmosı için özel bir komisyon kurulur. Aroştırmosını üç oy içinde bitiremeyen

komisyono bir oylık kesin süre verilir. Komisyon bu süre sonundo do çolışmolorını
tomomloyomozso süre bitiminden itiboren on beş gün içinde oroştırmonın

tomomlonmomosı nedenleri veyo o ono kodor vorılon sonuçlor üzerinde Genel Kuruldo

görüşme oçılır. Genel Kurul bu görüşme ile yetinebilir yo do yeni bir komisyon kurobi]ir.

Komisyonun oroştırmo yoporok hozırlodığı ropor Genel Kurulo sunulur. GÖrüşme oÇılır-

Ancoç görüşme sonundo herhongi bir koror olınmoz. Hukuki veyo cezoi sorumluluğo yol

oçocok bir durum o|uşmoz. Sodece bilgiedinilmiş olur.

ç) Ueclis Soruşturmosı

Anoyoso,nın lO6,ncı moddesinin beşincio]tıncıve yedincifıkrolorındo meclİs soruşturmoslno

ilişkin usul ve esoslor düzenlemiştir. Anoyoso'do yer olmoyon hususlor ise İÇtüzük'te

düzenlenmiştir. Meclis soruşturmosı, cezoi sorumluluğo yol oçon bİr denetim yoIudur. Yoni

ilgili kişiler cezoi oçıdon yorgıIonırlor.

Anoyoso,yo göre; Cumhurboşkonı yordımcısı veyo bokonlor hokkındo, TBMM üye tomsoylslnın

solt çoğunIuğunun (yoni en oz 3OI milleWekilinin) vereceği önerge ile soruşturmo oçıImosı

istenebİlir. içtüzük hükmüne göre ise, hem görevinden oyrılmış hem de holen gÖrevde olon

Cumhurboşkonıyordımcılorıve bokonlor için meclis soruşturmosıoçılobilir.

TBMM, mec]is soruşturmosı oçılmosı istemini en geç l oy içinde görüşür ve gizli oylo kororo

boğlor. Bu koror üye tom soyısının 3/5 çoğunluğu (en oz 360 milletvekilinin oyu) ile o]ınır.

Anoyoso,yo göre, soruşturmo oçılmosıno koror veri]mesi holinde, Mec]isteki siyosi portilerin,

güçleri oronındo komisyono verebilecekleri üye soyısının üç kotı olorok gÖsterecekleri

odoy|or orosındon her porti için oyrı oyrı od çekme suretiyle kuru]ocok l5 kişilik bir komisyon

torofındon soruşturmo yopılır.

içtüzüğe göre, Komisyon ço|ışmolorı gizlidir. Komisyon üyesi olmoyon milletvekilleri komisyon

çolışmolorıno kotılomozlor. Gerektiğinde olt komisyonlor kuru]orok Ankoro dıŞındo do ÇolıŞılobilir.

Komisyon hem komu hem de özel kuruIuşlordon ilgili belge ve bilgiyi isteyebilir; gerekli

gördüklerine el koyobilir. Ad]i mercilerden yordım olobilir.

Anoyoso,yo göre, komisyon, soruşturmo sonucunu belirten roporunu iki oy içinde Meclise sunor.

Soruşturmonın bu sürede bitirilememesihoIinde, komisyono bir oylık yenive kesin bir süre verilir.

Ropor Boşkonlığo verildiği torihten itiboren on gün içinde doğıtılır ve doğıtımındon itiboren

on gün içinde Genel Kurutdo görüşülür. Türkİye Büyük Millet Mec]isi, üye tomsoyısının üÇte

ikisinin (en oz 4OO millewekilinin) gizli oyuylo Yüce Divono sevk kororı olobilir. Yüce Divon

yorgılomosı üç oy içinde tomom]onır, bu sürede tomomlonomozso bir defoyo mohsus

olmok üzere üç oylık ek süre verilir, yorgılomo bu sürede kesİn olorok tomom]onır.

2Ol7 yılındo yopılon Anoyoso değişikliği çerçevesinde ve Anoyoso'nın l06'ncı moddesine göre,

Bokon veyo CumhurboşkonıyordımcısıYüce Divon'o sevk edİldiğinde görevlerisono ermez

Anoyoso Mohkemesi, Yüce Divon sıfotıyIo bokonlorı ve Cumhurboşkonı yordımcılorını yorgılor.

yüce Divon,do sovcı]ık göreviniCumhuriyet Boşsovcısıveyo Cumhuriyet BoşsovcıvekiliyoPor.

20lO yılındo yopılon Anoyoso değişikıiğiyle Yüce Divon kororlorıno korŞı yeniden inceleme

boşvurusu hokkıgetirilmiştir. Anoyoso Mohkemesinin yeniden inceleme sonucu vereceğikororlor

kesindir.

yüce Divondo yorgılomosı sonucundo Cumhurboşkonı yordımclsı VeYo bokon hokkındo

görevlerine engel bir mohkümiyet kororıverilirse görevleri sono erer ve cezolorı infoz edilir.
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2017 Referondumu'ndo kobul edilen Anoyoso değişikIikleri ite birlikte, "Cumhurboşkonlığı
Hükümet Sistemi"ne geçiImesi onoylonmıştır. Böylece "Cumhurboşkonı" terimi löfzen
korunmuş oncok Cumhurboşkonı boşkon yetkileriyle donotılmıştır. Yürütme orgonı monist
bir yopıyo kovuşmuştur. Yürütme yetkisi ve görevi, değişiklikIer sonrosı sodece
Cumhurboşkonıno oittir. Cumhurboşkonı, cumhuriyetle yönetilen rejimlerdeki devlet
boşkonıdır. Cumhurboşkonı, devlet boşkonı olorok hem devletin birliğini, bütünlüğünü hem
de yürütme orgonını temsil eder.

I) Cumhurboşkonının Nitelikleri

2) Cumhurboşkonının Seçim Yöntemi
2017 Anoyoso değişiklikleri sonrosındo bir kimsenin Cumhurboşkonı otorok odoy
gösterilmesi dört biçimde olobilir:

Cumhurboşkonını holk seçer. Seçimler 5 yıldo bir yopılır.2007 Anoyoso değişikliği öncesinde
Cumhurboşkonını TBMM seçmekteydive Cumhurboşkonı seçimleri 7 yıldo bir yopılmoktoydı.

Cumhurboşkonı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğisono erer.

Cumhurboşkonı seçİmi, Cumhurboşkonının görev süresinin dolmosındon önceki oltmış gün
içinde yopılır. Bu seçim TBMM seçimleri ile birlikte yopılır.

Cumhurboşkonlığı mokomının herhongi bir nedenle boşolmosı holinde, kırk beş gün içinde
Cumhurboşkonı seçimi yopılır. Yenisi seçilene kodor Cumhurboşkonı yordımcısı
Cumhurboşkonlığıno vekölet eder ve Cumhurboşkonıno oit yetkileri kullonır. Genel seçime
bir yıl veyo doho oz kolmışso Türkiye Büyük Mlllet Meclisi seçimi de Cumhurboşkonı seçimi
ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldon fozlo kolmışso seçilen Cumhurboşkonı Türkiye
Büyük Millet Mecllsi seçim torihine kodor görevine devom eder, Ko]on süreyi tomomloyon
Cumhurboşkonı oçısındon bu süre dönemden soyılmoz. Türkiye Büyük Mlllet Meclisi genel
seçimlerinin yopılocoğıtorihte her iki seçim birliKe yopılır.

Türk votondoşı olmok

40 yoşını doldurmuş olmok,

Yükseköğrenim mezunu olmo(
Mııletvekııı olmok veyo millefuekılı seçilme yeterliliğine sohip olmok

Son genel seçimlerde oldıkIorı geçerIi oylorın toplomı %5 ve üstü olon portilerin
ortok bir odoy göstermesi.

Son genelseçimlerde oldıklorıgeçerlioylorın toplomı %5ve üstü olon bir portinin
odoy göstermesi.

100.000 seçmen imzosı ile odoy gösterilmesi

Slyosi porti gruplorının odoy göstermesi
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Genel oylo yopılocok seçimde, geçerli oylorın solt çoğunluğunu olon odoy, Cumhurboşkonı
seçilir. İlk oylomodo bu çoğunluk soğlonomozso, bu oylomoyı izleyen ikinci pozor günü ikinci
oylomo yopılır. Bu oylomoyo, ilk oylomodo en çok oy olmış iki odoy kotılır ve geçerli oylorın

çoğunluğunu olon odoy, Cumhurboşkonı seçilir.

İrinci oylomoyo kotılmoyo hok kozonon odoylordon birinin herhongi bir nedenle seçime
kotılmomosı holinde; ikinci oylomo, boşolon odoylığın birinci oylomodoki sıroyo göre ikome
edilmesi suretiyle yopılır. İkinci oylomoyo tek odoyın kolmosı holinde, bu oylomo
referondum şeklinde yopılır. Adoy, geçerli oylorın solt çoğunluğunu oldığı tokdirde
Cumhurboşkonı seçilir. Oylomodo, odoyın geçerli oylorın çoğunluğunu olomomosı holinde,
sodece Cumhurboşkonı seçimi yenilenir.

Seçimlerin tomomlonomomosı holinde, yenisi göreve boşloyıncoyo kodor mevcut
Cumhurboşkonının görevi devom eder.

3) Cumhurboşkonının Cezoi Sorumlu!uğu

Cezoi sorumluluk, cezo hukuku korşısındoki sorumluluğu ifode eder. Bir kişi suç işlediğinde
cezoi sorumluluk doğor. Cezoi sorumluluğun müeyyidesi hopis cezosıveyo poro cezosıdır.

Cumhurboşkonının cezoi sorumluluğu 1982 Anoyososı'ndo oçıkço belirtilmiştir. İşlemlerine
korşı yorgıso] denetim 1982 Anoyososı'ndo belirtilmiştir. Ancok hukuki sorumlu]uğuno ilişkin

oçık bir hüküm yoktur.

Anoyoso'nın lO5'inci moddesine göre, Cumhurboşkonı hokkındo, bir suç işlediği iddiosıylo
Türkiye Büyük Mlllet Meclisi üye tomsoyısının solt çoğunluğunun vereceği önergeyle
soruşturmo oçılmosı istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir oy içinde görüşür ve üye
tomsoyısının beşte üçünün gizli oyuylo soruşturmo oçılmosıno koror verebilir.

Soruşturmo oçılmosıno koror verilmesi holinde, Meclisteki siyosi portilerin, güçleri oronındo
komisyono verebilecekleri üye soyısının üç kotı olorok gösterecekleri odoylor orosındon her

siyosi porti için oyrı oyrı od çekme suretiyle kurulocok on beş kişilik bir komisyon torofındon
soruşturmo yopılır. Komisyon, soruşturmo sonucunu belirten roporunu iki oy içinde Meclis

Boşkonlığıno sunor. Soruşturmonın bu sürede bitirilememesi holinde, komisyono bir oylık
yenive kesin bir süre verilir.

Ropor Boşkonlığo verildiği torihten itiboren on gün içinde doğıtılır, doğıtımındon itiboren on
gün içinde Genel Kuruldo görüşülür. Türkiye Büyük Mlllet Meclisi, üye tomsoyısının üçte
ikisinin gizli oyuylo Yüce Divono sevk kororı olobilir. Yüce Divon yorgılomosı üç oy içinde
tomomlonır, bu sürede tomomlonomozso bir defoyo mohsus olmok üzere üç oylık ek süre
verilir, yorgılomo bu sürede kesin olorok tomomlonır.

Hokkındo soruşturmo oçılmosıno koror verilen Cumhurboşkonı, seçim kororı olomoz.

yüce Divondo, seçilmeye engel bir suçton mohk0m edilen Cumhurboşkonının görevisono erer.

Cumhurboşkonının görevde bulunduğu sürede işlediği iddio edilen suçlor için görevi
bittikten sonro do yukorıdoki hükümler uygulonır.

Meclis soruşturmosı ile cezoi soruşturmo birbirinden forklıdır. Meclis soruşturmosı,
Cumhurboşkonı yordımcılorı ve bokonlor hokkındo görevle ilgili suçlor için oçılırken, cezoi
soruşturmo cumhurboşkonı hokkındo görevle ilgili olon veyo olmoyon tüm suçlor için
oçılobilmektedir.

Hukukisorumlulu( özelhukuk olonındo bulunon konunlor korşısındokisorumluluktur. Anoyoso'do
Cumhurboşkonının kişisel işlem ve eylemlerinden doloyı hukuki sorumsuzluğuno doir herhongi
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bir hüküm bulunmomoKodır. Doloyısıylo Cumhurboşkonının hukukisorumluluğunun tom olduğu
düŞünülmeKedir. Örneğin, Cumhurboşkonı bir borç oltıno girdiyse ve bunu yerine getirmediyse
BorÇlor Hukuku kopsomındo sorumlu olocoktır. Cumhurboşkonı miros ile ilgİli kusurlu bir
dovronıŞındon doloyı Miros Hukukuno göre sorumlu olocoktır. Aynı şekildq Cumhurboşkonı
kusurlu olorok bir trofik kozosı yoporso zoronödemek zorundodır.

4) Cumhurboşkonının Görev ve Yetkileri
l982 Anoyososı'nın 2017 referondumu sonrosındoki lO4'üncü moddesine göre,
Cumhurboşkonı Devletin boşıdır. Yürütme yetkisi Cumhurboşkonıno oittir.

CumhurboŞkonı Devletin boşıolmo sıfotıylo Türkiye Cumhuriyetinive Türk Milletinin birliğinitemsil
eder; Anoyoso'nın uygulonmosını, Devlet orgonlorının düzenlive uyumlu çolışmosını gözetir.

AnoYoso, Cumhurboşkonıno, devletin birliği ve bütünlüğünün temsilcisi sıfotıylo sohip
olduğu Yetkilerin yonındo, yürütmenin boşısıfotıylo do onoyosolyetkilere sohiptir.

CUMHURBAŞKANİNİN GÖREV VE YETKiIERİ

Gerekli gÖrdüğü tokdirde, yosomo yılının ilk günü Türkiye Büyük villet Meclisi'nde
oçılış konuşmosını yopmok,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplontıyo çoğırmok,
Yosolorı yoyımlomok,

Yosolorı yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri
göndermek,

AnoYoso değişikliklerine ilişkin yosolorıgerekligördüğü tokdirde holkoyuno sunmoç
Ülkenin iç ve dış siyoseti hokkındo Meclise mesojvermek,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine koror vermek,
Bokonlorıve Cumhurboşkonı yordımcılorını otomok ve görevlerine son vermek,
Üst kodeme komu yöneticilerini otomok, görevlerine son vermek ve bunlorın
otonmolorıno iliŞkin usul ve esoslorı Cumhurboşkonlığı korornomesiyle
düzenlemek,

Yoboncı devletlere Türk Devleti'nin temsiicilerini gönderme( Türkiye Cumhuriyeti'ne
gönderilecek yoboncı devlet temsilcilerini kobui etmeK
Uluslororosı ondloşmolorı onoylomok ve yoyımlomok,

Milli güvenlik politikolorını belirlemek ve milli güvenliğe ilişkin gerekli tedbirleri
olmok,

Yürütme Yetkisine ilişkin konulordo Cumhurboşkonlığıkorornomesiçıkormok,

Yosolorın uygulonmosını soğlomok ve bunioro oykırı oimomok şortıylo,
yönetmelikler çıkormok,
TürkiYe BüYük Mlllet Meclisi odıno Türk Silohlı Kuvvetleri'nin Boşkomutonlığünı
temsiletmek,

a
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Türk silohlı kuwetleri'nin kul]onılmosıno koror vermek,

Genelkurmoy Boşkonı'nı otomok,

Milli Güvenlik Kurulu'nu toplontıyo çoğırmok,

Milli Güvenlik Kurulu'no Boşkonlık etmek,

Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini otomok,

Devlet Denet]eme Kurulu'no inceleme, oroştırmo ve denetleme yoptırmok,

Yükseköğretim Kurulu üyeIerini seçmek,

Üniversite rektörlerini seçmek,

yosolorın TBMM içtüzüğü'nün, tümünün yo do belirli hükümlerinin AnoYoso'Yo

biçim yo do esos yÖnünden oykırı olduk]orı gerekçesi ile Anoyoso

Mohkemesinde iptol dovosı oçmok,

Sürekli hostolık, sokotlık ve kocomo sebebİ İle belİrli kİşİlerİn cezolorını

hofifletmek yo do koldırmok,

Anoyoso Mohkemesi üyelerini seçmek,

Donıştoy üyelerinin dörtte birin seçmek,

yorgıtoy Cumhuriyet Boşsovcısı ve Yorgıtoy Cumhuriyet BoŞsovcıvekilini

seçme(
Hokimler ve Sovcılor Kurulu üyelerini seçmek.

5) Bokonlor
Anoyoso,nın lO6,ncı moddesine göre, bokonlor, milletvekili seçiIme yeterliliğine sohiP o]onlor

orosındon Cumhurboşkonı torofındon otonır ve görevden olınır.

Bir milletveki]inin bokon seçilmesi mılletvekilliğini sono erdirir. Bokqnlor do gÖreve boŞlorken

milleWekili ondı içerler ve tobi olduklorı koyıt ve şortloro uyorlor. Bokonlor oYrlco milletvekili

dokunulmozlığı ve sorumsuzluğundon do yororlonırlor.

Bokonlor, görevle ilgili suçIorındon doloyı meclis soruşturmosı sonucundo Yüce Divon'do

yorgılonırlor. Görevle ilgili oImoyon suçlordon doloyı ise dokunulmoz|ık]orı koldırıIdıkton

sonro yetkili cezo mohkemesinde yorgılonırlor.

Ayrıco bokon]or, bokonlık teşkilotının en üst hiyerorşik omiridirler,

Anoyoso,yo göre bokonlıklorın kurulmosı, koldırılmosı, görev ve YetkiIeri, teŞkilot esoslorı

cumhurbqşkonlığı korornomesi ile düzenlenir.

6) Cumhurbqşkon ı Yordımcılorı

Anoyoso,nın lO6,ncı moddesine göre, Cumhurboşkonı yordımcılorı mlllewekllİ seÇilme

yeterliliğine sohip olonlor orosındon cumhurboşkonıtorofındon otonır ve görevden olınır.

Bir mi]Ieşekilinin Cumhurboşkonı yordımcısı seçilmesi milleWekilliğini sono erdİrir.

Cumhurboşkonı yordımcılorı do göreve boştorken milletvekİli ondı iÇerler ve tobi o]duklorı

koyıt ve şortloro uyorlor. Cumhurboşkonı yordımcılorı oyrıco milleWekili dokunulmozlığı ve

sorumsuzluğundon do yororlonırlor.
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Bokonlor, görevle ilgili suçlorındon doloyı meclis soruşturmosı sonucundo yüce Divon,do
yorgılonırlor. GÖrevle ilgili olmoyon suçlordon doloyı ise dokunulmozlıklorı koldırıldıkton
sonro yetkill cezo mohkemesinde yorgılonırlor.

Cumhurboşkonının görevinin boşındo bulunomodığı durumlordo yerine Cumhurboşkonı
yordımcısı vekolet eder.

7) Devlet Denetleme Kuru!u
l982 Anoyososı'ndon önce kurulmuştur. Doho sonro l982 Anoyososı'nın lO8'inci moddesinde
yer verilmiş ve onoyosol bir kurum holine gelmiştir. Komu tüzel kişiliğiyoktur.

Devlet Denetleme Kurulu, boşkon ve üyelerden oluşur. Anoyosonın lO8'inci moddesine göre
kurulun boşkon ve üyeleri Cumhurboşkonınco otonır.

Devlet Denetleme Kurulu'nun teşkilot, görev, yetki ve diğer esoslorı Cumhurboşkonlığı
korornomesi ile düzenlenir.

Devlet Denetleme Kuru]unun denetim, oroştırmo ve inceleme yopmo yetkisi kopsomındoki
kurumlor oşoğıdokilerdir:

Yorgı orgonlorı Devlet Denetleme Kurulunun görev olonı dışındodır. 2017 Anoyoso değişiklıği
ile TSK denetim kopsomıno olınmıştır.

Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri inceleme, oroştırmo, denetim ve idori soruşturmo
YoPmoktır. Görev olonındoki kurumlordo hem şekit hem de yerindelik denetimi yopmoktodır.
Denetim sonucundo ropor hozırlonır.

Denetimler periyodik değildir. DDK, Cumhurboşkonının tolimotı üzerine horekete geçer.
Kurumun resen (kendiliğinden) denetim yopmosı mümkün değildir. Kurul roporİorı gizlidir.
Kurulun görev olonıno giren kuruluş ve kişiler, Kurulco istenen her türlü bilgiyi ve belgeyi
vermekle yükümlüdür.

Kurul roporlorı İcroi nitelikte değitdir, Cumhurboşkonıno bilgisunmokton iborettir.
Kurul roPorlorı kurumlor oçısındon boğloyıcı değildir. İıgııı kuruluşlor oçısındon sodece ön
roPor niteliğindedir. İlgili kurumior, kurul roporuno ihbor niteliğinde kobul ederek disip|in ve
cezo soruŞturmosı boŞlotobilİrler veyo benzeri kororlor olobilirler. Ancok, bir kurumun Kurul
roporuno doyonorok işlem yopmo zorunluluğu yoktur.

Devlet komu tüzel kişiliği kopsomındoki kurumlor

Diğer komu tüzel kişileri

%50'den fozlo komu sermoyeli her türlü kuruluş

Komu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlorı

İşçi ve işveren sendikolorı

Komuyo yororlı dernekler

Komuyo yororlı vokıflor
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a) vürlltmenin Düzenleyici İşlemteri
yürütme orgonının işlemleri konu, kopsom, içeri( yetki ve usul bokımındon çok Çeşitlilik orz

etmektedİr. Bu işlemleri genel olorok düzenteyici işlemler ve bİre] işlemler olorok İkİye

oyırmok gerekir. Birel işIem]er özellikle idore hukukunun konusudur.

o) Cumhurboşkonlığı Korornomesi

Cumhurboşkonlığı korornomesl (ca«) Anoyoso hukukumuzo ilk defo 1982 Anoyososı ile

girmiştir, Anoyoso'nın lO7'nci moddesinde düzenlenen bu korornome ile yürütme Ve

yürütmenin boşı olon Cumhurboşkonı doho güçlü bir konumo gelmiştir.

Cumhurboşkonlığı korornomesi sodece Cumhurboşkonı torofındon çıkorılır. Korornome İÇin

yetki Konunu çıkorılmosıno veyo TBMM'den herhongİ bİr yetkİ olınmosıno gerek yoktur.

Korornome doğrudon Anoyoso'nın l04 lO8, ll8 ve l23'üncü moddesinden olınon YetkiYe

doyonılorok çıkortılır. yoni doğrudon Anoyoso'yo doyonorok Çıkorıldığı iÇin "osli" nitelikte bir

işlemdir. Yürütme orgonını do "yetki" holine getirmektedir.

Anoyosoyo göre, Cumhurboşkontığı korornomesi ile düzenlenebilecek kOnUIOr, 2017

Anoyoso değişiklikleri ile oldukço genişlemiştir.

Cumhurboşkonı, yürütme yetkisine ilişkin konulordo Cumhurboşkonlığı korornomesİ

çıkorobilir. Anoyoso,nın ikinci kısmının birincive ikinci bö]ümlerinde Yer olon temel hoklor, kiŞi

hoklorı ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer olon sİyosi hoklor ve ödevler

Cumhurboşkonlığı korornomesiyle düzenlenemez. Anoyoso'do münhosıron konunlo

düzenlenmesi öngörülen konulordo Cumhurboşkonlığı korornomesi Çıkorılomoz. Konundo

oçıkço düzenIenen konulordo Cumhurboşkonlığı korornomesİ Çıkorılomoz.
Cumhurboşkonlığı korornomesi ile konunlordo forklı hükümler bulunmosı holinde, konun

hükümleri uygulonır. Türkiye Büyük Millet Meclisİnİn oynı konudo konun Çıkormosı

durumundo, Cumhurboşkonlığı korornomesi hükümsüz hole gelir.

Cumhurboşkonlığı korornomelerinin uygulonobilmesi için Resmi Gozete'de

yoyımlonmosının yonı sıro yürürlüğe de girmesi gerekir. CumhurboŞkonlığı korornomeleri

yürürlük moddesinde belirtilen torihte yürürlüğe girer Ve yürürlüğe girdikten sonro

uygulonmoyo boşlor. yürürlük moddesi bulunmoyon Cumhurboşkonlığı korornomeleri ise

Resmi Gozete'de yoyımlondıklorı gün yürürlüğe girer.

Cumhurboşkonlığı korornomeleri hem şekil hem de esos oçısındon yorgı denetimine tobidir ve

her ikisi için de iptol dovosı oçmo süresi Resmi Gozete'de yoyım torihinden itiboren 60 gündür.

Cumhurboşkonlığı korornomelerine korşı iptol dovosı oçmo yetkisi CumhurboŞkonı, TBMM üYe

tom soyısının l/s oronındoki milletvekilive en çok üyeye sohip ikisiYosi Portigrubuno oittir.

Anoyoso,nın ll9,uncu moddesinin oltıncı fıkrosıno göre, oloğonüstü hollerde

Cumhurboşkonı, oloğonüstü holin gerekli kıldığı konulordo, Anoyoso'nın ikinci kısmının birinci

ve ikinci bölümlerinde yer olon temel hoklor, kişi hoklorı ve ödevleriYle dördüncü bölümde

yer olon siyosi hoklor ve ödevler olonı do döhil olmok üzere, CumhurboŞkonlığı korornomesi

çıkorobiIir.
Sovoş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplonomomosl hÖli horiÇ olmok

üzere; oloğonüstü hol sırosındo çıkorılon Cumhurboşkonlığı korornomeleri üÇ oY iÇinde

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve kororo boğlonır. Aksi holde oloğonüstü hollerde

çıkorılon Cumhurboşkonlığı korornomesi kendiliğinden yürürlükten kolkor.
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b) vönetmelik

YönetmeliK l982 Anoyososı'nın l24'üncü moddesinde düzenlenmiştir. Buno göre,
Cumhurboşkonı, bokonlıklor ve komu tüzelkişileri, kendi görev olonlorını ilgilendiren
konunlorın ve Cumhurboşkonlığı korornomelerinin uygulonmosını soğlomok üzere ve
bunloro oykırı olmomok şortıylo, yönetmelikler çıkorobilirler.
Yönetmelikler, Türk hukukundo idorenin en geniş düzenleyici işlem türüdürlO.
Anoyoso'yo göre Cumhurboşkonlığı, bokonlıklor ve komu tüzel kişileri yönetmelik
çıkormo yetkisine sohiptir.

Yönetmeliklerin konusu Cumhurboşkonlığı, bokonlıklor ve komu tüzel kişilerinin kendi görev
olonlorını ilgilendiren konunlorın ve cumhurboşkonlığı korornome]erinin uygulonmosını
soğlomoktır.

Yönetmeliklerin sebep unsuru konunlor ve cumhurboşkonlığı korornomeleridir. Konunlo
veyo cumhurboşkonlığı korqrnomeleri ile doho önceden düzenlenmemiş bir olondo
yönetmelik çıkorılomoz. Yönetmelikler bir konuno veyo cumhurboşkonlığı korornomesine
doyonmok zorundodırlor.

Her yönetmeliğin Resmi Gozete'de yoyımlonmosı şort değildir. Anoyoso'yo göre, hongi
yönetmeliğin Resmi Gozete'de yoyımlonocoğı konundo gösterilir. 3Oll soyılı Konun'o göre,
ülke genelinde uygu|onocok olon yönetmelikler Resmi Gozete'de yoyımlonır.

Yönetmelİklerin uygulonobilmesi için yürürlüğe girmesi gerekir. yönetmelikler yürürlük
moddesinde belirtilen torihte yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdikten sonro uygulonmoyo
boşlor. Yürürlük moddesi bulunmoyon yönetmelikler ise Resmi Gozete'de yoyımlondıklorı
gün yürürlüğe girer.

Yönetmeliklerin yorgısol denetimi idori yorgıdo yopılır. Kimi yönetmelikler llk derece
mohkemesi olorok Donıştoy'do yorgısol denetime tobi iken kimileri idore mohkemelerinde
yorgısol denetime tobi tutulur.

9) Boşkomutonlık ve Sovoş Holi
BoŞkomutonlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin monevT vorlığındon oyrılomoz ve
Cumhurboşkonı torofındon temsil olunur. Genelkurmoy Boşkonı; Silohlı Kuvvetlerin
komutonı olup, sovoşto Boşkomutonlık görevlerini Cumhurboşkonlığı nomıno yerine
getirir. Genelkurmoy Boşkonı, Cumhurboşkonınco otonır; görev ve yetkileri konunlo
düzenlenir. Genelkurmoy Boşkonı, bu görev ve yetkilerinden doloyı Cumhurboşkonıno
korşı sorumludur.

Sovoş ilonıno ilişkin esoslor Anoyoso'do yosomo bölümünde düzenlenmiştir. Bu osli kurucu
iktidorın sembolik bir tercihidir oncok sovoş ilonı konusu oslındo yürütmeyi
ilgilendirmektedir.

l982 Anoyososı'no göre, sovoş ilonıno, TSK'nin yoboncı ülkelere gönderilmesine veyo
yoboncı oskerlerin ülkemizde bulunmosıno izin verme yetkisi TBMM'ye oittir. Ancok, TBMM
totilde veyo oro vermede iken ü]kenin oni bir silohlı soldırıyo uğromosı ve bu sebeple silohlı
kuwet kullonılmosıno derhol koror verilmesinin koçınılmoz olmosı holinde Cumhurboşkonı
do Türk silohlı kuwetlerinin kullonılmosıno koror verebilir.

l0 Ergun Özbudun,Türk Anoyoso Hukuku, Yetkin Yoyınlorı, Ankoro,2013, s.264.
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lo) Milli Güvenlik politikosı ve MilliGüvenlik Kurulu

MillT güvenliğin soğlonmosındon ve Silohlı Kuwetlerin yurt sovunmosıno hozırlonmosındon,
Türkiye Büyük Millet Meclisine korşı, Cumhurboşkonı sorumludur.

Milli Güvenlik Kurulu (vor) ilk defo l96l Anoyososı'ndo düzenlenmiş ve l982 Anoyososı'nın ilk

holinde yer olmıştır.

Anoyoso'nın ll8'inci moddesine göre MGK Cumhurboşkonının boşkonlığındo,
Cumhurboşkonı yordımcılorı, Adolet Bokonı, Milli Sovunmo Bokonı, İçişleri Bokonı, Dışişleri
Bokonı, Genelkurmoy Boşkonı, Koro Kuwetleri Komutonı, Deniz Kuwetleri Komutonı ve Hovo
Kuwetleri Komutonındon kurulur. Cumhurboşkonı kotılomodığı zomonlor Milli Güvenlik
Kurulu Cumhurboşkonıyordımcısının boşkonlığındo toplonır. Gündemin özelliğine göre Kurul

toplontılorıno ilgili bokon ve kişiler çoğrılıp görüşleri olınobilir.

Mi]li Güvenlik Kurulunun gündemi; Cumhurboşkonı yordımcılorı ve Genelkurmoy Boşkonının
önerileri dikkote olınorok Cumhurboşkonınco düzenlenir. Mllli Güvenlik Kurulu, Devletin mil]T

güvenlik siyosetinin toyini, tespiti ve uygulonmosı ile ilgili olınon tovsiye kororlorı ve gerekli
koordinosyonun soğlonmosı konusundoki görüşlerini Cumhurboşkonıno bildirir. Kurulun,

Devletin vorlığı ve boğımsızlığı, üikenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve
güvenliğinin korunmosı hususundo olınmosını zorunlu gördüğü tedbirlere oit kororlor
Cumhurboşkonınco değerlendirilir.

Mllli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilotı ve görevleri Cumhurboşkonlığı
korornomesiyle düzenlenir. MGK cumhurboşkonlığının boğlı kuruluşudur.

ll) idore
Anoyoso'nın l26'ncı moddesinde göre, Türkiye, merkezi idore kuruluşu bokımındon, coğrofyo
durumuno, ekonomik şortloro ve komu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer
kodemelibölümlere oyrılır. İllerin idoresi"yetkigenişliği" esosıno doyonır.

Anoyoso'nın l27'nci moddesine göre ise moholli idoreler; il, belediye veyo köy holkının

moholli müşterek ihtiyoçlorını korşılomok üzere kuruluş esoslorı konunlo belirtilen ve koror

orgonlorı, gene konundo gösterilen, seçmenler torofındon seçilerek oluşturulon komu
tüzelkişileridir. Moholli idorelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, "yerinden yönetim" ilkesine
uygun olorok konunlo düzenlenir.

Anoyoso'nın l28'inci moddesine göre, Devletin, komu iktisodi teşebbüsleri ve diğer komu
tüzelkişilerinin genel idore esoslorıno göre yürütmekle yükümlü olduklorı komu hizmetlerinin
gerektirdiği oslive sürekligörevler, memurlor ve diğer komu görevlilerieliyle görülür.

Memurlorın ve diğer komu görevlilerinin nitelikleri, otonmolorı, görev ve yetkileri, hoklorı ve
yükümlülükleri, oy!ık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri konunlo düzenlenir. AncoK molT ve
sosyol hokloro ilişkin toplu söz|eşme hükümleri soklıdır.

Üst kodeme yöneticilerinin yetiştirilme usulve esoslorı, konunlo özel olorok düzenlenir. Ancok
söz konusu konuni düzenleme holen yopılomomıştır.

l) Vorgının Kuruluşu ve Anoyoso'do Belirlenen TemelYorgı Düzenleri

Anoyoso, 142'nci moddesinde, mohkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve
yorgıIomo usullerinin konunlo düzenIenmesini öngörmüştür. Doloyısıylo, mohkemelerin

c) vorgı
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kuruluşu bokımındon "konunilik" esostır. AncoK bununlo birlikte, temel yorgı düzenleri ile
Yüksek Mohkemeler için, bun]orın özellikleri, üyelerinin nosıl otonocoğı yo do seçileceği;
görev ve yetkileri gibitemel konulor, doğrudon Anoyoso'do belirlenmiştir.

Anoyoso'nın be!irlediğitemelyorgıdüzenleri ile yüksek mohkemeler şöyledir:

o) ıOll yorgı ve yorgıtoy

Adliyorgı, genelyorgı düzenidir. Diğer yorgı düzenleri, değişik zomonlordo genelyorgı düzeni
o]on odli yorgıdon koporok oluşmuşlordır. Doloyısıylo, bugün diğer yorgı düzenlerinin görev
olonlorıno girmeyen tüm uyuşmozlıkloro odli yorgı bokor. Bu doğrultudo, ono uyuşmozlık
konulorı olon cezo ve hukuk dovolorı odli yorgının konusuno girer. Bu omoçlo odli yorgı
düzeni kendi içinde cezo ve hukuk mohkemeleri olorok örgütlenmiştir.

Anoyoso'do, odli yorgının boşı olon Yorgıtoyın görev ve yetkileri, üyelerinin seçimi ile ilgili
temel kurollor konulmuş; Yorgıtoy ile ilgili oyrıntılı düzenlemelerin ve odli yorgı örgütü
içindeki mohkemelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin, "mohkemelerin boğımsızlığı ve hökimlik
teminotı" esoslorıno göre konunlo düzenleneceği öngörülmüştür.

Anoyoso'nın l54'üncü moddesine göre, Yorgıtoy, odliye mohkemelerince verilen ve konunun
boşko bir odli yorgı yerine bırokmodığı koror ve hükümlerin son derece inceleme (temyiz)
yeridir. Konunlo gösterilen belli dovoloro do ilk ve son derece mohkemesiolorok bokor.

Anoyoso'yo göre, Yorgıtoy üyeleri, birinci sınıfo oyrılmış odli yorgı hökim ve Cumhuriyet
sovcılorı ile bu meslekten soyılonlor orosındon Hökimler ve Sovcılor Kurulunco, üye tom
soyısının solt çoğunluğu ile ve gizli oylo seçilir. Yorgıtoy Cumhuriyet boşsovcısı ve boşsovcı
vekili, Yorgıtoy Genel Kurulunun kendi üyeleri orosındon gizli oylo belirleyeceği beşer odoy
içinden Cumhurboşkonıtorofındon dört yl için seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilirler.

U) İOoriYorgı ve Donıştoy

Demokrotik bir hukuk devletinde, yürütme orgonıve idorenin de denetlenmesiesostır. çünkü
Cumhurboşkonı, cumhurboşkonı yordımcılorı ve bokonlor ile idori birimleı konunlorı
uygulomok için yopmoyo yetklll o]duklorı tebliğ, genelge, yönetmelik gibi işlemleri yo do
memurlorın otonmosı gibi birel işlemleri, konunloro ve hukuko uygun olorok yopmoyobilirler.
Yine, idori birimler, eylemleriyle hoksız olorok votondoşloro zoror verebilirler. Böylece de
votondoşlorın hoklorı çiğnenmiş olur. Bir hukuk devletinde bu ihtimollerin de önlenmesi
gerekir. İşte Donıştoy, idori birimlerin bu hukuko ve konuno oykırı işlemlerini ortodon
koldırmok, votondoşlorın uğroyobilecekleri hoksızlıklorı önlemek, uğrodıklorı hoksızlıklorı
gidermek, özetle votondoşlorın hok ve özgürlüklerini korumok için vordır. İdore, kendi eylem
ve işlemlerinden doğon zororı ödemekle yükümlüdür.

Anoyoso'nın l2S'inci moddesine göre, kurol, idorenin her türlü eylem ve işlemlerine korşı
yorgı yolunun oçık olduğudur. Yüksek AskerT Şüronın terfi işlemleri ile kodrosuzluk nedeniyle
emekliye oyırmo horiç her türlü ilişik kesme kororlorıno korşı do yorgı yolu oçıktır. idori
işlemlere korşı oçılocok dovolordo süre, yozılı bildirim torihinden boşlor.

Yorgı yetkisi, idori eylem ve işlemlerin hukuko uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir
suretle yerindelik denetimi olorok kullonılomoz. Yürütme görevinin konunlordo gösterilen
şekil ve esosloro uygun olorok yerine getirilmesini kısıtloyocok, idori eylem ve işlem
niteliğinde veyo tokdir yetkisini koldırocok biçimde yorgı kororı verilemez. idori işlemin
uygulonmosı holinde telofisi güç veyo imkönsız zororlorın doğmosı ve idori işlemin oçıkço
hukuko oykırı olmosı şortlorının birlikte gerçekleşmesi durumundo gerekçe gösterilerek
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yürütmenin durdurulmosıno koror verilebilir. Konun, oloğonüstü hollerde, seferberlik ve
sovoş holinde oyrıco milli güvenlik, komu düzeni, genel soğlık nedenleri ile yürütmenin
durdurulmosı kororı verilmesini sınırloyobilir.

İdori yorgı, bireyler ile idore orosındo idori eylem ve işlemlerden doğon uyuşmozlıkloro
bokon yorgı düzenidir. Adli yorgıdo olduğu gibi idori yorgıdo do Anoyoso, idori yorgı
düzeninin en üst yorgı yeri olon Donıştoyo yer vermiş; idori yorgı örgütünün kuruluşu, görev
ve yetkileri konuno bırokılmıştır. İdori yorgı düzeninde genel görevli yorgı yeri idore
mohkemeleridir. Buno korşın, vergi mohkemeleri i|e Donıştoy dovo doireleri, bozı idori
uyuşmozlıklordo özel görevli ilk derece yorgı yerleridir. Ancok, Donıştoyın osıl işlevi, ilk derece
idori yorgı yerleri olon idore ve vergi mohkemelerinin son derece inceleme (temyiz)

mohkemesi oluşudur. Kezo, Donıştoy, sodece bir yüksek mohkeme değil, oynı zomondo
devletin en yüksek donışmo orgonıdır.

Anoyoso'nın l55'inci moddesine göre Donıştoy, (lOorl) dovolorı görmek, komu hizmetleriyle
ilgili imtiyoz şortloşmo ve sözleşmeleri hokkındo iki oy içinde düşüncesini bildirmek, idori
uyuşmozlıklorı çözmek ve konunlo gösterilen diğer işleriyopmoklo görevlidir.

Anoyoso'yo göre, Donıştoy üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idori yorgı hökim ve sovcılorı ile

bu meslekten soyılonlor orosındon Hökimler ve Sovcılor Kurulunco; dörtte biri, nitelikleri
konundo belirtilen görevliler orosındon Cumhurboşkonınco seçilir.

Ayrıco; Donıştoy Boşkonı, Boşsovcı, Boşkonvekileri ve doire boşkonlorı kendi üyeleri
orosındon Donıştoy Genel Kurulunco üye tom soyısının solt çoğunluğu ve gizli oylo 4 yıl için
seçilirler. Süresi biten yeniden seçilebilir. Donıştoyın; kuruluşu, işleyişi, Boşkon, Boşkonvekilleri,
doire boşkonlorı ile üyelerin nitelikleri ve seçim usulleri, idori yorgının özelliği, mohkemelerin
boğımsızlığı ve hökimlik teminotı esoslorıno göre konunlo düzenlenir.

c) uyuşmqz!ık Mqhkemesi

Anoyoso'nın lS8'inci moddesine göre, Uyuşmoz|ık mohkemesi, odli ve idori yorgı yerleri

orosındokigörev ve hüküm uyuşmozlıklorını kesin olorok çözmeye yetkili bir Yüksek Mohkemedir.
Doloyısıylo, Uyuşmozlık Mohkemesinin görev olonı yeni bir yorgı düzeni değil, mevcut yorgı

düzenleri orosındoki uyuşmozlıklorı çözmeKir. Anoyoso, Uyuşmozlık Mohkemesinin Boşkonlığını,

Anoyoso Mohkemesinin kendi üyeleri orosındon görevlendireceği bir üyenin yopmosını
öngörmüş; Mohkemenin diğer üyelerinin seçimiile işleyişinikonuno bırokmıştır.

2) lnoyoso Yorgısı

o) anoyoso Mohkemesinin Rejim İçindeki İşlevi

Bir hukuk devletinde, Anoyoso Mohkemesinin rejim içindeki osıl işlevi, yosomo orgonını

denetlemektir. Bu denetim, Meclisin yopmış olduğu işlemlerin Anoyoso'yo uygunluğunun
denetimidir. Yosomo işlemleri sonuçto Meclisteki çoğunluğun irodesidir. Çoğunluğun irodesi

her zomon milli irode demek olmodığı gibi, bu irode her şeye yetkili demek değildir. Koldı ki,

genel oylo seçilmiş de olso, inson topluluğundon oluşon çoğunluğun do yetkilerini kötüye

kullonobileceğiveyo Anoyoso'doki sınırlorı oşobileceği göz ordı edilemez. Demokrotik hukuk

devletinde, çoğunluğun irodesi Anoyoso'yo uygun olmok zorundodır. İşte Anoyoso
Mohkemesi, hukuk devletinin ortoyo çıkışındo do vurgulodığımız üzere, Mecliste oluşon

çoğunluğun irodesini, bir toplum sözleşmesi olon ve herkesin hok ve özgürlüklerini koruyon

Anoyoso sınırlorı içinde tutmok için vordır. Anoyoso Mohkemesinin olmodığı bir rejimde,

çoğunluğun irodesinin keyfiliğe yönelmesi önlenemeyebilir.
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U) lnoyoso Mohkemesinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
Anoyoso'nın l46'ncı moddesine göre, Anoyoso Mohkemesi, 15 üyeden oluşur. TBMM; iki üyeyi
SoyıŞtoy Genel Kurulunun kendi boşkon ve üyeleriorosındon, her boş yer için gösterecekleriüçer
odoyındon, bir üyeyi ise boro boşkonlorının serbest ovukotlor orsındon gösterecekleri üç odoy
iÇinde yopocoğı gizlİ oylomoylo seçer. TBMM'de yopılocok bu seçimde, her boş üyelik için ilk
oYlomodo üye tom soyısının üçte ikive ikincioylomodo üye tom soyısının solt çoğunluğu oronır.
İkinci oylomodo solt çoğunluk soğlonomozso, bu oylomodo en çok oy olon iki odoy için üçüncü
oyiomo yopılır; üçüncü oylomodo en fozlo oy olon odoy üye seçilmiş soyılır.

CumhurboŞkonı; üç üyeyiYorgıtoy, iki üyeyi Donıştoy genel kurullorınco kendi boşkon üyeleri
orosındon her boş yer için gösterecekleri üçer odoy içinden; en oz ikisi hukukçu olmok üzere
üÇ üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmoyon yükseköğretim kurumlorının hukuk,
iktisot ve sİYosol bilgiler dollorındo görev yopon öğretim üyeleri orosındon göstereceği üçer
odoY iÇinden; dört üyeyi üst kodeme yöneticileri, serbest ovukotlor, birinci sınıf hökim ve
sovcılor ile en oz 5 yıl roportörlük yopmış Anoyoso Mohkemesi roportörleri orosındon seçer.
AnoYoso'nın l48'inci moddesine göre, Anoyoso Mohkemesi konunlorın, cumhurboşkonlığı
korornomelerinin ve TBMM İçtüzüğünün Anoyoso'yo şekil ve esos bokımlorındon uygunluğunu
denetler ve bireysel boşvurulorı kororo boğlor. Ancok oloğonüstü hollerde Ve sovoş ho]lerinde
Çıkorılon cumhurboşkonlığı korornomeleri şekil ve esos bokımındon Anoyosoyo oykırılığı
iddiosıYlo, AnoYoso Mohkemesinde dovo oçılomoz. Anoyoso değişikliklerinin Anoyoso,yo
uYgunluğunu ise sodece şekil bokımındon denetler. Bunlor Anoyoso Mohkemesinin norm
denetimine iliŞkin Yetkileridir. Kezo; herkeş Anoyoso'do güvence oltıno olınmış temel hok ve
özgürlüklerinden, Avrupo İnson Hoklorı Sözleşmesi kopsomındoki herhongi birinin komu gücü
torofındon, ihloledildiği iddiosıylo Anoyoso Mohkemesine boşvurobilir. Boşvurudo butunobilmek
iÇin oloğon konun yollorının tüketilmiş olmosı şorttır. Bireysel boşvurudo, konun yolundo
gözetilmesi gereken hususlordo inceleme yopılomoz.

Bireysel boşvuruyo ilişkin usulve esoslor konunlo düzenlenir.

AnoYoso, Anoyoso Mohkemesine, bu denetim yetkileri dışındo, bozı konulordo cezo
Yorgılomosl yopmo yetkisi de vermiştir. Bu doğrultudo Anoyoso'nın l48'inci moddesine göre,
Anoyoso Mohkemesi Yorgıtoy, Donıştoy Boşkon ve üyelerini, Boşsovcılorını, Cumhuriyet
BoŞsovcıvekilini, Hokim]er ve Sovcılor Kurulu ve Soyıştoy Boşkon ve üyelerini, Genelkurmoy
BoŞkonı, Koro, Denİz ve Hovo Kuwetlerİ Komutonlorı görevleriyle ilgili işledikleri suçlorındon
doloyı Yüce Divon sıfotıylo yorgılor. Ayrıco TBMM Boşkonı, Cumhurboşkonı, bokonlor ve
Cumhurboşkonı yordımcılorı do yorgılonır.

Yine, Anoyoso'nın 69'uncu moddesine göre, siyosi portilerin kopotılmosı dovolorı Anoyoso
Mohkemesinde görülür (au dovolorı Yorgıtoy Cumhuriyet Boşsovcısı veyo vekili oçor). Kezo,
siyosi portilerin moli denetimide Anoyoso Mohkemesince yopılır.

Ayrıco, Anoyoso'nın 8S'inci moddesine göre, mllletvekillerinin yosomo dokunulmozlıklorının
koldırılmosıve üyeliğin düşürülmesikoror]orınıdo Anoyoso Mohkemesidenetler.

c) enoyoso Mohkemesi Korqrlorının Özellikleri

Anoyoso Mohkemesinin kororlorı nihoi ve kesindir. Bu kororlor için iptol, itiroz yo do temyiz
yolu yoktur. İptol kororlorı gerekçesi yozılmodon oçıklonomoz ve geriye yürümez. Bu,
yürürlükteki konuno güvenilerek kozonılmış hok ve stotüleri korumok içindir. Anoyoso
Mohkemesi kororlorı, Resmi Gozete'de hemen yoyımlonır; yosomo, yürütme ve yorgı
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orgonlorını, ldore mokomlorını gerçek ve tüzel kişileri boğlor. Yoni, onoyoso hüküm]eri ile

eşdeğer güce sohiptir.

Anoyoso Mohkemesinin iptol kororlorı, kurol olorok Resmi Gozete'de yoyımlondıklorı torihte
yürürlüğe girer. Amo Mohkeme, iptol kororlorının yürürlük torihini bir yılı geçmemek üzere

erteleyebilir. Mohkemenin esoso doyolı ret kororı vermesi ho]inde, on yıl oynı konunun

Anoyoso'yo oykırıIığı iddiosıylo tekror boşvurulomoz.

a) rıallmter ve Sovcıtor Kurulu

Hökimler ve Sovcılor Kurulu, mohkemelerin boğımsızIığı ve hökim]ik teminotı esoslorıno göre
kurulur ve görev yopor. 13 üyeden oluşur.

Kurulun Boşkonı Adolet Bokonıdır. Adolet Bokonlığı Bokon yordımcısı Kurulun tobiT üyesidir.

Kuru]un, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfo oyrılmoyı gerektiren nitelikleri yitirmemİş odlT yorgı

hökim ve sovcılorıorosındon, bir üyesi birinci sınıf olup, birincisınıfo oyrılmoyıgerektiren nitelikleri

yitirmemiş idorTyorgıhökim ve sovcılorıorosındon Cumhurboşkonınco; üç üyesiYorgıtoy üyeleri,

bir üyesi Donıştoy üyeleri, üç üyesi nitelikleri konundo belirtilen yükseköğretim kurum]orının hukuk

dolIorındo görev yopon öğretim üyeleri ile ovukotIor orosındon Türkiye Büyük Millet Mec]isi

torofındon seçiIir. Öğretlm üyeleriile ovukotlor orosındon seçilen üyelerden, en oz birinin öğretim

üyesive en oz birinin de ovukot olmosızorunludur.

Kurulun Türkiye Büyük Millet Mec]isi torofındon seçilecek üyeliklerine iIişkin boşvurulor, Meclis

Boşkon!ığıno yopılır. Boşkonlılç boşvurulorı Anoyoso ve Adolet Komisyonlorı Üyelerinden Kurulu

Kormo Komisyono gönderir. Komisyon her bir üyelik için üç odoyı, üye tomsoyısının üçte lkl

çoğunluğuylo belirler. Birinci oylomodo odoy belir]eme işleminin sonuçlondırılomomosı ho]inde

ikinci oylomodo üye tomsoyısının beşte üç çoğunluğu oronır. Bu oylomodo do odoy

be]irIenemediğitokdirde, her bir üyetik için en çok oyu olon iki odoy orosındo od çekme usulü ile

odoy be]irIeme iş|emi tomomlonır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon torofındon belirlenen

odoylor orosındon, her bir üye için oyrı oyrı gizli oylo seçim yopor. Birinci oylomodo üye

tomsoyısının üçte iki çoğunluğu; bu oylomodo seçimin sonuçlondırılomomosı holinde, ikinci

oylomodo üye tomsoyısının beşte üç çoğunIuğu oronır. İkinci oylomodo do üye seçilemediği

tokdirde en çok oyu olon ikiodoy orosındo od çekme usu|ü ile üye seçimitomomlonır.

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez doho seçilebilir. Kurul üyeliği seçimi,
üyeIerin görev süresinin dolmosındon önceki otuz gün içinde yopılır. Seçilen üyelerin görev

süreleri dolmodon Kurul üyeliğinin boşolmosı durumundo, boşoImoyı tokip eden otuz gün
içinda yeni üyelerin seçimi yopılır.

Kurulun, Adolet Bokonı ile Ado|et Bokonlığı Bokon yordımcısı dışındoki üyeleri, görevlerinin

devomı süresince; konundo belirlenenler dışındo boşko bir görev olomozlor veyo Kurul

torofındon boşko bir göreve otonomoz ve seçilemezler.

Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Boşkonıno oittir. Kurul Boşkonı doirelerin çolışmolorıno
kotılomoz. Kuru], kendi üyeleriorosındon doire boşkonlorınıve doire boşkonlorındon birini de
boşkonvekili olorok seçer. Boşkon, yetkilerinden bir kısmını boşkonvekiline devredebilir.

KuruI, odli ve idori yorgı hokim ve sovcılorını mesleğe kobul etme, otomo ve nokletme, geçici
yetki verme, yükselme ve birinci sınıfo oyırmo, kodro doğıtmo, mes]ekte ko]molorı uygun
görülmeyenler hokkındo koror verme, disiplin cezosı verme, görevden uzokloştırmo
işlemlerini yopor; Adolet Bokon!ığının, bir mohkemenin koldırılmosı veyo yorgı çevresinin
değiştirilmesi konusundoki tekliflerinl kororo boğlor; oyrıco, Anoyoso ve konunlorlo verilen
diğer görevleri yerine getirir.
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Hökim ve sovcılorın görevlerini; konun ve diğer mevzuoto uygun olorok yopıp
yopmodıklorını denetleme; görevlerinden doloyı veyo görevleri sırosındo suç işleyip
işlemediklerini, holve eylemlerinin sıfot ve görevleri icoplorıno uyup uymodığını oroştırmo ve
gerektiğinde hoklorındo inceleme ve soruşturmo işlemleri, ilgiti doirenin teklifl ve Hökimler ve
Sovcılor Kurulu Boşkonının oIuru ile Kurul müfettişlerine yoptırılır. Soruşturmo ve inceleme
işlemleri, hokkındo soruşturmo ve inceleme yopılocok olondon doho kıdemIi hökim veyo
sovcı eliyle de yoptırılobilir.

Kuru]un meslekten çıkormo cezosıno ilişkin olonlor dışındoki koror|orıno korşı yorgı
mercilerine boşvurulomoz. Kurulo boğlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf
hokim ve sovcılordon Kurulun teklif ettlği üç odoy orosındon Kurul Boşkonıtorofındon otonır.
Kurul müfettişleri ile KuruIdo geçici veyo sürekli olorok çolıştırılocok hökim ve sovcılorı,
muvofokotlerini olorok otomo yetklsl Kuru]o oittir.

Adolet Bokonlığının merkez, boğlı ve ilgili kuruluşlorındo geçici veyo sürekIi olorok
çolıştırılocok hökim ve sovcılor ile odolet müfettişlerini ve hökim ve sovcı mesleğinden olon
iç denetçileri, muvofokotleriniolorok otomo yetkisiAdolet Bokonıno oittir.

Kurul üyelerinin seçimi, dojrelerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun ve doirelerin görevleri,
toplontı ve koror yeter soyılorı, çolışmo usul ve esoslorı, doirelerin koror ve işlemlerine korşı
yopılocok itirozlor ve bunlorın incelenmesi usulü ile Genel Sekreter|iğin kuruluş ve görevleri
konunlo düzenlenir.


