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I. OLAY 

Anayasa değişikliği sürecinde, 316 milletvekili, parti grup toplantısından sonra metni görmeden, 
anayasa değişiklik teklifini imzalamıştır. TBMM Başkanlığı’na sunulan Anayasa Değişikliği’ne ilişkin bu 
kanun ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul önüne gelmiştir. Görüşmeler sırasında 
Meclis’te söz alan iktidar partisi Milletvekili A, Anayasa Değişiklik teklifindeki devlet başkanının 
partisiyle ilişiği kesilir hükmünün kaldırılmasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada “Bizim 
yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir, 1921, 1924 anayasalarına, partili cumhurbaşkanına 
dönmektir.” açıklamasında bulunmuştur.  

Bu açıklamaya cevap olarak muhalefet adına söz alan milletvekili M, bunun bir hükümet sistemi 
değişikliği değil bir rejim değişikliği olduğunu ileri sürmüştür. Bir başka muhalefet milletvekili C ise, bu 
teklifin Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesi anlamına geldiğini ve bu nedenle tali 
kurucu iktidar tarafından yapılamayacağını ifade etmiştir.   

Genel Kurul’da yapılan oylamalarda iktidar partisi milletvekillerinin beraber oy kabinine girdiği ve oy 
pusulalarını salladığı görülmüştür. Muhalefet milletvekili B, iktidar partisi milletvekillerinin bu 
hareketlerinden dolayı değişiklik sürecinin geçersiz olduğunu ileri sürmektedir. Teklifin maddelerine 
geçilmesi hakkındaki ilk oylamada 310 milletvekili, tek tek maddelerin oylanmasında 316 milletvekili 
olumlu oy kullanmış; ikinci görüşmelerde teklifin maddeleri ve bütününe ilişkin oylamalarda ise 341 
milletvekili olumlu oy kullanmıştır. Daha sonra teklif Cumhurbaşkanı’na gönderilmiştir.    

 

1. Bu Anayasa değişikliğinin görüşülme sürecini, 1982 Anayasası’nın öngördüğü değiştirilme 
usulünü açıklayarak değerlendiriniz ve Milletvekili B’nin iddiasını tartışınız. (10 puan) 

Cevap: 1982 Anayasası’nın 175. maddesi uyarınca, anayasa değişiklikleri üç aşamada 
gerçekleşmektedir: teklif, karar ve onay. Anayasanın değiştirilmesi süreci TBMM üye tamsayısının 
en az üçte biri olan 184 milletvekilinin yazılı teklifiyle başlatılır. Tekliflerin Genel Kurulda iki defa 
görüşülmesi zorunludur. İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden kırksekiz saat geçmeden 
başlanamaz Anayasa değişikliklerinin görüşülmesinde; Teklifin maddelerine geçilmesinin 
oylanması - Birinci görüşmede maddelerin oylanması - Birinci görüşmeden 48 saat sonra yapılacak 
olan ikinci görüşmede maddelerin oylanması ve Teklifin tümünün oylanması biçiminde dört farklı 
oylama yapılır. Birinci görüşmede teklif maddelerinin oylanmasında gerekli çoğunluğun 
alınamamış olması, aynı maddenin ikinci görüşmesinde tekrar görüşülüp kabul edilmesine engel 
oluşturmaz. İkinci görüşmede maddelerin oylanmasında en az beşte üç çoğunluk alan ve tümü 
üzerindeki oylamada, TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. 
Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları yayımlama yetkisi Cumhurbaşkanına ait olup, beşte üçten 
fazla ancak, üçte ikiden az bir oyla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin yasaların halkoyuna 
sunulmaksızın yürürlüğe girmeleri olanaksızdır. Üçte ikinin altında bir çoğunlukla kabul edilen 
yasaların meclise iade edilmediği takdirde, halkoyuna sunulması zorunludur. Cumhurbaşkanı, 
doğrudan ya da iade üzerine üçte iki çoğunluk ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin yasaları 
Cumhurbaşkanı, Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe koyabileceği gibi, isterse halkoyuna da 
götürebilir (3 puan).  

Olayda anayasa değişikliği teklifine ilişkin anayasanın öngördüğü yeter sayı (üye tamsayısının en 
az 1/3’ü) 316 milletvekilinin imzası ile gerçekleşmiştir. Teklifin maddelerine geçilmesi hakkındaki 
ilk oylamada 310 milletvekili, tek tek maddelerin oylanmasında 316 milletvekili olumlu oy 



kullanmış; ikinci görüşmelerde teklifin maddeleri ve bütününe ilişkin oylamalarda ise 341 
milletvekili olumlu oy kullanmıştır. Her ne kadar Anayasada en az 3/5 çoğunlukla kabul şartı 
getirilmiş olsa da ilk oylamada bu sayının sağlanmamış olması teklifin reddedildiği anlamına 
gelmemektedir. Olayda ikinci oylamada tek tek maddelerin oylanması ve bütüne ilişkin oylamada 
341 milletvekili olumlu oy kullanmış, Anayasa’nın aradığı en az 3/5 çoğunluk şartı karşılanmıştır (5 
puan).  

Diğer taraftan Muhalefet milletvekili B, Genel Kurul’da yapılan oylamalarda iktidar partisi 
milletvekillerinin beraber oy kabinine girdiği ve oy pusulalarını sallamalarından ötürü değişiklik 
sürecinin geçersiz olduğunu ileri sürmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere değiştirme teklifinin 
kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Oysa olayda 
iktidar partisi milletvekillerini beraber oy kabinine girmesi ve oy pusulalarını sallamaları 
Anayasa’nın aradığı gizlilik koşulunu ihlal etmiştir. Ancak B’nin bu sebeple değişiklik sürecinin 
geçersiz olduğunu ileri sürmesi tartışmaya açık bir konudur. Nitekim anayasa değişikliklerinin 
denetimine ilişkin Anayasa’nın 148. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “Kanunların şekil bakımından 
denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde 
ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı 
hususları ile sınırlıdır.” Oysa olayda teklif, oylama çoğunluğu ve ivadilikle görüşme şartına bir 
aykırılık söz konusu değildir (2 puan).  

 

2. 1921, 1924, 1982 Anayasası’nı ve getirilen değişiklik teklifini dikkate alarak Milletvekili A’nın 
yaptığı açıklamayı, bu Anayasalarda devlet başkanının konumu  bakımından değerlendiriniz. (10 
puan)  

Cevap:  1921 Anayasası’nda meclis hükümeti sistemi benimsendiğinden ayrı bir devlet başkanlığı 
makamı ihdas edilmemiştir. Meclis başkanı aynı zamanda devlet başkanı yetkilerini kullanmıştır. 
1924 Anayasası ise meclis hükümeti ile parlamenter sistem arasında karma bir model 
benimsediğinden, yasama ve yürütme yetkileri mecliste toplanmış olmakla birlikte, Meclis 
tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanı ve hükümet öngörülmüştür. 1982 Anayasası’nın ilk halinde 
yine Meclis tarafından seçilen tarafısz, sorumsuz bir devlet başkanı bulunmaktadır. 2007 Anayasa 
değişikliği ile Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi getirilmiş olmakla birlikte, tarafsızlık, 
yeti ve sorumluluk bakımından bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle, seçildikten sonra varsa 
partisiyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin kural değiştirilmemiştir (5 puan). 

1982 Anayasası’nda değişiklik yapılması amacıyla getirilen pakette ise “Cumhurbaşkanı seçilenin, 
varsa partisi ile ilişiği kesilir” hükmü kaldırılmakta, Cumhurbaşkanının partili olmasına imkan 
tanınmaktadır. Nitekim Milletvekili A’nın açıklamalarından getirilen değişiklik ile tarafsız bir devlet 
başkanı değil, varsa ilişiği devam ettirilecek bir devlet başkanının  öngörüldüğü de anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle  “Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir, 1921, 1924 anayasalarına, partili 
cumhurbaşkanına dönmektir.” ifadeleri 1921 Anayasası bakımından geçerli kabul edilemez. Zira 
yukarıda belirtildiği üzere 1921 Anayasası’nda devlet başkanlığı makamı öngörülmemiş, 1924 
Anayasası’nda ise parlamenter sistemin niteliğine uygun olarak partilerden bağımsız, siyaset üstü 
bir devlet başkanlığı makamı öngörülmüştür. Ancak tek parti döneminde uygulamada 
Cumhurbaşkanının partili olduğu bilinmektedir (5 puan).  

 

3. Liberal anayasal rejimin gerekleri bakımından Miletvekili M’nin yaptığı açıklamayı 
değerlendiriniz. (10 puan) 

Cevap: Anayasalar öngördüğü kurum ve kurallarla siyasal bir ideolojiye dayanır. Anayasacılık 
liberal siyasal ideoloji temelinde doğmuştur. Liberal anayasal rejimin temel gereklilikleri; millet 
egemenliği, kuvvetler ayrılığı, bireycilik, liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisidir. Liberal 
anayasalarda ifade edilen millet egemenliğinde millet, bu gün yaşayan halkı değil, geçmiş, bugün 



ve geleceği içine alacak şekilde soyut bir kişiliğe işaret etmektedir. Bu kapsamda, millete ait olan 
egemenlik yetkisini kullanan temsilciler, sadece kendilerini seçenleri değil, bütün milletin 
temsilcisidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, egemenlik yetkilerinin tek bir organa değil, yasama, yürütme 
ve yargı organı arasında karşılıklı fren ve denge mekanizmaları içinde farklı organlara 
paylaştırılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle kuvvetler birliği sistemlerinde egemenlik 
yetkilerinin tek bir organda toplandığı, organlar arasında hiyerarşik bir ilişki varken, kuvvetler 
ayrılığı sistemlerlerinde kuvvetler arasında işbölümü ve işbirliği şeklinde yatay bir ilişki 
bulunmaktadır. Bireycilik anlayışında ise kişinin eşit, özgür ve bağımsız bir varlık olduğu kabul edilir 
ve bireyin bu özellikleri kendisi istese dahi feragat edebileceği nitelikte değildir. Liberal demokrasi 
ise “halkın halk için halk tarafından yönetilmesi” olarak özetlenebilir. Liberal demokrasi de 
çoğulculuk temel ilkedir. Bu kapsamda egemenliğin millete ait olması, serbest seçimler ile çok 
partili hayatın varlığı, bireyin hak ve özgürlülerinin güvence altına alınması, serbest piyasa 
ekonomisini koruyan kuralların benimsenmesi, liberal demokrasinin gerektirdiği temel 
özelliklerdir. Serbest piyasa ekonomisi ise serbest teşebbüs hürriyetinin ve özel mülkiyetin 
korunduğu, devletin piyasalara müdahalesinin olabilecek en azgari düzeyde tutulmasını öngören 
düzendir (5 puan). 

Milletvekili M, getirilen anayasa değişikliğinin bir hükümet sistemi değişikliği değil bir rejim 
değişikliği olduğunu ileri sürmüştür. Ancak yukarıda belirtilen liberal anayasal rejimin gereklerine 
bakıldığında söz konusu gereklerle ilgili bir değişiklik göze çarpmamaktadır. Değişiklik teklifi büyük 
oranda hükümet sistemiyle ilgilidir. Haliyle olaydaki değişikliğin M’nin iddia ettiği gibi rejimle değil, 
yasama-yürütme ilişkileri bağlamında hükümet sistemiyle alakalı olduğu sonucuna varılabilir (5 
puan).  

 

4. 1982 Anayasası’nın değiştirilemez maddelere ilişkin getirdiği sistemi açıklayınız ve bu bağlamda 
Milletvekili C’nin ifadelerini değerlendiriniz. (10 puan) 

Cevap: 1982 Anayasası’nda 4. madde ile Anayasanın 1. maddesindeki Devletin şeklinin 
Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2. maddedeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. Maddesi 
hükümlerinin değiştirilemeyeceği öngörülmüştür. Böylece tali kurucu iktidarın Anayasa’nın ilk üç 
maddesini değiştirmesi yasaklanmıştır. Ancak bu yasağın mutlak bir yasak olmadığı, 4. maddenin 
değişmezlik kapsamına alınmamış olmasından anlaşılabilir. Dolayısıyla 4. madde değiştirilerek ilk 
üç maddenin de değiştirilmesi hukuken mümkündür (5 puan). 

Burada asli kuruculuk işlevi değil, anayasayı değiştirme yetkisinin kullanılması yani tali kuruculuk 
söz konusudur. Tali kurucu iktidarın maddi sınırlarından birini Anayasa’daki değiştirilemez 
maddeler teşkil eder. Milletvekili C değişiklik teklifi ile Anayasa’nın değiştirilemez hükümlerinin 
değiştirilmesinin söz konusu olduğunu ileri sürmüştür. Ancak, değişiklik teklifi içinde ilk dört 
maddeye ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi, bazı kararlarında ilk üç 
maddede bir değişiklik şeklen yapılmamış olsa bile, bu maddelerin içini boşaltan bir teklifi, 4. 
Maddedeki teklif edilemezlik üzerinden şekil bakımından iptal edebilmektedir. Dolayısıyla 
Milletvekili C’nin iddiası, ancak Anayasa Mahkemesi’nin bu yönde bir karar vermesi durumunda 
mümkün olabilir (5 puan). 

 

5. Gündemdeki anayasa değişiklik teklifini dikkate alarak, parlamenter ve başkanlık sistemlerini 
karşılaştırarak açıklayınız. (10 puan) 

Cevap: Hükümet sistemleri karşılaştırılırken belli ülkelerdeki uygulamalar model alınmaktadır. 
Başkanlık sistemi genellike Amerikan sistemi olarak bilinmektedir. Başkanlık sisteminde sert 
kuvvetler ayrılığı benimsenmiştir. Bu kapsamda doğrudan halkın seçtiği tek başlı yürütme organı 
öngörülmektedir. Devlet başkanlığı ve hükümet yetkileri tek elde toplanmaktadır. Yasama organı 
da ayrı bir seçimle oluşmakta ve bu iki organ arasında güvenoyu ve fesih mekanizması 



bulunmamaktadır. Yürütme organının temsilcileri, yasama çalışmalarına katılamamaktadırlar. İki 
organ arasında, atamalar, anlaşmaların onaylanması, bütçe, Başkanın cezai soruşturulması, veto 
şeklinde fren ve denge mekanizmaları bulunmaktadır. 

İngiltere’de doğduğu kabul edilen ve yumuşak kuvvetler ayrılığı olarak nitelendirilen parlamenter 
sistem de ise çift başlı bir yürütme organı bulunurken, devlet başkanı yürütmenin sorumsuz, 
yetkisiz ve tarafsız kanadını, Başbakan ve bakanlar kurulu ise yürütmenin sorumlu ve yetkili 
kanadını oluşturmaktadır. Parlamenter sistemlerde devlet başkanını Parlamento seçebildiği gibi 
doğrudan halkta seçebilmektedir. Güvenoyu ve fesih yöntemleri yasama ve yürütmenin elinde 
karşılıklı denge aracıdır. Hükümet kanun teklif edebildiği gibi yasama çalışmalarına katılır (5 puan). 

Gündemdeki değişiklikte, devlet başkanını (cumhurbaşkanını) doğrudan halk seçmekte, devlet 
başkanı ve hükümet yetkileri tek elde toplanmaktadır. Cumhurbaşkanının Meclis karşısında 
sadece cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca bakanlar kurulunun Meclise karşı sorumluğu 
bulunmamakta, bakanlar Meclis çalışmalarına katılamamakta ve Başkan kanun teklif 
edememektedir. Bu yönleriyle başkanlık sistemine benzeyen değişiklik teklifi; Cumhurbaşkanı ve 
Meclisin karşılıklı fesih yetkisini kullanması, seçimlerin aynı tarihte yapılması, başkan 
yardımcılarının sayısının belli olmadığı gibi halk tarafından seçilmemesi, atamalarda Meclisin 
onayının aranmaması gibi hususlar açısından Amerikan modeli başkanlık sisteminden 
ayrılmaktadır (5 puan). 

 

II. OLAY 

Anayasa değişiklik teklifinde, merkezi idareyi düzenleyen “Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve 
uyumu sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev 
ve yetkileri kanunla düzenlenir” şeklindeki Anayasa’nın 126. maddesinin değiştirilmesi öngörülmüştür. 
Bu değişikliğe göre, “kanunla düzenlenir” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” 
şeklinde değiştirilmiştir. Muhalefet milletvekili A, bu değişikliğin özerk yönetimlere yol açacağını ve 
Türkiye’nin üniter yapısını değiştireceğini ileri sürmüştür.  

Muhalefet milletvekili B, aynı teklifte Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin çoğunluğunu atayacak olmasının ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
kanun gücünde işlem yapabilmesinin Türkiye’de hukuk devletini ortadan kaldıracağını iddia etmiştir. 
Aynı anayasa değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin doğuştan Türk vatandaşı olması şartı 
getirilmiştir. İktidar partisinden bazı milletvekilleri bu şartın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve değişiklik 
teklifinden çıkarılmasını savunmuştur. 

Bu değişiklik teklifinde aynı zamanda yüz bin seçmenin Cumhurbaşkanı adayı önerebileceği 
öngörülmektedir. Bu maddenin görüşülmesi sırasında bir milletvekili de yüz bin seçmene aynı zamanda 
kanun teklif etme yetkisinin verilmesini de önermiştir.  Bir başka milletvekili teklifin görüşülmesi 
sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Anayasa’dan çıkarılması gerektiğini, bunun laikliğe aykırı 
olduğunu ileri sürmüştür; bu öneri kabul edilmemiştir.  

 

1. Günümüzdeki devlet şekillerini karşılaştırarak açıklayınız ve Muhalefet milletvekili A’nın 
açıklamasını bu bağlamda değerlendiriniz. (10 puan) 

Cevap: Devlet şekilleri günümüzde egemenlik yetkilerinin ülke düzeyinde nasıl paylaştırıldığına 
göre üniter, federal ve bölgeli devlet olarak üçe ayrılır. Üniter devletlerde, tek bir anayasa ile 
yasama, yürütme ve yargı yetkileri merkezi yönetim tarafından kullanılır. Yerel yönetimler 
egemenlik yetkisi kullanamazlar. Kanunla kurulan yerel yönetimler, kanunun verdiği yetkiler 
çerçevesinde faaliyet gösterir. Üniter devlette, merkezi idareye hiyerarşik bağla bağlı taşra 
teşkilatı bulunduğu gibi idari özerkliğe sahip mahalli idareler de bulunmaktadır. İdari özerklik 



kapsamında mahalli idareler kanunla kurulur, yöneticileri seçimle belirlenir, kendi bütçesi ve 
personeli bulunur. Ancak yerel yönetimler yasama ve yargı yetkisi kullanamazlar (3 Puan). 

Federal devletlerde egemenlik yetkileri federal ve federe devletler arasında Anayasa ile 
paylaştırılmaktadır. Federe devletlerin statüsü anayasa ile belirlenmekte ve federe devletler 
yasama, yürütme ve yargı yetkisi kullanabilmektedir. Ancak federal hukukun üstünlüğü ilkesi 
gereğince, federe hukuk kuralları, federal hukuka aykırı olamaz. Federal devletlerde federe 
devletlerin temsili ile halkın temsili iki ayrı mecliste temsil edildiğinden çift meclisli parlamentolar 
bulunur. Federal devlet ile federe devletler arasında egemenlik yetkileri anayasa ile 
paylaştırıldığından, anayasa değişikliğine federe devletler de katılır. Federe devletlere, anayasal 
özerklik tanındığından yasama, yürütme ve yargı yetkisi kullanabilirler (2 puan). 

Bölgeli devlet modelinde, üniter devletlerden farklı olarak özerk bölgelere yasama yetkisi 
tanınırken, federal devletlerden farklı olarak yargı birliği ilkesi geçerlidir. Tek bir anayasal düzen 
olmakla birlikte, bölgelere anayasal statü tanınmakta, bölge parlamentolarına anayasanın çizdiği 
sınırlar içinde yasama yetkisi verilmektedir (2 puan).  

Muhalefet Milletvekili A’nın, bahsettiği değişiklik teklifinde birden çok ili içine alabilecek merkezi 
idare teşkilatının kanunla kurulabileceğinden söz edilmektedir. Kanunla değil, Cumhurbaşkanı 
kararnamesi ile birden çok ili içine alabilecek merkezi idare teşkilatı kuruluyor olması Türkiye’nin 
üniter yapısını değiştirmez. Ayrıca, özerklik ilkesi üniter devletler için de geçerlidir. Üniter yapıyı 
bozacak bir özerklikten söz edebilmek için, bölge yönetimlerine anayasal statü tanınması ve bölge 
parlamentolarına yasama yetkisi verilmesi gerekir. (3 puan) 

 

2. Hukuk devletinin anayasal gerekliliklerini açıklayınız ve bu bağlamda Milletvekili B’nin 
iddialarını değerlendiriniz. (10 puan) 

Cevap: Hukuk devleti, devletin hukuka sahip olması değil, devlet yetkisi kullanan organ ve kişilerin 
hukuka bağlığını ifade eder. Hukuk devletinin anayasal gereklilikleri olarak hukukun üstünlüğü, 
hesap verebilirlik ve kişi güvenliğinden söz edilebilir. Hukukun üstünlüğü gereğince, hiçbir kişi, 
kurum ve organ hukuk düzeni dışına çıkamaz, hukukun vermediği bir yetkiyi kullanamaz, görev ve 
yetkileri hukuka uygun bir şekilde kullanır, hukuka aykırı emirleri yerine getiremez (2 puan). Hukuk 
devletinde hesap verebilirlik, yargı denetimine açıklık, mali denetim ve siyasi denetim araçları ile 
gerçekleştirilir. Yargı denetimi, her şeyden önce yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının 
sağlanmasını gerekli kılar. İdarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine açık olması temel 
ilkedir. Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile sınırlı olup, hiçbir surette 
yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yargı denetimine açıklık kadar, yargı kararlarının yerine 
getirilmesi de hukuk devleti ilkesi bakımından önemlidir (2 Puan). Hukuk devletinde hukuk 
güvenliğinin sağlanması için; temel hak ve hürriyetlerin anayasa ile tanınması, ancak kanunla 
sınırlandırılması, hukuk kurallarının açık, öngörülebilir ve ulaşılabilir olması, hukuk kurallarının 
geçmişe dönük uygulanmaması, kazanılmış hakların korunması, kişilerin resmi görevliler 
tarafından uğradığı zararların devletçe karşılanması gerekir (2 Puan). 

Milletvekili B’nin, Anayasa Mahkemesi ile HSYK üyelerinin çoğunluğunu Cumhurbaşkanı 
tarafından atanacak olmasına ilişkin iddiası, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı yönüyle hukuk devleti 
ilkesini ilgilendirmektedir. Değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanının devlet başkanı yanında 
hükümeti temsil etmesi, yargıya ilişkin atamalarda yargı bağımsızlığı tartışmalarını gündeme 
getirebilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise, yürütmeye kanun gücünde işlem yapma yetkisi 
verdiğinden daha çok kuvvetler ayrılığı ilkesini ilgilendirmektedir (4 puan). 

 

3. Kanun önünde eşitlik ilkesini açıklayınız ve iktidar partisi milletvekillerinin itirazını bu bağlamda 
tartışınız. (10 puan). 



Cevap: Kanun önünde eşitlik ilkesi herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına 
gelmez. Durum ve konumlardaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kurallara bağlı 
tutulursa Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz. Anayasa’nın 10. maddesinde yer 
verilen eşitlik ilkesi ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı 
durumda bulunan kişilerin kanunla aynı işleme tabi tutulmalarını sağlamak ve kişilere kanun 
karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Kişiler arasında makul ve objektif 
nedene dayanarak farlı muamele yapılması kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmez (5 puan). 

İktidar partisi milletvekilleri, doğuştan vatandaşlık şartının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ileri 
sürmektedir. Cumhurbaşkanı olacak kişiler arasında “doğuştan vatandaşlığa” dayalı bir farklı 
muamelenin haklı bir neden olmadığı ileri sürülerek, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılıktan söz 
edilebilir. Siyasi haklardan yararlanma bakımından vatandaşlar arasında doğuştan vatandaş ve 
sonradan vatandaş şeklinde bir ayrım haklı bir neden olarak görülemez (5 puan).  

 

 

4. Halkın yönetime katılımı bakımından demokrasi türlerini açıklayınız. Halkın Cumhurbaşkanı 
adayı önermesi ve kanun teklif etmesini bu bağlamda değerlendiriniz. (10 puan) 

Cevap: Halkın yönetimi katılımı bakımından, doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı 
doğrudan demokrasi türlerinden söz edilebilir. Doğrudan demokrasi haklın egemenlik yetkilerini 
doğrudan doğruya kullandığı demokrasi modelini ifade eder. Günümüzde doğrudan demokrasi saf 
haliyle ancak İsviçre’nin bazı kantonlarında uygulanmaktadır. Temsili demokrasi ise, halkın 
egemenlik yetkilerini serbestçe seçtikleri temsilcileri aracılığı ile kullandığı demokrasi modelidir. 
Temsili demokraside temsilciler kendilerini seçenleri değil bütün milleti temsil eder. Halkın rolü 
seçimden seçime yönetimi katılmakla sınırlıdır. Yarı doğrudan demokrasi modelinde ise, halk 
seçtiği temsilciler yanında, bazı araçlarla doğrudan yönetime katılır. Siyasal katılımın artırılması 
yarı doğrudan demokrasinin gereğidir. Yarı doğrudan demokrasinin araçları arasında, referandum, 
haklın vetosu, halk teşebbüsü, temsilcilerin azli sayılabilir (5 Puan). 

Değişiklik teklifinde, halkın Cumhurbaşkanı adayı önermesi ve kanun teklif etmesi, yarı doğrudan 
demokrasi araçlarındandır. Halkın Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi, halkın siyasal katılımını 
artıran bir unsurdur. Halkın kanun teklif etmesi, birçok ülkede uygulanan bir siyasal katılım 
yöntemidir (5 puan). 

 

5. Laik devletin temel özelliklerini açıklayarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’na dair açıklamayı 
tartışınız. (10 puan)  

Cevap: Laiklik, din ve devlet işlerini düzenleyen bir ilkedir. Teokratik devlette dine dayalı devlet, 
marksist devlette dini dışlayıcılık söz konusu iken, laik veya seküler devlet modelinde din ve devlet 
işlerinin ayrılığı esastır. Seküler modelde, din ve devlet kurumlarının karşılıklı bağımsızlığı 
tanınırken, Fransa temelli laiklik anlayışında, devletin kontrolünde bir din anlayışı esastır. 
Laik/seküler bir devlette; din ve vicdan özgürlüğünün tanınması, hukuk düzeninin dine 
dayanmaması, bütün din mensuplarına eşit davranılması, belli bir din eğitiminin zorunlu 
olmaması, dini kurumların bağımsız olması esastır (5 puan). 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığı ve genel idare içinde başbakana bağlı olması, Türkiye’de dini 
kurumların bağımsız olmadığını göstermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararında, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkezi idareye bağlı olması, Türkiye’ye özgü laikliğin bir gereği olarak 
ifade edilmiştir. Hristiyanlık ile İslam inancı arasındaki farkı gerekçe gösteren Anayasa Mahkemesi, 
sınırsız, denetimsiz bir din hürriyeti ve bağımsız bir dini örgütlenme anlayışının ülke için tehlikeli 
olduğunu ifade etmiştir. Ancak demokratik batı ülkelerinde dini kurumların bağımsızlığının 



tanınması temel ilke olduğundan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başbakana bağlı olması, laik/seküler 
uygulama ile bağdaşmamaktadır (5 puan). 

 

 


