HUKUKA GİRİŞ II

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

PROF. DR. İBRAHİM KAYA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

HUKUKA GİRİŞ II

Prof. Dr. İbrahim Kaya

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Bu ders notları Hukuka Giriş dersi için yazılmıştır. Özellikle günlük hayatta karşılaşılabilecek en
temel kavramlara burada yer verilmiştir. Son derece yalın bir anlatımla konuların açıklanmasına
özen gösterilmiş ve mümkün olduğunca günlük hayattan örnekler verilmeye çalışılmıştır. Ders
notları hukuktaki son gelişmeleri de dikkate alarak güncellenmiştir.
Tüm öğrencilerime yararlı olması dileğiyle.
Prof. Dr. İbrahim Kaya
Beyazıt, 2019

1

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ....................................................................................................................................... 1
İÇİNDEKİLER........................................................................................................................... 2
KISALTMALAR ....................................................................................................................... 4
YAZAR NOTU .......................................................................................................................... 5
1. MÜLKİYET
1.1 Mülkiyet Hakkının İçeriği
1.2 Mülkiyet Hakkının Sınıflandırılması
1.3 Mülkiyet Hakkının Kazanılması
2. EŞYA
2.1 Tanım
2.2 Eşya Türleri
2.3 Kamu Malları
3. HUKUKSAL OLAY, EYLEM VE İŞLEM
3.1 Hukuksal Olay
3.2 Hukuksal Eylem
3.3 Hukuksal İşlem: Tanım ve Unsurlar
3.4 Hukuksal İşlem Çeşitleri
3.5 Hukuksal İşlemlerde Sakatlık
3.6 Kamu Hukuku İşlemleri
4. SÖZLEŞME
4.1 Sözleşme: Tanımı ve Yapılması
4.2 Sözleşmede Şekil
4.3 Sözleşme Türleri
5. BORÇ: KAYNAKLARI
5.1 Borç: Tanım
5.2 Borcun Kaynakları
6. BORÇ: HÜKÜM VE SONUÇLARI; SONA ERMESİ
6.1 Borcun Hüküm ve Sonuçları
6. 2 Borcun Sona Ermesi
7. YAPTIRIM
7. 1 Tanım
7. 2 Yaptırım Çeşitleri
7.2.1 Özel Hukuk Yaptırımları
7.2.2 Kamu Hukuku Yaptırımları
2

8. SORUMLULUK
8.1 Kavram
8.2 Medeni Hukukta Sorumluluk
8.3 Cezai Sorumluluk
8.4 İdari Sorumluluk
8.5 Siyasi Sorumluluk
8.6 Uluslararası Sorumluluk
9. DAVA TÜRLERİ
9.1 Hukuk Davaları
9.2 Ceza Davaları
9.3 İdari Davalar
10. YARGI ÖRGÜTÜ
10.1 Anayasa Mahkemesi
10.2 Adli Yargı
10.3 İdari Yargı
10.4 Uyuşmazlık Mahkemesi
10.5 HSK
10.6 Sayıştay
11. TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI
11.1 İdari Yapıya Hakim Olan İlkeler
11.2 Merkezden Yönetim Teşkilatı
11.3 Taşra Teşkilatı
11.4 Yerinden Yönetim Teşkilatı
12. TÜRKİYE'NİN DEVLET SİSTEMİ
12.1 Yasama
12.2 Yürütme
12.3 Yargı
13. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
13.1 Ulusal Düzeyde Koruma: Anayasa Mahkemesi
13.2 Uluslararası Düzeyde Koruma: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
14. TÜRK HUKUKU: GENEL BAKIŞ

3

KISALTMALAR

AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
HSK: Hakimler ve Savcılar Kurulu
md.: Madde
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi

4

YAZAR NOTU
Hukuka gönül vermiş herkese...

5

1. MÜLKİYET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1 Mülkiyet Hakkının İçeriği
1.2 Mülkiyet Hakkının Sınıflandırılması
1.3 Mülkiyet Hakkının Kazanılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sahip olduğumuz şeyler nelerdir?
2. Mülkiyet hakkımızı nasıl kullanabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mülkiyet Hakkı Kavramı

Mülkiyet
hakkının
anlayabilmek

Mülkiyet Hakkının
Sınıflandırılması

Mülkiyet
kavramak

Mülkiyet Hakkının
Kazanılması

Mülkiyet hakkının nasıl kazanıldığını Konuyu öğrenerek
öğrenmek

hakkının

Kazanımın
nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
içeriğini Konuyu çalışarak
çeşitlerini Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
Mülkiyet, Paylı Mülkiyet, Birlikte Mülkiyet, Aslen Kazanma, Devren Kazanma
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Giriş
Mülkiyet hakkı hak sahibine eşya üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve
tasarrufta bulunma yetkisi verir.Bu bölümün amacı mülkiyet hakkının niteliğini, çeşitlerini ve
nasıl kazanıldığını açıklamaktır.
Anayasa mülkiyet hakkını tanımaktadır. Anayasaya göre herkes mülkiyet hakkına
sahiptir. Mülkiyet hakkı “ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet
hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” (madde 35). Medeni Kanun da mülkiyet
hakkıyla ilgili olarak “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey
üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.”
demektedir (m. 683).
Mülkiyet hakkı sınırsız değildir. Ancak hukuk düzeninin sınırları içerisinde
kullanılabilir. Kamu yararı amacıyla gerekirse kamulaştırma yoluyla,
kişi kendi
mülkiyetinde bulunan taşınmazı devlete vermek zorundadır. Örneğin yol yapılması amacıyla
kişilere ait olan tarlalar ücretleri ödenmek kaydıyla kamulaştırılabilir.
Bir eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi o eşyanın maliki olarak adlandırılır.
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1.1 Mülkiyet Hakkının İçeriği
Medeni Kanun’da belirtildiği üzere mülkiyet hakkı malike üç yetki vermektedir:
i. Kullanma
ii. Yararlanma
iii. Tasarrufta bulunma

Unutmamak gerekir ki bu yetkilerin tümü ancak hukukun çizdiği sınırlar içinde
kullanılabilmektedir.

Kullanma
Kullanma yetkisi (Latince usus) mülkiyet hakkı sahibine eşyayı istediği gibi kullanma
hakkı verir. Buna göre malik, malı isterse istediği biçimde kullanır. İsterse kullanmama
yönünde tercihte bulunur

Yararlanma
Yararlanma yetkisi (Latince fructus) uyarınca mülkiyet hakkı sahibi kendi iradesi
uyarınca eşyanın ürünlerinden istifade eder. Örneğin koyunlarının sütünü sağıp satabilir,
yünlerini satabilir.

Tasarrufta Bulunma
Tasarrusta bulunma yetkisi (Latince abusus) mülkiyet hakkı sahibine hem fiziksel
olarak malı hususunda tasarrufta bulunma hem de hukuki tasarrufta bulunma hakkı
vermektedir. Fiziki olarak malını bölebilir yada başka bir malıyla birleştirebilir. Hukuki
olarak da eşyayı satabilir, kiraya verebilir.

1.2 Mülkiyet Hakkının Sınıflandırılması
Mülkiyet hakkı, bu hakkın konusu olan eşyanın niteliğine göre gayrimenkul
(taşınmaz) mülkiyeti ve menkul (taşınır) mülkiyeti olmak üzere ikiye ayrılabilir. Ayrıca
mülkiyet hakkı aynı eşya üzerindeki hak sahibi sayısına göre de sınıflandırılabilir. Buna göre
mülkiyet hakkı ikiye ayrılır:
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i. Tek mülkiyet
ii. Birlikte mülkiyet

Tek Mülkiyet
Eşya üzerinde sadece bir kişinin mülkiyet hakkına sahip olmasını ifade eder. Burada
eşya üzerindeki yetkileri mülkiyet hakkı sahibi olan tek kişi kullanır.

Birlikte Mülkiyet
Birlikte mülkiyette birden fazla kişi aynı eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir.
Birlikte mülkiyet de kendi içinde ikiye ayrılır:
Paylı Mülkiyet: Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan
bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır.
Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay
devredilebilir (m. 688). Paydaşlardan her biri, diğerlerinin hakları ile bağdaştığı ölçüde paylı
maldan yararlanabilir ve onu kullanabilir. İki kişinin ½ pay oranında bir apartman dairesine
sahip olmaları buna örnek gösterilebilir. Bu kişiler eğer daire kiraya verilirse kira gelirini
aralarında payları oranında bölüşürler. Giderlere de payları oranında katılırlar. Hak
sahiplerinden her biri kendi payını satabilir.
Elbirliği Mülkiyeti: Mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir.
Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren
malların tamamına yaygındır. Elbirliği mülkiyeti kanundan yada kanunun öngördüğü
sözleşmeden doğabilir (m. 701). Burada her mülkiyet sahibinin eşyanın tamamı üzerinde
hakkı vardır. Payları belli olmadığı için eşya üzerinde ancak diğer ortaklarla birlikte tasarrufta
bulunulabilir. Ortaklar tek başlarına hareket edemezler. Mirasbırakanın malları üzerinde
mirasçıların ortaklığı bunun bir örneğidir. Paylaşma yöntemiyle bu ortaklık sona erebilir.

Mülkiyet hakkı eşyanın niteliğine göre de iki ye ayrılır:
i. Taşınmaz mülkiyeti
ii. Taşınır mülkiyeti

Taşınmaz Mülkiyeti
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Taşınmaz mülkiyetinin konusunu yeryüzünde sabit bulunan, bir yerden başka bir yere
taşınma imkanı bulunamayan mallar oluşturur. Taşınmaz mallar gayrimenkul olarak da
adlandırılır. Medeni Kanun’a göre şunlar taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturur:

1. Arazi: Tarla, bahçe ve arsa gibi.
2. Taşınmaz mallar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar: Üst hakkı, devre mülk hakkı
gibi
3. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler: Apartman ve sitelerdeki daireler gibi

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında sözleşme ve tescil olmak üzere iki aşama söz
konusudur. Sözleşme resmi şekilde tapu memuru önünde yapılmalıdır. Ayrıca tapuya tescil
edilmesi de gerekir.

Taşınır Mülkiyeti
Taşınır mülkiyetinin konusu, yeryüzünde bir yerden başka bir yere taşınabilen mallar
ile taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir. Doğalgaz, elektrik bu
kategoride değerlendirilir.
Eşyanın sadece taşınılabilir nitelikte olması yeterli değildir. Aynı zamanda edinmeye
elverişli olması da gerekir. Diğer bir deyişle eşya üzerinde hakimiyet kurulabilir mahiyette
olmalıdır.

1.3 Mülkiyet Hakkının Kazanılması
Mülkiyet hakkı iki şekilde kazanılabilmektedir:
i. Aslen kazanma
ii. Devren kazanma

Aslen Kazanma
Aslen kazanma, daha önce başkasının mülkiyet hakkına konu olmamış eşyalar için
geçerlidir. Diğer bir deyişle daha önce başkası tarafından üzerinde mülkiyet hakkı
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kurulmamış eşya ilk defa mülkiyete konu olmaktadır.
başkasından devir yoluyla kazanılması mümkün değildir.

Burada malın mülkiyetinin

Aslen kazanma daha çok taşınır mallarla ilgilidir. Örneğin sahipsiz bir eşyanın
bulunması yada av hayvanlarının yakalanması sonucu elde edilen kazanma aslen kazanmadır.
Taşınmazlarda birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da
seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli
arazi devlete ait olur. Devlet, bu araziyi kamusal bir sakınca bulunmadığı takdirde öncelikle
arazisi kayba uğrayana veya bitişik arazi malikine devredebilir (m. 708).

Devren Kazanma
Devren kazanmada daha önce bir başkasına ait olan eşyanın mülkiyetinin yeni bir
kişiye devredilmesi söz konusudur. Yeni malike mülkiyet hakkı başka birinden geçmektedir.
Eşya daha önce mülkiyet hakkına konu olmuştur.
Satış, bağışlama gibi sözleşmelerle bir kişi kendi mülkiyet hakkını başka birisine
devredebilir. Taşınırlarda eşyanın devredilmesi önem taşır. Taşınmazlarda mülkiyetin
kazanılması tapu kütüğüne tescil ile olur. Mirasla kazanma da devren kazanmadır.
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Uygulamalar
Çevrede mülkiyet hakkının çeşitlerine ilişkin gözlemler yapmak.
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Uygulama Soruları
1. Gayrimenkul mülkiyeti nedir?
2. Aslen ve devren mülkiyet hakkının kazanılmasına ilişkin örnekler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anayasa mülkiyet hakkını tanımaktadır. Mülkiyet hakkı ancak hukuk düzeninin
sınırları içerisinde kullanılabilir.
Mülkiyet hakkı hak sahibine eşya üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve
tasarrufta bulunma yetkisi verir. Mülkiyet hakkı aynı eşya üzerindeki hak sahibi sayısına göre
tek mülkiyet ve birlikte mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Birlikte mülkiyet de paylı
mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti olarak ikiye ayrılır.
Mülkiyet hakkı, bu hakkın konusu olan eşyanın niteliğine göre gayrimenkul
(taşınmaz) mülkiyeti ve menkul (taşınır) mülkiyeti olmak üzere ikiye ayrılır. Mülkiyet aslen
ve devren kazanılabilir.
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Bölüm Soruları
1. Mülkiyet hakkını açıklayınız.
2. Mülkiyet hakkının içeriği nedir? Açıklayınız.
3. Aynı eşya üzerindeki hak sahibi sayısına göre mülkiyet hakkı nasıl sınıflandırılabilir?
4. Taşınmaz mülkiyetinin konusunu neler oluşturabilir?
5. Taşınmazlarda mülkiyet nasıl kazanılır?
6. Taşınır mülkiyetini açıklayınız.
7. Mülkiyet hakkının kazanılma yolları nelerdir?

Çoktan Seçmeli Sorular

1. Mülkiyet hakkı sahibi nasıl adlandırılır?
a.Malik
b. Varis
c. Fail
d. Menkul
e. Hakim

2. Latince “usus” olarak adlandırılan yetki hangisidir?
a. Yararlanma
b. Tasarrufta bulunma
c. Tüketme
d. Birleştirme
e. Kullanma

3. Latince “fructus” olarak adlandırılan yetki hangisidir?
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a. Yararlanma
b. Tasarrufta bulunma
c. Tüketme
d. Birleştirme
e. Kullanma

4. Aşağıdakilerden hangisi aslen kazanmaya bir örnek değildir?
a. Kişiye miras kalması
b. Kişinin bir av hayvanı yakalaması
c. Kişinin yolda sahipsiz bir eşya bulması
d. Kişinin tarlasında tarım ürünleri yetiştirmesi
e. Kişinin denizde balık tutması

5. Aşağıdakilerden hangisi bir eşya üzerinde sadece bir kişinin mülkiyet hakkına sahip
olmasını ifade eder?
a. Tek mülkiyet
b. Birlikte mülkiyet
c. Paylı mülkiyet
d. Elbirliği mülkiyeti
e. Paylaşmalı mülkiyet

CEVAP ANAHTARI
1. A 2. E 3. A 4. A 5. A
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2. EŞYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1 Tanım: Eşya
2.2 Eşya Türleri
2.3 Kamu Malları

22

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Eşya nedir?
2. Ne çeşit eşyalar vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Tanım
Eşya Türleri
Kamu Malları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Eşyanın niteliğini kavramak Notları öğrenerek ve
takip ederek
Hukukta ne tür eşyalar Notları öğrenerek ve
olduğunu öğrenmek
takip ederek

elde
veya
dersi
dersi

Kamu
mallarının Notları öğrenerek ve dersi
özelliklerini ayırdedebilmek takip ederek
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Anahtar Kavramlar
Eşya, Menkul, Gayrimekul, Kamu Malı, Bütünleyici Parça, Eklenti
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Giriş
Bu bölümde hukukta eşya kavramı ve değişik eşya çeşitleri öğrenilecektir.
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2.1 Tanım
“Eşya” sözcüğünün kökeni Arapça’da “şey”dir ve onun çoğuludur. Türkçe’de eşya
tekil bir sözcüktür. Eşya, maddi mal olarak da adlandırılır. Maddi olmayan mallar eşya
değildir. Eşya mülkiyet hakkının konusunu oluştururken, maddi olmayan mallar fikri hakların
konusunu oluşturmaktadır.
Maddi (fiziksel) varlığı olan her şey hukuken eşya sayılmaz. Eşya kabul edilebilmek
için bir takım özelliklere sahip olmak gerekir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
i. Maddi olma
ii. Ekonomik değere sahip olma
iii. Sahiplenebilir olma
i. Maddi olma
Eşyanın maddi bir varlığının olması gerekir. Diğer bir deyişle esasen elle tutulup gözle
görülebilir olması gerekir. Ancak elle tutulup gözle görülemeyen ancak maddi varlığı olan
eşyalar da söz konusu olmaktadır. Örneğin elektrik ve doğalgaz elle tutulup gözle
görülemiyor olsa da bunların maddi varlıklarının oldukları görülmektedir.
Maddi varlığı olan her şey eşya değildir. Örneğin canlı bir insanın vücudu eşya olarak
kabul edilmemektedir. Maddi varlığa sahip olmanın yanında aşağıdaki diğer özelliklere de
eşya sahip olmalıdır.
ii. Ekonomik değere sahip olma
Eşya ekonomik bir değer ifade etmelidir. Ekonomik bir değeri olmayan şeyler eşya
kabul edilmez. Bunların alınması ve satılması söz konusu olmamaktadır. Örneğin bir kilo
buğday ekonomik değer ifade ederken, bir buğday tanesi böyle bir değere sahip değildir.
Ekonomik değer ile eşyanın büyüklüğü her zaman orantılı değildir. Örneğin, bir buğday tanesi
büyüklüğündeki elmas ciddi ekonomik değere sahiptir.

iii. Sahiplenebilir olma
Eşya sahiplenilebilir, üzerinde hakimiyet kurulabilir mahiyette olmalıdır. Üzerinde
hakimiyet kurulamayan şeyler eşya olarak kabul edilmez. Örneğin nehirler, denizler eşya
değildir. Bunların sahipliğinin devlete ait olduğu kabul edilir.
Rüzgar da bir eşya değildir. Ancak nehirlerin ve rüzgarın, üzerinde hakimiyet
kurulabilir mahiyette olan ve eşya sayılan elektrik üretmeleri mümkündür.
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Sahiplenebilir olmanın bir yansıması olarak eşyanın sınırlanabilir olması da
gerekmektedir. Taşınırlar zaten fiziksel olarak sınırlara shiptir. Tarla, arsa gibi taşınmazlarda
sınırlar devlet tarafından tapuda belirtilir.
2.2 Eşya Türleri
Eşya değişik açılardan sınıflandırılabilir. En yaygın kullanılan bir sınıflandırmaya göre
eşya ikiye ayrılmaktadır:
i. Taşınır eşya
ii. Taşınmaz eşya
Taşınır Eşya
Yeryüzünde bir yerden başka bir yere alınıp götürülebilen eşyalar taşınır eşyadır.
Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddî şeyler ile edinmeye
elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir (m. 762). Buna
göre örneğin taşınabilir mahiyetteki kalem, otomobil taşınır eşya kabul edildiği gibi, doğalgaz
ve elektrik de taşınır eşyadır.
Taşınmaz Eşya
Taşınmaz eşya yeryüzünde sabit olan, hareket ettirilemeyen eşyadır. Bunlar için
gayrimenkul tabiri de kullanılmaktadır.
Medeni Kanun’a (m. 704) göre şunlar taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturur:
1. Arazi: Tarla, bahçe ve arsa gibi.
2. Taşınmaz mallar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar: Üst hakkı, devre mülk hakkı
gibi.
3. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler: Apartman ve sitelerdeki daireler
gibi.
Taşınmazların mülkiyeti tescil ile geçerken, taşınırlarda eşyanın verilmesi (zilyedliğin
devri) ile mülkiyet geçer.
Başka bir sınıflandırmaya göre asıl (bağımsız) ve tali (bağımlı) eşya olarak eşyayı
ikiye ayırmak mümkündür. Bağımlı eşya, asıl eşyanın bir parçasıdır. Onunla bileşiktir.
Bağımlı eşya da kendi içinde ikiye ayrılabilir:
i. Bütünleyici parça
ii. Eklenti
Bütünleyici Parça
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Bütünleyici parça, asıl eşyanın temel unsuru olan ve o eşya yok edilmedikçe, zarara
uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına imkan bulunmayan parçadır
(m. 684). Bütünleyici parça taşınır yada taşınmaz olabilir. Örneğin bir evin penceresi onun
bütünleyici parçasıdır. Motorlu taşıtın motoru, lastiği ve direksiyonu onun bütünleyici
parçalarıdır.
Bir eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi o şeyin bütünleyici parçalarına da
malik olur.
Eklenti
Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi,
korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında
birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. Eklenti, asıl
şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez (m. 686).
Bütünleyici parçadan farklı olarak eklenti taşınır eşyadır. Gözlüğün kılıfı eklentidir.
Eklenti asıl eşyadan bağımsız olarak alınıp satılabilir.

2.3 Kamu Malları
Geniş anlamda kamu malı, devletin sahip olduğu tüm eşyaları anlatmak için kullanılır.
Dar anlamda ise devletin elinde bulunan mallardan sadece kamu hukukunun uygulandıklarını
ifade etmek için kamu malı tabiri kullanılır. Diğer bir deyişle dar anlamda kamu malı tabiri
içerisine devletin elinde bulunan fakat kendilerine özel hukuk uygulanan mallar girmez,
sadece kamu hukukunun uygulandığı mallar girer.
Ceza kanunundaki devlet malı deyimi geniş anlamda kullanılmıştır ve devlete ait olan
tüm mallar kamu malı sayılmıştır.
Kamu mallarından bir kısmı tüm toplumun hizmetine sunulmuştur. Yollar ve parklar
bunların örnekleridir. Bazı kamu malları spesifik bazı kullanımlara tahsisi edilmiştir. Örneğin
okullar eğitime, hastaneler sağlığa tahsis edilmiştir.
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Uygulamalar
Çevredeki değişik eşya türlerinin gözlemlenmesi.
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Uygulama Soruları
Çevredeki tüm eşyalar nitelikleri itibarıyla aynı mıdır? Aralarındaki farkları açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

“Eşya, maddi mal olarak da adlandırılır. Eşya kabul edilebilmek için şu özelliklere
sahip olmak gerekir:
i. Maddi olma
ii. Ekonomik değere sahip olma
iii. Sahiplenebilir olma

Yeryüzünde bir yerden başka bir yere alınıp götürülebilen eşyalar taşınır eşyadır.
Taşınmaz eşya yeryüzünde sabit olan, hareket ettirilemeyen eşyadır. Bunlar için gayrimenkul
tabiri de kullanılmaktadır.
Başka bir sınıflandırmaya göre asıl (bağımsız) ve tali (bağımlı) eşya olarak eşyayı
ikiye ayırmak mümkündür. Bağımlı eşya, asıl eşyanın bir parçasıdır. Onunla bileşiktir.
Bağımlı eşya da bütünleyici parça ve eklenti olarak ikiye ayrılabilir.
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Bölüm Soruları
1. Eşya ne demektir? Tanımlayınız.
2. Hukuken eşya sayılmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Açıklayınız.
3. Taşınır eşya ne demektir?
4. Taşınmaz eşya ne demektir?
5. Asıl eşya ne demektir?
6. Bağımlı eşya ne demektir?
7. Bütünleyici parça ne demektir?
8. Eklenti ne demektir?
9. Kamu malı neyi ifade etmektedir?

Çoktan Seçmeli Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi “eşya” tabiri yerine kullanılabilir?
a. Mal
b. Maddi mal
c. Taşınmaz mal
d. Menkul mal
e. Malik

2. Eşya için hangisi doğru değildir?
a. Maddi varlığı olmalıdır
b. Ekonomik değeri olmalıdır
c. Elle tutulup gözle görülmelidir
d. Sahiplenebilir olmalıdır
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e. Üzerinde hakimiyet kurulabilir olmalıdır

3. Aşağıdakilerden hangisi taşınır eşya değildir?
a. Doğalgaz
b. Elektrik
c. Su
d. Otomobil
e. Rüzgar

4. Edinmeye elverişli olan doğal güçler hangisinin konusunu oluşturabilir?
a. Taşınır mal
b. Gayrimenkul
c. Bütünleyici parça
d. Eklenti
e. Fikri mülkiyet

5. Aşağıdakilerden hangisi bütünleyici parça için doğru değildir?
a. Taşınır eşya olabilir
b. Taşınmaz eşya olabilir
c. Asıl eşyanın maliki onun bütünleyici parçasının da malikidir
d. Asıl eşyadan kolaylıkla ayrılabilir
e. Bütünleyici parça bir tali eşyadır

CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. E 4. A 5. D
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3. HUKUKSAL OLAY, EYLEM VE İŞLEM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1 Hukuksal Olay
3.2 Hukuksal Eylem
3.3 Hukuksal İşlem: Tanım ve Unsurları
3.4 Hukuksal İşlem Çeşitleri
3.5 Hukuksal İşlemlerde Sakatlık
3.6 Kamu Hukuku İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çevremizde ne tür olaylar olmaktadır?
2. Çevremizdeki olayların hukuk ile bir ilgisi bulunmakta mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hukuksal Olay

Hukuksal Olayların neler
olduğunu kavramak
Hukuksal
eylemleri
öğrenmek
Hukuksal
işlemleri,
çeşitlerini ve bunlardaki
sakatlıkları öğrenmek

Hukuksal Eylem
Hukuksal İşlem

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konuyu çalışarak, soruları
çözerek
Konuyu çalışarak, soruları
çözerek
Konuyu çalışarak, soruları
çözerek
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Anahtar Kavramlar
Hukuksal olay, eylem, işlem, irade açıklaması, butlan, sakatlık
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Giriş
Bu bölümde hukuksal olaylar, eylemler ve işlemler öğrenilecektir. Ayrıca hukuksal
işlemler ayrıntılı olarak bunlarda olaşabilecek sakatlıklarla beraber ele alınacaktır.
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3.1 Hukuksal Olay
Doğada ve etrafımızda birçok olay olmaktadır. Yağmurun yağması, rüzgarın esmesi,
gündüz ve gece olması bunlara örnektir. Olayların bir kısmı kendiliğinden, doğal olarak,
gerçekleşirken bir kısmı insan kaynaklıdır. İnsanlar işlerine gitmekte, bazı yerlerde
toplanmakta, birbirlerine selam vermekte ve pek çok diğer faaliyette bulunmaktadırlar.
Gerçekleşen olaylardan büyük bir kısmının hukuk düzeni ile ilgisi bulunmamakta ve
bunlar herhangi bir hukuksal sonuca yol açmamaktadır. Örneğin rüzgarın esmesi yada
insanların selamlaşması herhangi bir hakkın doğmasına veya kaybına neden olmaz. Oysa bazı
olaylar hukuksal sonuç doğurmaktadır. Bebeğin doğması ona kişilik kazandırır. Kişinin
ölmesi onun kişiliğini sona erdirir ve miras söz konusu olur. Kişinin on sekiz yaşına gelmesi
ona seçme hakkı verir. Bu olaylar kişinin iradesi dışında gelişen ve hukuksal sonuç doğuran
olaylara örnektir.
Hukuksal olay, hukuk alanında etki yapan, hukuksal sonuç doğuran olay olarak
tanımlanabilir. Hukuksal olaylar kaynakları itibarıyla ikiye ayrılabilir:

Doğa Kaynaklı Hukuksal Olaylar
İnsanların herhangi bir müdahalesi olmadan kendiliğinden, doğal olarak olan ve
hukuksal sonuç doğuran olaylardır. İnsanların doğması, kendiliğinden ölmesi bunlara
örnektir. Deprem, toprak kayması ve sel de doğal olaylar olarak hukuksal sonuç doğurabilir.
Örneğin bu doğal olaylar sonucu bir taşınmaz yok olabilir ve mülkiyet hakkı etkilenebilir.

İnsan Kaynaklı Hukuksal Olaylar
Bazı hukuksal olaylar insan iradesiyle meydana getirilir. Örneğin bir kimsenin malına
zarar vermek, onu aldatmak, bir kimse ile sözleşme yapmak insan kaynaklı hukuksal
olaylardır. Bunlar hukuksal sonuç doğurur. İnsan kaynaklı hukuksal olaylar, hukuksal
eylemler ve hukuksal işlemler olarak kendi aralarında ikiye ayrılır.

3.2 Hukuksal Eylem
İnsan davranışlarından kaynaklanan pek çok eylem vardır. Bunlardan bir kısmı
hukuksal sonuç doğurmaz. Örneğin uyumak, yemek yemek, yürümek herhangi bir hukuksal
sonuç doğurmayan eylemlerdir. Ancak bazı eylemler hukuksal sonuç ortaya çıkarır.
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İnsan davranışlarından kaynaklanan ve hukuksal sonuç doğuran eylemler hukuksal
eylem olarak adlandırılır. Bu eylemlerin gerçekleştirilmesi kişinin iradesiyle olmaktadır.
Bununla birlikte ortaya çıkan sonuç arzulanan yani irade ile istenen bir sonuç olmak zorunda
değildir.

Hukuksal eylemler ikiye ayrılabilir:
Hukuka Aykırı Eylemler
Hukuka aykırı olarak kişilerin gerçekleştirdikleri ve hukuksal sonuç doğuran
eylemlerdir. Örneğin bir malın çalınması, bir kişinin öldürülmesi ve bir mala zarar verilmesi
hukuka aykırı eylemlere örnek oluşturur.
Hukuka Uygun Eylemler
Hukuka uygun olarak kişilerin gerçekleştirdikleri ve hukuksal sonuç doğuran
eylemlerdir. Bu eylemler bilgi, duygu ve irade açıklamaları şeklinde ortaya çıkar.
Bilgi açıklaması, geçmişte olan bir olayın ilgililere duyurulması şeklindedir. Satılan
maldaki ayıbın satıcıya bildirilmesi buna bir örnektir. Duygu açıklamasına örnek olarak zina
durumunda eşin affetmesinin boşanma davasını düşürmesi gösterilebilir.
Bir kira sözleşmesi örneğinde olduğu gibi kişiler günlük hayatta pek çok irade
açıklamalarında bulunmakta ve bundan dolayı da hukuksal sonuçlar doğmaktadır. Hukuksal
eylemlerin bir alt kategorisi olan ve irade açıklamasıyla hukuksal sonuç doğuran eylemler
hukuksal işlemler olarak adlandırılır.

3.3 Hukuksal İşlem: Tanım ve Unsurlar
Kişilerin hukuksal sonuç doğuran
irade açıklamalarına hukuksal işlem adı
verilmektedir. İrade açıklayarak hukuksal sonuç elde edebilmek için bir hakka yada yetkiye
dayanmak gerekmektedir. Örneğin mülkiyet hakkı sahibi bu hakkını bir satış sözleşmesiyle
başkasına devredebilir. Burada alıcı ve satıcının iradelerinin açıklanması önemlidir. Her
ikisinin de irade açıklamasıyla hukuksal bir sonuç doğmuş yani mülkiyet hakkı alıcıya
devrolmuş olur.
Hukuksal işlemlerin iki temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar irade açıklaması ve
hukuksal sonuçtur.

İrade Açıklaması
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Ancak irade açıklaması ile hukuksal işlem oluşur. İrade açıklaması söz konusu değil
ise hukuksal sonuç ortaya çıkmayacağından hukuksal işlemden bahsetmek mümkün değildir.
Kişi bir şeyi istemiş ancak buna yönelik iradesini açıklamamışsa, yani iradesi içinde saklı
kalmışsa, hukuksal işlem oluşmaz.
İradenin açık bir şekilde açıklanması söz konusu olabileceği gibi, üstü örtülü (kapalı)
bir şekilde de iradeyi açıklamak mümkündür. Açık irade açıklamasına sarih irade açıklaması
denir ve burada şüpheye yer bırakmayacak şekilde iradenin dışa vurumu söz konusu olur.
Üstü örtülü biçimde irade açıklamasına zımni irade açıklaması denir ve olayın geliştiği ortam
ve şartlardan irade ile istenen şeyin ne olduğu saptanır. İki kişinin bir araya gelerek bir kira
sözleşmesi yapması ve evin kiralanması işlemi sarih irade açıklanmasına örnektir. Kira
müddetinin dolması üzerine kiracının evde oturmaya devam etmesi ve ev sahibinden de bir
itirazın gelmemesi kira sözleşmesinin uzatıldığı yönünde tarafların zımni iradesinin
olduğunu gösteren bir örnektir.
İradeler yazılı, sözlü ve hatta işaret ve hareketlerle de açıklanabilir. Sözleşme yazılı
olabileceği gibi sözlü de olabilir. Açık arttırmalarda alıcılar çoğunlukla işaret yöntemiyle malı
alma yönünde iradelerini açıklarlar.
Açıklanan iradelerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Aksi takdirde hukuksal
sonuç doğmayacağından hukuksal işlem de söz konusu olmaz. Örneğin kira sözleşmesinde
kiracının ve kiralayanın kira bedeli hakkındaki iradeleri uyumlu olmalıdır ki kira
sözleşmesine her ikisi de imza atabilsinler.

Hukuksal Sonuç
Açıklanan irade ile hukuksal bir sonuç ortaya çıkmalıdır. Aksi takdirde hukuksal
işlemden söz edilemeyecektir. Örneğin satış sözleşmesinde mala ilişkin mülkiyet hakkı
satıcıdan alıcıya geçer. Satıcı malik sıfatını kaybederken alıcı malik olur. Vasiyet ile de ölüm
halinde malın yeni maliki belirlenir. Eğer ortada hukuksal bir sonuç yoksa hukuksal işlem
olmaz.

3.4 Hukuksal İşlem Çeşitleri
Hukuksal işlemler çeşitli açılardan sınıflandırılabilir.

İrade Beyanına Göre: Tek Taraflı - Çok Taraflı Hukuksal İşlemler
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Bir tarafın irade açıklaması hukuksal sonuç doğurmak için yeterliyse tek taraflı
hukuksal işlem söz konusudur. Bu durumda diğer tarafın iradesini açıklaması işlemin sonuç
doğurması için gerekli değildir. Örneğin vasiyet, miras bırakanın tek taraflı irade
açıklamasıyla sonuç doğuran tek taraflı bir hukuksal işlemdir.
Çok taraflı hukuksal işlemlerde birden fazla irade açıklaması gerekmektedir.
Bunlardan biri eksik olursa hukuksal sonuç doğmaz. Bunların tipik örnekleri sözleşmelerdir.
Sözleşmelerde iki tarafın da irade açıklamasında bulunması gerekir. Aksi takdirde tek taraflı
irade açıklaması ile sonuç doğmaz.

Hukuksal Sonucun Doğduğu Zamana Göre: Sağlararası – Ölüme Bağlı Hukuksal
İşlemler
İşlemi yapanların sağlığında hukuksal sonuç doğuyorsa sağlar arası hukuksal işlemden
söz edilir. Örneğin alım-satım, kira sözleşmesi, bağış işlemleri bunları yapan kişiler sağ iken
sonuç doğurmaktadır.
Bazı işlemler de onları yapanların ölümünden sonra sonuç doğurur. Bu tür işlemlere
ölüme bağlı hukuksal işlem denir. Bu işlemlerde kişi iradesini sağ iken açıklar ancak işlemin
hukuksal sonucu kişi öldükten sonra ortaya çıkar. Bunun en tipik örneği vasiyettir. Kişi
sağlığında vasiyet yapar, ancak onun ölümü üzerine hukuksal sonuçlar ortaya çıkar.

Yükümün Taraflarına Göre: Tek Yanlı Yüküm Doğuran – Karşılıklı Yüküm Doğuran
Hukuksal İşlemler
Hukuksal işlemlerde genellikle taraflar arasında karşılıklı yükümlülük söz konusu
olur. Örneğin bir alım-satım sözleşmesinde taraflardan biri malı verme diğeri de karşılığında
para ödeme yükümlülüğü altındadır. Dolayısıyla her iki taraf için de yükümlülük söz
konusudur. Bu şekilde her iki taraf için de yükümlülük doğuran hukuksal işlemlere karşılıklı
işlemler denir. Bunlar ivazlı hukuksal işlemler olarak da adlandırılır.
Bazen de hukuksal işlemlerde sadece bir taraf için yükümlülük söz konusu olur.
Diğer tarafın bir yükümlülüğü olmaz. Örneğin bağış işlemi tek taraflı yükümlülük doğurur.
Malı bağışlayan onu vermekle yükümlü iken lehine bağış yapılan kişi herhangi bir
yükümlülük altında değildir. Bu tür işlemlere tek yanlı yüküm doğuran hukuksal işlem denir.
Bunlar ivazsız işlemler olarak da adlandırılır.

3.5 Hukuksal İşlemlerde Sakatlık
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İşlemin hukuksal sonuç doğurmasını etkileyecek eksikliklerin bulunmasına sakatlık
adı verilir. Bu tür işlemler de sakat işlemler olarak adlandırılır.
Sakatlık ya işlemi yapanların iradelerinden yada işlemin hukuka uygun olmayan bir
şekilde yapılmasından kaynaklanır. Örneğin hukukun öngördüğü şekil şartına uymayan
hukuksal işlemler sakattır. Yazılı yapılması gereken bir hukuksal işlem yazılı yapılmamışsa
sakat olur.
İradedeki sakatlıklar da isteyerek yada istemeyerek ortaya çıkabilir. Taraflar kendi
aralarında anlaşarak üçüncü kişileri yanıltmak amacıyla gerçek iradelerinden farklı bir irade
açıklamasında bulunuyorlarsa isteyerek iradenin sakatlanması söz konusu olur. Örneğin
danışıklı bir işlemde mal sahibi ileride mirasçıların hak iddia etmesini önlemek amacıyla
bağışlama işlemi yerine satış sözleşmesi ile mülkiyet hakkını başkasına devretmektedir. Bu
işlem muvazaalı işlem olarak da adlandırılır.

İstemeyerek irade şu şekillerde sakatlanabilir:
i. Yanılma (Hata): Yanılma durumunda kişi iradesini açıklamış ancak içindeki
(kafasındaki) irade ile açıkladığı irade arasında farklılık olmuştur. Örneğin Kanadalı bir şirket
ile ticaret yapan bir Türk şirketi arasında sözleşme imzalanmıştır. Türk şirketi sözleşmede
geçen para birimi olan doları Amerikan doları olarak düşünmektedir. Oysa Kanadalı şirketin
kasdettiği dolar Kanada dolarıdır.

ii. Aldatma (Hile): Bilerek ve isteyerek taraflardan biri diğerinin iradesini sakatlamış,
onun normal şartlarda kabul etmeyeceği bir şeye hile ile iradesini açıklamasını sağlamıştır.
Örneğin bir motorlu taşıtın kilometre göstergesi ile oynanmış ve onu satın alan kişi taşıtın
olduğu kilometreden çok daha az bir kilometre yaptığını düşünerek onu satın alma yönünde
irade açıklamasında bulunmuştur.

iii. Korkutma (İkrah): Kendisinin veya yakınlarının hayatı, sağlığı, onuru gibi
konularda bir tehlike geleceğine ilişkin korkutularak kişinin iradesini açıklanmasının
sağlanmasıdır. Kişinin hayatı tehdit edilerek evlenmeye razı edilmesi buna örnektir.

Sakatlığın sonuçlarını ikiye ayırmak mümkündür:
i. Yokluk: İşlemin kurucu unsurlarından biri yoksa o işlem yok hükmündedir. Bunu
ifade etmek için yokluk terimi kullanılmaktadır. Yoklukla sakat olan işlemler için
keenlemyekun (hiç olmamış gibi) tabiri de kullanılır. Sık tekrarlanan bir örnek olarak
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evlendirmeye yetkili memur önünde gerçekleştirilmemiş evlilik işlemi yok hükmündedir. Bu
işlemler hukuk alanında herhangi bir sonuç doğurmaz ve zaten yok hükmünde oldukları için
ortadan kaldırılmaları için başka bir işlem yapılmasına da gerek yoktur.

ii. Butlan: Butlan da kendi arasında ikiye ayrılır. Mutlak butlanda sakatlık geçerlik
şartı ve kamu düzeni ile ilgilidir. Bu işlem kurucu unsurları var olduğu için hukuk düzeninde
vardır ancak sakatlık o derece önemlidir ki baştan itibaren işlem geçersizdir. Bu işlemin
geçersizliği herkes tarafından ileri sürülebilir ve hakim tarafından kendiliğinden (re’sen)
dikkate alınır. Taraflar isteseler bile bu işlemi hukuka uygun hale getiremezler. Ehliyetsiz
kişiler tarafından yapılan işlemler ve hukuka aykırı olarak yapılan işlemler bu türdendir.
Nisbi butlanda ise işlemin kurucu unsurları mevcuttur. Ayrıca işlem hukukun emredici
kurallarına da uygundur. Ancak açıklanan irade sakatlanmıştır. Bu işlemler için iptal edilebilir
tabiri de kullanılır. Örneğin hata veya hile ile iradesi sakatlanan kişinin yapmış olduğu işlem
bu türdendir. Bu işlemin iptalini iradesi sakatlanan kişi isteyebilir. Bu işlemler ilgili taraf
istemedikçe hukuksal sonuç doğurur.

3.6 Kamu Hukuku İşlemleri

Kamu hukuku işlemleri şu çeşitlere ayrılır:
i. Yasama İşlemleri
ii. Yargı İşlemleri
iii. Yürütme İşlemleri

Yasama İşlemleri
Yasama organı olan meclislerin işlemleri yasama işlemi olarak adlandırılır. En çok
bilinen yasama işlemi kanun yapmaktır. Var olan bir kanunu değiştirmek veya yürürlükten
kaldırmak da bu bağlamda ele alınır. Anayasa değişiklikleri de kanunla yapıldığı için yasama
faaliyeti içinde kabul edilir. Kanun yanında yasama organının aldığı kararlar meclis kararı
olarak adlandırılır ve meclis kararları da yasama işlemlerinin bir örneğini oluşturur.
Milletvekilliğinin düşmesi kararı, yasama dokunulmazlığının kalkması kararı, Türk Silahlı
kuvvetlerinin yabancı memleketlere gönderilmesine izin verme kararı, Sayıştay üyeleri ile
kamu denetçiliği kurumu üyelerinin seçimi gibi kararlar meclis kararına örnektir. Yasama
işlemlerinde yasama organı olan meclis iradesini açığa vurmaktadır.
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Yargı İşlemleri
Yargı işlemleri, mahkemelerin kararlarıdır. Diğer bir deyimle mahkemeler iradelerini
beyan etmektedirler. Yargı kararları mahkeme önünde görülmekte olan bir dava dolayısıyla
verilir. Bu kararlar bağlayıcıdır.

Yürütme İşlemleri
Yürütme işlemleri idari işlem olarak da adlandırılmaktadır. İdari işlemler idarenin
hukuksal sonuç elde etmeye yönelik irade açıklamalarıdır.
İdari işlemlerden önemli bir bölümünü tek yanlı idari işlemler oluşturur. Tek yanlı
idari işlemlerde hukuksal sonuç doğması için idarenin iradesini açıklamış olması yeterlidir,
başka irade açıklamasına ihtiyaç yoktur. Tek yanlı idari işlemler de bireysel idari işlem ve
düzenleyici işlem olarak ikiye ayrılır. İdari karar olarak adlandırılan bireysel idari işlemler,
kişisel ve özel bir duruma ilişkindir. Kişinin memuriyete atanması, kamulaştırma kararı
alınması, disiplin cezası verilmesi bunların örnekleridir. Düzenleyici idari işlemlerde ise
genel ve kişilik dışı bir durum söz konusudur. Düzenleyici işlemlerle idare herkes için geçerli
kurallar koymaktadır. Yönetmelik çıkarılması düzenleyici idari işlemdir.
İki yanlı idari işlemlerde ise idare dışında diğer tarafın da irade açıklamasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu işlemler idari sözleşmeler olarak da adlandırılır. Karşı tarafın iradesi ile
idarenin iradesinin uyumlu olması gerekir ki hukuksal sonuç ortaya çıkabilsin.

47

Uygulamalar
Çevredeki hukuksal olay, eylem ve işlem çeşitlerinin gözlemlenmesi.
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Uygulama Soruları
Çevrede ne tür hukuksal, olay, eylem ve işlemler vardır? Örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hukuksal olay, hukuk alanında etki yapan, hukuksal sonuç doğuran olay olarak
tanımlanabilir. Bunlar doğa kaynaklı yada insan kaynaklı olabilir. İnsan davranışlarından
kaynaklanan ve hukuksal sonuç doğuran eylemler hukuksal eylem olarak adlandırılır. Bu
eylemlerin gerçekleştirilmesi kişinin iradesiyle olmaktadır.
Kişilerin hukuksal sonuç doğuran
irade açıklamalarına hukuksal işlem adı
verilmektedir. İrade açıklayarak hukuksal sonuç elde edebilmek için bir hakka yada yetkiye
dayanmak gerekmektedir.
Hukuksal işlemlerin iki temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar irade açıklaması ve
hukuksal sonuçtur.
İşlemin hukuksal sonuç doğurmasını etkileyecek eksikliklerin bulunmasına sakatlık
adı verilir. Sakatlık ya işlemi yapanların iradelerinden yada işlemin hukuka uygun olmayan
bir şekilde yapılmasından kaynaklanır.
Kamu hukuku işlemleri, yasama işlemleri, yargı işlemleri ve yürütme işlemleri olarak
üç gruba ayrılır.
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Bölüm Soruları
1. Hukuksal olay nedir? Açıklayınız.
2. Hukuksal eylem nedir? Açıklayınız.
3. Hukuksal işlem nedir? Açıklayınız.
4. Hukuksal işlemin unsurları nelerdir? Açıklayınız.
5. Hukuksal işlemlerin çeşitleri nelerdir?
6. Hukuksal işlemlerde sakatlık ne demektir?
7. Hata, hile ve ikrah ne demektir?
8. Yokluk, mutlak butlan ve nisbi butlan ne demektir?
9. Kamu hukuku işlemleri nasıl sınıflandırılabilir? Açıklayınız.

Çoktan Seçmeli Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı hukuksal bir olaydır?
a. Rüzgarın esmesi
b. Gece olması
c. Kişinin öldürülmesi
d. Kişinin doğması
e. İki kişinin sözleşme yapması

2. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal bir eylemdir?
a. Hırsızlık yapmak
b. Uyumak
c. Gece olması
d. Kişinin eceliyle ölmesi
e. On sekiz yaşını doldurup seçme hakkına sahip olmak
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3. Aşağıdaki şıklardan hangisinde hukuksal işlemin unsurları doğru olarak verilmiştir?
a. İrade-hukuka uygunluk
b. Mülkiyet-hukuksal sonuç
c. İrade özgürlüğü-hukuksal sonuç
d. İfade özgürlüğü-hukuksal sonuç
e. İrade açıklaması-hukuksal sonuç

4. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuksal bir işlemdir?
a. Kira sözleşmesi
b. Alım-satım sözleşmesi
c. Vasiyet
d. İvazlı işlemler
e. Borç

5. Aşağıdakilerden hangisi danışıklı işlemi ifade eder?
a. Resen
b. Muvazaa
c. İkrah
d. Hata
d. Keenlemyekun

CEVAP ANAHTARI
1. D 2. A 3. E 4. C 5. B
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4. SÖZLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1 Sözleşme: Tanımı ve Yapılması
4.2 Sözleşmede Şekil
4.3 Sözleşme Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hiç sözleşme yaptınız mı?
2. Sözleşme yazılı yapılmak zorunda mıdır?
3. Yazılı sözleşmenin ne tür avantajları olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ve Notlar okunarak, sorular
çözülerek ve ders izlenerek

Sözleşme tanımı

Sözleşmenin
tanımı
unsurlarına vakıf olmak

Sözleşmede şekil

Sözleşmenin
hangi Notlar okunarak, sorular
şekillerde yapılabileceğini çözülerek ve ders izlenerek
kavramak

Sözleşme türleri

Önemli sözleşme türlerini Notlar okunarak, sorular
öğrenmek
çözülerek ve ders izlenerek

56

Anahtar Kavramlar
Sözleşme, İrade, Sözleşmede Şekil
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Giriş
Sözleşme çok yanlı bir hukuksal işlemdir. Akit, kontrat ve mukavele gibi kavramlarla
da ifade edilir.
Bu bölümde sözleşme kavramı, unsurları, sözleşme şekilleri ve türleri işlenecektir.
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4.1 Sözleşme: Tanımı ve Yapılması
Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla
kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. (md. 1) Sözleşmenin kurulabilmesi için
gerekli olan iki irade açıklaması vardır:
i. Öneri: İlk irade açıklamasıdır. Buna göre bir taraf teklifte bulunmaktadır. Fiyatını
göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi de öneri
sayılır (md. 8).
ii. Kabul: Öneriyi kabul eden irade açıklamasıdır. Esasen öneriye olumlu cevap
vermekten ibarettir.
İrade açıklamasının kabul sayılabilmesi için öneriye uygun olması gerekir. Eğer bu
irade açıklaması öneriye uygun değilse kabul sayılamaz. Öneriyi kabul etmeden diğer taraf
farklı bir öneride de bulunabilir. Bu öneri karşı öneri olarak adlandırılır. Bu durumda ilk
öneriyi yapmış olan taraf bunu kabul eden bir irade açıklamasında bulunabilir, yahut yeni bir
karşı öneri getirebilir. Örneğin bir taşınmazı satmak isteyen satıcı 300 bin tl istediği yönünde
bir irade açıklamasında bulunmuşsa bu bir öneridir. Alıcı bunu ödemeye razı olursa, onun
iradesi kabul olarak adlandırılır. Ancak 300 bin tl’yi kabul etmeyip 250 bin tl teklif ederse
karşı öneride bulunmuş olur. Satıcı bu fiyata razı olursa kabul iradesi de gerçekleşmiştir.

4.2 Sözleşmede Şekil
Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir.
Buna şekil serbestisi denir. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik
şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz (md. 12).
Sözleşmeler şu şekillerde yapılabilir:

i. Sözlü
ii. Yazılı
iii. Resmi

Sözlü
Sözleşmelerin çoğunluğu günlük hayatta sözlü olarak yapılmaktadır. Günlük hayatta
marketten bir alışveriş yapıldığında bile aslında sözleşme yapılmış olur. Market malları
sergilemekte ve fiyatlarını üzerinde belirtmektedir. Böylece bir öneri söz konusu olmaktadır.
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Bu fiyatı ödemeye razı müşteri de malı almakta ve ödemeyi gerçekleştirmektedir. Böylece
alıcı kabul iradesini açıklamış olmaktadır.

Yazılı
Sözleşmelerin yazılı olarak yapılması uyuşmazlık durumunda ispatlama açısından
önem taşımaktadır. Ancak bazı sözleşmelerin yazılı yapılması kanuni bir zorunluluk da
olabilir. Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının
bulunması zorunludur. Elektronik imza da geçerlidir. (md. 14)

Resmi
Bazı hukuksal sözleşmelerin resmi makam önünde yapılması gerekir. Örneğin
taşınmaz mülkiyetinin devrine ilişkin sözleşme tapu memuru önünde yapılmalıdır. Bazı
sözleşmelerin noterler önünde yapılması da söz konusu olabilir.

4.3 Sözleşme Türleri
Sözleşmeler çeşitli açılardan türlere ayrılabilir. Ait oldukları hukuk dalına göre şöyle
türlere ayırmak mümkündür:

i. Aile hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin evlenme sözleşmesi.
ii. Kişiler hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin dernek kurma sözleşmesi
iii. Miras hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin miras bölüşme sözleşmesi
iv. Eşya hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin irtifak sözleşmesi
v. Borçlar hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin satış sözleşmesi
vi. Ticaret hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin taşıma sözleşmesi
vii. İdare hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin imtiyaz sözleşmesi

Borçlar Kanunu’nda yer alan ve en çok karşılaşılabilen sözleşme çeşitleri şunlardır:
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Satış Sözleşmesi
Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının
ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Sözleşme ile aksi
kararlaştırılmadıkça veya aksine bir âdet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borçlarını aynı anda ifa
etmekle yükümlüdürler. (md. 207) Taşınır ve taşınmaz sözleşmesi olarak iki türü
bulunmaktadır.

Mal Değişim Sözleşmesi
Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin
zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin
zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir. (md. 282) Trampa sözleşmesi
olarak da adlandırılır.

Bağışlama Sözleşmesi
Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından
bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. (md. 285)
Kira Sözleşmesi
Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte
ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira
bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. (md. 299)
Ödünç Sözleşmesi
Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını
ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği
sözleşmedir. (md. 379)

Hizmet Sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle
iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği
sözleşmedir. İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi
üstlendiği sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir. (md. 393)
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Eser Sözleşmesi
Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun
karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. (md. 470)

Yayım Sözleşmesi
Yayım sözleşmesi, bir fikir ve sanat eseri sahibinin veya halefinin, o eseri
yayımlanmak üzere yayımcıya bırakmayı, yayımcının da onu çoğaltarak yayımlamayı
üstlendiği sözleşmedir. (md. 487)
Vekalet Sözleşmesi
Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı
üstlendiği sözleşmedir. (md. 502)
Simsarlık Sözleşmesi
Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının
hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması
hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi,
yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. (md. 520)

Komisyon Sözleşmesi
Alım veya satım komisyonculuğu, komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına ve
vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği
sözleşmedir. (md. 532)
Saklama Sözleşmesi
Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir
yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir. (md. 561)

Kefalet Sözleşmesi
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Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin
sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. (md. 581) Kefalet
sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet
tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. (md. 583)
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
Ömür boyu gelir sözleşmesi, gelir borçlusunun gelir alacaklısına, içlerinden birinin
veya üçüncü bir kişinin ömrü boyunca belirli dönemsel edimlerde bulunmayı üstlendiği
sözleşmedir. Sözleşme, aksine açık bir hüküm yoksa, gelir alacaklısının ömrü boyunca
yapılmış sayılır. Gelir borçlusunun veya üçüncü bir kişinin ömrüyle sınırlı olarak bağlanmış
olan gelir, aksi kararlaştırılmamışsa gelir alacaklısının mirasçılarına geçer. (md. 607)

Ömür Boyu Bakım Sözleşmesi
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye
kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı
değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. (md. 611)

Ortaklık Sözleşmesi
Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir
amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. (md. 620)
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Uygulamalar
Yazılı bir sözleşme (örneğin bir kira kontratı) bularak inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
İncelediğiniz sözleşmede ne tür hususlar bulunmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla
kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.
Sözleşmede şekil serbestliği esastır. Sözleşmeler sözlü, yazılı ve resmi şekillerde
yapılmaktadır.
Sözleşmeler ait oldukları hukuk dalına göre şöyle türlere ayrılabilir:
i. Aile hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin evlenme sözleşmesi.
ii. Kişiler hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin dernek kurma sözleşmesi
iii. Miras hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin miras bölüşme sözleşmesi
iv. Eşya hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin irtifak sözleşmesi
v. Borçlar hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin satış sözleşmesi
vi. Ticaret hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin taşıma sözleşmesi
vii. İdare hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin imtiyaz sözleşmesi
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Bölüm Soruları
1. Sözleşme ne demektir? Açıklayınız?
2. Öneri ve kabul nedir?
3. Sözleşme serbestisi ne anlama gelmektedir?
4. Sözleşmeler hangi şekillerde yapılabilir?
5. Sözleşme türleri nelerdir?

Çoktan Seçmeli Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi açıklanan iradelerin sayısı itibarıyla diğerlerinden farklıdır?
a. Sözleşme
b. Akit
c. Kontrat
d. Mukavele
e. Vasiyet

2. Sözleşme kurulabilmesi için hangisine ihtiyaç yoktur?
a. Öneri
b. Kabul
c. İrade beyanı
d. Yazılı şekil
e. İradelerin uyuşması

3. Malını satmak isteyen kişi 100 tl talep etmektedir. Bu talep nasıl adlandırılır?
a. Kabul
b. Karşı öneri
c. Öneri
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d. Sözleşme
e. Taraf

4. Sözleşmede şekil serbestisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
a. Hukuksal sözleşmeler resmi makam önünde yapılmalıdır.
b. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin sözleşme serbestçe tapu memuru önünde yapılabilir.
c. İspatlanmasının kolay olması açısından sözleşmelerin yazılı yapılması iyi olur.
d. Sözleşmenin geçerliliği, kanunda aksi belirtilmedikçe, şekle bağlı değildir.
e. Sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması gerekir.

5. Satış sözleşmesi hangi hukuk alanındaki sözleşmelere bir örnektir?
a. İdare hukuku
b. Ticaret hukuku
c. Borçlar hukuku
d. Eşya hukuku
e. Miras hukuku

CEVAP ANAHTARI
1. E 2. D 3. C 4. D 5. C
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5. BORÇ: KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1 Borç: Tanım
5.2 Borcun Kaynakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Borç ne demektir?
2. Hiç borç alıp, verdiniz mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Borç tanımı
Borcun kaynakları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Borcun tanımı kavranacak
Notlar, ders ve sorular
aracılığıyla
Borcun nerelerden ve nasıl Notlar, ders ve sorular
doğduğu öğrenilecek
aracılığıyla
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Anahtar Kavramlar
Borç, Sözleşme, Borçlu, Alacaklı, Edim, Haksız Fiil, Sebepsiz Zenginleşme
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Giriş
Borç hukukta çok önemli bir kavramdır. Bu bölümde bu kavramın anlamı ve borcun
kaynakları işlenecektir.
Türk Borçlar Kanunu 2011 yılında kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2012 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Borç konusuna ilişkin hükümler yeni 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu'nda düzenlenmektedir.
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5.1 Borç: Tanım
Borç, borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu edim olarak
tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle borç bir kimsenin başka bir kimseye karşı bir edim
vaadinde bulunmasıdır. Böylece edim vaadinde bulunan, diğer kimseye karşı belirli bir
şekilde hareket etme yükümlülüğü altına girmektedir.
Tanımı gereği borç ilişkisi iki taraflı bir ilişkidir. Bir tarafta borçlu diğer tarafta
alacaklı bulunmaktadır. Bu ikisi arasındaki ilişki, borç ilişkisidir. Borç ilişkisinin unsurları şu
şekilde ortaya konabilir:
i.

Borçlu

ii.

Alacaklı

iii.

Edim

i. Borçlu: Alacaklıya karşı belli bir edimde bulunma, belli bir şeyi yerine getirme
yükümlülüğü altında olan kişidir. Bu yükümlülük borç ilişkisinden doğmaktadır.
ii. Alacaklı: Borçludan belli bir edimde bulunmasını, belli bir şeyi yerine getirmesini
isteme hakkına sahip kişidir. Bu isteme hakkı borç ilişkisinden doğmaktadır.
iii. Edim (eda): Alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki sonucu yerine getirilmesi istenen
şey veya davranıştır. Bir sözleşmede karşılıklı edimler de söz konusu olabilir. Örneğin satış
sözleşmesinde malik evin mülkiyetini alıcıya devretmek, alıcı da belli bir miktar para ödemek
edimi altındadır.

5.2 Borcun Kaynakları
Borcun kaynakları denildiği zaman borç ilişkisinin neden ortaya çıktığının saptanması
anlaşılır. Borcun kaynakları olarak şunları saymak mümkündür:
i.

Sözleşme

ii.

Haksız Fiil

iii.

Sebepsiz Zenginleşme

i. Sözleşmeden Doğan Borç
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Sözleşmeler hukuksal işlemlerdir. Sözleşmeler aynı zamanda iki taraflı hukuksal
işlemlerdir. Taraflar iradelerini açıklayarak sözleşme kurarlar. Tarafların açıkladıkları
iradelerin birbirleri ile uyumlu olması gerekir.
Sözleşme ile taraflar arasında borç ilişkisi kurulur. Örneğin alıcı ile satıcı aralarında
sözleşme yaparak bir borç ilişkisi kurabilirler. Böylece alıcı ödeme yapar, satıcı da belli bir
eşyanın mülkiyetini alıcıya devreder. Benzer şekilde kira sözleşmesi ile de kiracı kirayı
ödeme, ev sahibi de evinin kullanımına tahsis etme yükümlülüğü altına girer.
Sözleşmeler daha ayrıntılı olarak başka bir bölümde ele alınmaktadır.

ii. Haksız Fiilden Doğan Borç
Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle
yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir
fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. (md. 49) Ortada
haksız bir fiil varsa bu fiilin faili, fiilin muhatabına karşı borçlu olur.
Haksız fiilden bahsedebilmek için şunların olması gerekir:
Hukuka Aykırılık:
Borçlar Kanunu'na göre haksız fiil dolayısıyla borcun ortaya çıkması için bu fiilin
hukuka aykırı olması gerekir (madde 49). Fiili hukuka uygun kılan meşru savunma, zaruret
hali gibi sebepler de bulunmamalıdır.

Fiil:
Ortada bir fiil olmalıdır. Fiil yapılmaması gereken bir şeyin yapılması yada yapılması
gereken bir şeyin yapılmaması şeklinde ortaya çıkabilir.

Zarar:
Ortaya zararın çıkmış olması gerekir. Zarar kişinin şahıs yada malvarlığında meydana
gelen eksilme olarak tanımlanmaktadır. Zarar maddi yada manevi olabilir. Maddi zarar bir
kişinin malvarlığında meydana gelen ve para ile ölçülebilen eksilmedir. Manevi zarar ise
kişinin şahıs varlığında meydana gelen zarardır. Hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, şeref gibi
değerlere verilen zarar bu kategoride değerlendirilebilir.
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Nedensellik Bağı:
Fiil ile zarar arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Diğer bir deyişle ortaya
çıkan zarar o fiilin sonucunda meydana gelmiş olmalıdır.

Kusur:
Haksız fiil sonucu borcun doğabilmesi için ortada kusur bulunmalıdır. Eğer fiili
işleyen (fail) fiilin sonucunu isteyerek o fiili işlemişse kast söz konusudur. Hukuka aykırı
sonuç istenmemekle birlikte, bu sonucun ortaya çıkmaması için gereken özen gösterilmemişse
ihmal söz konusudur. İhmalde fiil isteyerek işlenmiştir, ancak sonuç önlenebilecek iken
yeterince özen gösterilmediği için sonuç ortaya çıkmıştır.
Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Hâkim,
tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını
göz önüne alarak belirler. Örneğin bir kişinin komşusunun mülküne zarar vermesi sonucu
ortaya haksız fiilden doğan borç çıkar.

iii. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç
Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden
zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle
zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması
durumunda doğmuş olur (madde 77). Diğer bir deyişle sebepsiz zenginleşme bir kimsenin
haklı bir sebep olmaksızın bir başka kimsenin aleyhine zenginleşmesidir. Bu tür bir durum
gerçekleşirse sebepsiz zenginleşen kimse, aleyhine zenginleştiği kişiye karşı borçlanmış
duruma düşmektedir.
Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış
olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. Zenginleşen,
zenginleşmeyi iyi niyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri
vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri
vermekle yükümlüdür (madde 79).

Sebepsiz zenginleşmeden bahsedebilmek için şunların olması gerekir:
Zenginleşme:
Bir kimsenin malvarlığında artış olmalıdır.
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Fakirleşme:
Bir kimsenin malvarlığında eksilme olmalıdır.

Nedensellik Bağı:
Zenginleşme ile fakirleşme arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunmalıdır.

Zenginleşmenin Sebepsiz Olması:
Zenginleşme haklı bir gerekçeye dayanmamalıdır. Hukuken kabul edilebilir bir sebep
olmaksızın zenginleşme gerçekleşmelidir.
Örneğin yanlışlıkla bir kişinin hesabına belli bir miktar paranın havale edilmesi
sebepsiz zenginleşmedir. Kişi hak etmediği bir şekilde, hukuken geçerli bir sebebe
dayanmadan zenginleşmekte yani malvarlığında artış olmaktadır. Aynı zamanda başkasının
malvarlığında azalma söz konusudur. Kendi hesabına yanlışlıkla para yatırılmış olan kişi bu
meblağı paranın gerçek sahibine borçlanmaktadır.
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Uygulamalar
Bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Borç, borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu edim olarak
tanımlanabilir. Tanımı gereği borç ilişkisi iki taraflı bir ilişkidir. Bir tarafta borçlu diğer
tarafta alacaklı bulunmaktadır. Edim, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki sonucu yerine
getirilmesi istenen şey veya davranıştır.
Borçlar, sözleşmeden, haksız fiilden yada sebepsiz zenginleşmeden doğmaktadır.
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Bölüm Soruları

1. Borç ne demektir?
2. Borç ilişkisinin unsurları nelerdir?
3. Sözleşmeden doğan borçları açıklayınız?
4. Haksız fiilden doğan borçları açıklayınız?
5. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçları açıklayınız?

Çoktan Seçmeli Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin unsurlarından değildir?
a. Borçlu
b. Alacaklı
c. Edim
d. Eda
e. Senet

2. Türk Borçlar Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?
a. 1928
b. 1968
c. 2013
d. 2011
e. 1982

3. Borç ilişkisindeki edim, başka türlü nasıl ifade edilebilir?
a. Borçlu
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b. Eda
c. alacaklı
d. Sözleşme
e. Satış

4. Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren kişinin bu zararı ödemekle
yükümlü olması durumunda borcun kaynağı hangisidir?
a. Zarar
b. Sözleşme
c. Kusur
d. Haksız fiil
e. Sebepsiz zenginleşme

5. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ile ilgili olarak hangisi doğru değildir?
a. Haklı bir sebep vardır
b. Malvarlığında artış vardır
c. Sebepsiz zenginleşme geri istenebilir
d. Malvarlığında azalış olmaktadır
e. İyi niyet önemlidir.

CEVAP ANAHTARI
1. E 2. D 3. B 4.D 5. A
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6. BORÇ: HÜKÜM VE SONUÇLARI; SONA ERMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1 Borcun Hüküm ve Sonuçları
6.2 Borcun Sona Ermesi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ve Konuyu çalışarak ve soruları
çözerek

Borcun Hüküm ve Sonuçları

Borcun
Hüküm
Sonuçlarını öğrenmek

Borcun sona ermesi

Borcu sona erdiren halleri Konuyu çalışarak ve soruları
kavramak
çözerek
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Anahtar Kavramlar
Borç, İfa, İbra, Zamanaşımı
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Giriş
Borç ilişkisi sonucunda borcun yerine getirilmesi yani ifası esastır. Ancak ifa her
zaman söz konusu olmamaktadır
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6. 1 Borcun Hüküm ve Sonuçları
Borcun hüküm ve sonuçlarını üç başlık altında incelemek mümkündür:
iv.

İfa

v.

İfa Edilmeme

vi.

Temerrüd

i. İfa
İfa ile borç ilişkisi sonucu ortaya çıkan edim yerine getirilmiş olur. Diğer bir deyişle
borçlu alacaklıya borcunu öder. Böylece borç ilişkisi sona ermiş olur.

ii. İfa Edilmeme
İfa edilmeme ile borçlunun edimini yerine getirmemesi anlaşılır. Borçlu ya hiç edimini
yerine getirmez, yada yerine getirmesi öngörülen şekilde tam olarak edimini yerine getirmez.
Borçlu borcunu yerine getirmezse alacaklı ifa davası açarak mahkemeden alacağın
cebri yolla borçludan alınarak kendisine verilmesini talep edebilir. İfa yerine alacaklı tazminat
davası da açarak borçludan tazminat talep edebilir.
Alacaklı sözleşmeyi feshedebilir. Borçlar Kanunu'na göre “alacaklı, ayrıcaborcun
ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini bildirerek sözleşmeden
dönebilir” (madde 125).

iii. Temerrüd
Borçlunun edimini zamanında ifa etmeyerek ifa etmemede direnmesidir. Temerrüdün
şartları şunlardır:

i. Süre Dolmuş Olmalı
Tarafların karşılıklı anlaşmayla borcun ifasını bir süreye bağladığı borçlarda
borçlunun temerrüdü için bu sürenin dolmuş olması gerekir (madde 90). Diğer bir deyişle
vade gelmiş ancak borçlu borcunu ödememiş olmalıdır.
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ii. İhtar
Temerrüdden bahsedebilmek için borçluya alacaklı tarafından ihtarda bulunulmuş
olması gerekir. İhtar ile alacaklı borçluya borcunu ödemesi gerektiğini bildirir, onu borcunu
ödemeye çağırır.

6. 2 Borcun Sona Ermesi
Borç aşağıdaki hallerde sona erer:
i.

İfa

ii.

İbra

iii.

Yenileme

iv.

Birleşme

v.

İfa İmkansızlığı

vi.

Takas

vii.

Zamanaşımı

i. İfa:
İfa, edimin yerine getirilmesidir. Borçlu alacaklıya karşı olan edimini yerine getirince
boç sona erer.

ii. İbra:
Borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya
kısmen ortadan kaldırılabilir (md. 132). İbra iki taraflı bir sözleşmedir ve bununla alacaklı
borcunu istemekten vazgeçmekte alacaklı da bunu kabul etmektedir.

iii. Yenileme:
Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi tarafların bu yöndeki açık iradesi
ile olur (md. 133). Yenilemede taraflar yeni bir sözleşme yaparak eski borcu ortadan
kaldırmakta ve yeni bir borç ilişkisi ortaya çıkarmaktadır.
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iv: Birleşme:
Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer (md. 135).
Örneğin bir evin sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesine göre kiracının her ay kira
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kiracı evi satın alırsa evin maliki haline gelir ve artık
kira ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.

v. İfa İmkansızlığı:
Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona
erer. Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen
olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkarsa borç sona
erebilir. Örneğin deprem, sel baskını gibi bir sebepten borcun konusu olan eşya ortadan
kalkmışsa borç yükümlülüğü sona erer.

vi. Takas:
İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borçlu
oldukları takdirde, her biri alacağını borcuyla takas edebilir (md. 139). Bunun için her iki
borcun da ödeme zamanın gelmiş olması ve tarafların birbirlerine borçlarının bulunması
gerekir. Her iki borcun miktarı birbirine eşit değilse her iki borç, takas edilebilecekleri anda
daha az olan borç tutarınca sona erer.

vii. Zamanaşımı:
Borcun ödeme zamanı gelmişse alacaklı borçludan borcu ödemesini isteyebilir. Bu
istek makul bir süre içinde yapılmalıdır. Aradan uzun bir sürenin geçmesi alacaklının borcun
ödenmesini isteme hakkını ortadan kaldırabilir. Böylece borç zamanaşımına uğradığından
sona erer. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına
tabidir (md. 146). Kanun farlı zamanaşımı süreleri de belirleyebilir. Örneğin kira bedelleri,
anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler ile otel, motel, pansiyon ve tatil köyü
gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri için
zamanaşımı beş yıldır (md. 147).
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Uygulamalar
Bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bulunmamaktadır

93

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Borç ilişkisi sonucunda, borcun yerine getirilmesi yani ifası esastır. Ancak ifa her
zaman söz konusu olmamaktadır.
Borçlu borcunu yerine getirmezse alacaklı ifa davası açarak mahkemeden alacağın
cebri yolla borçludan alınarak kendisine verilmesini talep edebilir. İfa yerine alacaklı tazminat
davası da açarak borçludan tazminat talep edebilir. Alacaklı sözleşmeyi feshedebilir.
Borç aşağıdaki hallerde sona erer:
i.

İfa

ii.

İbra

iii.

Yenileme

iv.

Birleşme

v.

İfa İmkansızlığı

vi.

Takas

vii.

Zamanaşımı
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Bölüm Soruları
1. İfa nedir?
2. Temerrüd nedir?
3. Borçlar nasıl sona ermektedir?
4. Zamanaşımı nedir?
5. İfa imkansızlığı nedir?

Çoktan Seçmeli Sorular
1. Edimin yerine getirilmesi nasıl adlandırılır?
a. İfa
b. İbra
c. Yenileme
d. Erteleme
e. İfa imkansızlığı

2. Borç aşağıdaki hallerden hangisinde sona ermez?
a. İfa
b. İbra
c. Yenileme
d. Erteleme
e. İfa imkansızlığı

3. Borç aşağıdaki hallerden hangisinde sona ermez?
a. Takas
b. Zamanaşımı
c. Temerrüd
d. Birleşme
e. İbra
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4. Deprem, sel baskını gibi bir sebepten dolayı borcun konusu olan eşyanın ortadan kalkması
üzerine borcun sona ermesini hangisi ifade eder?
a. İfa
b. İbra
c. Yenileme
d. Erteleme
e. İfa imkansızlığı

5. Kira bedelleri için zamanaşımı kaç yıldır?
a. 3
b. 5
c. 10
d. 12
e. 15

CEVAP ANAHTARI
1. A 2. D 3. C 4. E 5. B
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7. YAPTIRIM

98

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. 1 Tanım
7. 2 Yaptırım Çeşitleri
7.2.1 Özel Hukuk Yaptırımları
7.2.2 Kamu Hukuku Yaptırımları

99

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hukuk kurallarına uyulmazsa ne olur?
2. Bildiğiniz önemli yaptırım türleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ve Konuyu çalışarak ve soruları
çözerek

Yaptırım Tanımı

Yaptırımın
anlam
içeriğini kavramak

Özel Hukuk Yaptırımları

Özel
hukuk
alanındaki Konuyu çalışarak ve soruları
yaptırımları öğrenmek
çözerek

Kamu Hukuku Yaptırımları

Kamu hukuku alanındaki Konuyu çalışarak ve soruları
yaptırımları öğrenmek
çözerek
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Anahtar Kavramlar
Yaptırım, Cebir, Tehdit, Ceza, İptal, Butlan
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Giriş

Hukukun ihlali yaptırımı gerektirir. Bu bölümde öncelikle yaptırım tanımlanacak
akabinde değişik hukuk dallarındaki yaptırımlar ele alınacaktır.
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7. 1 Tanım
Hukuk kuralları bazı şeylerin yapılmasını (emir), bazı şeylerin de yapılmamasını
(yasak) ister. Bu isteklerin yerine getirilmemesi hukukun ihlali anlamına gelir. Hukukun ihlali
yaptırım ile karşılaşır.
Yaptırım, bir hukuk kuralının ihlali halinde devlet tarafından öngörülen zorlama
olarak tanımlanabilir. Nitekim hukuk kurallarını toplumu düzenleyen diğer kurallardan ayıran
en önemli husus, hukuk kurallarının devlet yaptırımına bağlanmış olmasıdır.
Yaptırımın maddi ve manevi olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. Maddi yönüne
“cebir”, manevi yönüne “tehdit” denir. Tehdit, hukuk kuralını ihlalden önce söz konusudur ve
bireyler yaptırımla karşılaşacakları korkusuyla hukuk kuralına riayet ederler. Şayet hukuk
kuralını ihlal etmişlerse artık fiziki zorlama ile karşı karşıyadırlar.
Eski toplumlarda bireyler uğradıkları zararlara karşı doğrudan zarara sebep olanlardan
“öç” alarak bu zararı giderme yoluna başvururken, günümüz hukuk sistemlerinde yaptırım
ancak devlet eliyle gerçekleşmektedir.

7. 2 Yaptırım Çeşitleri
Yaptırımları ait oldukları hukuk alanına göre özel hukuk yaptırımları ve kamu hukuku
yaptırımları olarak ikiye ayırmak yerinde olur.

7.2.1 Özel Hukuk Yaptırımları
Özel hukuk yaptırımları da kendi aralarında üçe ayrılır:
vii.

Hükümsüzlük

viii.

Zorla Yaptırma

ix.

Tazminat

i. Hükümsüzlük
Hukukun öngördüğü şekilde yapılmayan hukuksal işlemler hükümsüz (geçersiz)
olurlar. Hükümsüzlük yokluk ve butlan olarak ikiye ayrılır.

Yokluk
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İşlemin kurucu unsurlarından biri yoksa o işlem yok hükmündedir. Bunu ifade etmek
için yokluk terimi kullanılmaktadır. Yoklukla sakat olan işlemler için keenlemyekun (hiç
olmamış gibi) tabiri de kullanılır. Sık tekrarlanan bir örnek olarak evlendirmeye yetkili
memur önünde gerçekleştirilmemiş evlilik işlemi yok hükmündedir. Bu işlemler hukuk
alanında herhangi bir sonuç doğurmaz ve zaten yok hükmünde oldukları için ortadan
kaldırılmaları için başka bir işlem yapılmasına da gerek yoktur.

Butlan
Butlan da kendi arasında ikiye ayrılır. Mutlak butlanda (kesin hükümsüzlük) sakatlık
geçerlik şartı ve kamu düzeni ile ilgilidir. Bu işlem kurucu unsurları var olduğu için hukuk
düzeninde vardır ancak sakatlık o derece önemlidir ki baştan itibaren işlem geçersizdir. Bu
işlemin geçersizliği herkes tarafından ileri sürülebilir ve hakim tarafından kendiliğinden
(re’sen) dikkate alınır. Taraflar isteseler bile bu işlemi hukuka uygun hale getiremezler.
Ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan işlemler ve hukuka aykırı olarak yapılan işlemler bu
türdendir.
Nisbi butlanda ise işlemin kurucu unsurları mevcuttur. Ayrıca işlem hukukun emredici
kurallarına da uygundur. Ancak açıklanan irade sakatlanmıştır. Bu işlemler için iptal edilebilir
işlem tabiri de kullanılır. Örneğin hata veya hile ile iradesi sakatlanan kişinin yapmış olduğu
işlem bu türdendir. Bu işlemin iptalini iradesi sakatlanan kişi isteyebilir. Bu işlemler ilgili
taraf istemedikçe hukuksal sonuç doğurur.

ii. Zorla Yaptırma (Cebri İcra)
Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin devlet gücü ile yükümlülüklerini yerine
getirmesinin sağlanmasıdır. Örneğin borçlu borcunu ödemiyorsa icra daireleri aracılığıyla
onun malvarlığından alınan miktar alacaklıya verilir.

iii. Tazminat
Hukuka aykırı bir davranış veya işlem neticesinde zarar oluşmuşsa, hukuku ihlal eden
taraf zarara uğrayan kişiye tazminat öder. Tazminatın kaynağı sözleşmeye aykırılık yada
haksız fiil olabilir.
Tazminat, maddi ve manevi tazminat olarak iki gruba ayrılır. Maddi tazminat kişinin
malvarlığında meydana gelen zararı karşılamaya yöneliktir. Örneğin kişinin motorlu taşıtına
bir zarar gelmişse bu zarar giderilir.
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Manevi tazminat ise kişinin maruz kaldığı acı ve elemi hafifletmek amacıyla söz
konusu olur. Bu acı ve elemi hafifletmek amacıyla bir miktar paranın manevi tazminat olarak
ödenmesine mahkeme karar verebilir.

7.2.2 Kamu Hukuku Yaptırımları
Kamu hukuku yaptırımları ait oldukları hukuk dalına göre şöyle sınıflandırılabilir:
iv.

Ceza Hukuku Yaptırımları

v.

İdare Hukuku Yaptırımları

vi.

Anayasa Hukuku Yaptırımları

vii.

Uluslararası Hukuk Yaptırımları

i. Ceza Hukuku Yaptırımları
Ceza hukuku bağlamındaki yaptırım ceza olarak adlandırılır. Ceza, kanunun suç
saydığı eylemin gerçekleşmesi halinde söz konusudur. Diğer bir deyişle ceza hukuku
kuralının ihlali durumunda ortaya çıkan yaptırımdır.
Türk Ceza Kanunu bağlamında cezalar hapis ve adli para cezası olarak ikiye ayrılır.
Hapis cezaları üç grupta toplanır: Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezası.
Müebbet hapis cezası, suçu işleyen kişinin (hükümlü) ömür boyu hapis cezasına
mahkum olmasıdır. Ağırlaştırılmış müebbette daha sıkı güvenlik rejimi uygulanacaktır. Süreli
hapis cezası bir aydan yirmi yıla kadar olan hapis cezasıdır.
Bir yıl ve daha az süreli hapis cezaları “kısa süreli hapis cezası” olarak adlandırılır.
Bunlar suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, pişmanlık, suçun işlenmesindeki
özelliler dikkate alınarak adli para cezasına, bir eğitim kurumuna devam etmeye, belirli
yerlere gitmekten ve belirli faaliyetleri yapmaktan yasaklanmaya, gönüllü olmak şartıyla
kamuya yararlı bir işte çalışmaya çevrilebilir.
Türkiye'de 1984 yılından beri idam cezası uygulanmamış (idam infaz edilmemiş) ve
2004 yılında çıkarılan 5218 sayılı Kanunla idam cezası kaldırılmıştır.

ii. İdare Hukuku Yaptırımları
İdare hukuku alanında çok çeşitli yaptırımlar söz konusudur. Bu alandaki yaptırımları
idarenin uyguladığı yaptırımlar ve idareye karşı yaptırımlar olarak ikiye ayırmak mümkündür.
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İdarenin Uyguladığı Yaptırımlar
İdare, idari para cezası, işyerinin mühürlenmesi, izin ve ruhsatın geri alınması, disiplin
cezası gibi pek çok yaptırım uygular. Bunlar idari yaptırım olarak adlandırılır.
Kabahatler Kanunu kabahati “kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını
öngördüğü haksızlık” olarak tanımlamıştır (madde 2). Buna göre dilencilik, gürültü, rahatsız
etme, çevreyi kirletme gibi kabahatler düzenlenmiş bunlar için idari para cezası, işyerinin
kapatılması gibi idari yaptırımlar öngörülmüştür.
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği'ne göre de idare tarafından hız sınırlarını
aşan, park yasaklarına uymayan ve benzeri kural ihlalleri durumunda para cezaları, trafikten
men cezası gibi çeşitli cezalar verilir.
Disiplin cezaları da idare tarafından uygulanan önemli yaptırımlardır. Yükseköğretim
öğrenci ve personelinin uymaları gereken kuralları ihlalleri durumunda verilecek disiplin
cezaları yönetmeliklerle tespit olunmuştur. Uyarma, kınama, maaştan kesme, okuldan
uzaklaştırma, meslekten çıkarma, kamu görevinden çıkarma gibi çeşitli dsiplin cezaları
mevcuttur.

İdareye Karşı Yaptırımlar
İdarenin yapmış olduğu bazı işlemler yok hükmündedir. İdare mahkemesi bunu tespit
eder. Bu tür işlemler yok hükmünde oldukları için hiçbir hukuksal sonuç doğurmazlar.
Örneğin idare bir yasama yahut yargı faaliyeti gerçekleştirmişse bu işlem yokluk ile malul
olur.
Hukuka aykırı yapılan işlemler mahkemeler tarafından iptal edilebilir. Örneğin, bir
kamu görevlisinin bulunduğu dereceden daha düşük düzeyli bir göreve atanması işlemi
mahkeme tarafından iptal edilir. Hukuka aykırı şekilde bir öğrenciye yada memura disiplin
cezası verilmesi idari yargı tarafından iptal edilir. İptal kararları geçmişe yürüyerek idari
işlemin yapıldığı tarihten itibaren idari işlemi hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kaldırır.
İptal, yönetmelik gibi idarenin düzenleyici işlemleri için de söz konusudur. Böylelikle
idari yargıda iptal kararı alınarak yönetmelikler yürürlükten kaldırılabilir.
Bazı hukuka aykırı işlemler vardır ki onların iptali istemiyle açılan davanın
sonuçlanmasına kadar bunların uygulanmada kalması halinde telafisi güç veya imkansız zarar
ortaya çıkabilir. Bu tür bir durumda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verebilir. Esasen
yürütmeyi durdurma bir işlemin hukuka aykırı olduğunu ifade etmemektedir. Bununla birlikte
mahkeme nihai kararını verene kadar işlem uygulanmaz. Örneğin belediyenin yol yapmak
amacıyla bir vatandaşın arsasını kamulaştırma kararına karşı açılan iptal davasında mahkeme
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yürütmeyi durdurma kararı vermişse, nihai karar verilene kadar belediye arsayı yol yapmak
için kullanamaz.
Tazminat da idareye karşı bir yaptırımdır. Hukuka aykırı idari eylem ve işlemlerden
zarara uğrayanlar uğradıkları zararın giderilmesi amacıyla idari yargıda tam yargı davası
açabilirler.

iii. Anayasa Hukuku Yaptırımları
Anayasa Mahkemesinin ana görevi kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve
TBMM içtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemektir.
Anayasa değişiklikleri ise sadece şekil bakımından anayasaya uygunluk açısından Anayasa
Mahkemesince denetlenir. Eğer bunlar anayasaya aykırı bulunursa iptal edilir. İptal kararı
anayasa hukukundaki çok önemli bir yaptırımdır.
İptal dışında Anayasa Mahkemesinin uyguladığı başka yaptırımlar da söz konusudur.
Bunlar şöyle sıralanabilir:

Bireysel başvuru yoluyla önüne gelen başvuruyu inceleyerek anayasaya
aykırılık saptanabilir


Siyasi partilerin kapatılmasına karar verebilir



Siyasi partilere yapılan yardımın kesilmesine karar verebilir

Anayasa hukukunda Anayasa Mahkemesi dışında yasama organı olan TBMM de bazı
yaptırımlar uygulayabilir. Bunlar arasında şunları saymak mümkündür:


Milletvekilliğinin düşmesine karar vermek



Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek



Meclis araştırmasına karar vermek



Yüce divana sevk etmek

iv. Uluslararası Hukuk Yaptırımları
Uluslararası düzende devletler egemen oldukları için ve onların üzerinde başka bir
otoritenin, örneğin bir dünya devletinin, bulunmamasından dolayı ancak devletler birbirlerine
karşı yaptırım uygulayabilir. Yaptırımlar ekonomik ve diplomatik ilişkileri kesme gibi pekçok
şekilde olabilir. Ancak hiçbir şekilde bir devlet başka bir devlete karşı silahlı kuvvet
kullanımını (savaş) içeren yaptırım uygulayamaz.
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Devletlerden başka Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler de yaptırım
uygulayabilir. Birleşmiş Milletler ekonomik, diplomatik ve diğer yaptırımlar uygulayabileceği
gibi barış ve güvenliğin ihlali halinde silahlı kuvvet kullanımını da içeren önlemler alabilir.
Uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali uluslararası sorumluluk
konusuyla ilgilidir. Bir devletin bir yükümlülük tarafından istenene uygun olmayan bir fiilde
bulunması halinde o devletin uluslararası yükümlülüğünün ihlali ortaya çıkar. Herhangi bir
devlet organı tarafından işlenen fiil uluslararası hukuka göre o devletin tasarrufu olarak kabul
edilir ve devletin sorumluluğunu gerektirir.
Uluslararası hukuka aykırı fiilden sorumlu devlet eğer fiile devam ediyorsa onu sona
erdirmek ve eğer şartlar gerekli kılıyorsa tekrar etmeyeceğine dair uygun güvence ve
garantileri sunma yükümlülüğü altındadır. Sorumlu devlet ortaya çıkan bütün zararı düzeltme
(onarma-giderme) yükümlülüğü altındadır. Onarma yükümlülüğü, sorumlu devletin ihlal
edilen yükümlülüğü yerine getirme ödevini de ortadan kaldırmaz.
Onarım eski hale getirme, tazminat ve tatmin şeklinde veya bunlardan birkaçının
birlikte kullanılması şeklinde olabilir. Eski hale getirme, ihlal gerçekleşmeden önceki halin
yeniden tesis edilmesidir. Zarar eski hale getirme ile giderilemiyorsa, sorumlu devlet tazminat
ödeme yükümlülüğü altındadır. Tatmin yöntemi, uluslararası hukuka aykırılığın sebep olduğu
zararın eski haline getirme ve tazminat ile giderilemediği durumlarda uygulanır. Bu yöntem
uluslararası hukuka aykırılığın resmi olarak kabul edilmesi, üzüntü duyulduğunun
bildirilmesi, resmi özür dilenmesi gibi şekillerde uygulanabilir.
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Uygulamalar
Basından çeşitli yaptırım uygulamaları ile ilgili haberler bulunuz.
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Uygulama Soruları
Bulduğunuz haberlerde hangi yaptırımlar söz konusudur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hukukun ihlali yaptırım ile karşılaşır. Yaptırım, bir hukuk kuralının ihlali halinde
devlet tarafından öngörülen zorlama olarak tanımlanabilir. Yaptırımın maddi yönüne “cebir”,
manevi yönüne “tehdit” denir.
Yaptırımları ait oldukları hukuk alanına göre özel hukuk yaptırımları ve kamu hukuku
yaptırımları olarak ikiye ayırmak yerinde olur.
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Bölüm Soruları
1. Yaptırım nedir?
2. Özel hukuk yaptırımlarını açıklayınız.
3. Ceza hukuku yaptırımlarını açıklayınız.
4. İdare hukuku yaptırımlarını açıklayınız.
5. Anayasa hukuku yaptırımlarını açıklayınız.
6. Uluslararası hukuk yaptırımlarını açıklayınız.

Çoktan Seçmeli Sorular

1. Hangisi özel hukuk yaptırımı değildir?
a. Hükümsüzlük
b. Zorla yaptırma
c.Geçersizlik
d. Tazminat
e. Ceza

2. İşlemin kurucu unsurlarından biri mevcut değilse, bu işlemi ifade etmek için hangi tabir
kullanılır?
a. Yokluk
b. Mutlak Butlan
c. Nisbi butlan
d. Cebri icra
e. Müebbet

3. Hangisi nisbi butlanla ilgili doğru değildir?
a. Kurucu unsurlar mevcuttur
b. Emredici kurallara aykırılık söz konusu değildir
c. İrade sakatlanmıştır
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d. Hakim kendiliğinden dikkate alır
e. İptali istenebilir

4. Kişinin maruz kaldığı acı ve elem için hangisi talep edilebilir?
a. Maddi tazminat
b. Manevi tazminat
c. Para cezası
d. İptal
e. Yürütmeyi durdurma

5. Öğrenciye verilen disiplin cezası hangi hukuk dalının bir yaptırımıdır?
a. Anayasa hukuku
b. İdare hukuku
c. Ceza hukuku
d. Borçlar hukuku
e. Medeni hukuk

CEVAP ANAHTARI
1. E 2. A 3. D 4. B 5. B
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8. SORUMLULUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1 Sorumluluk Kavramı
8.2 Medeni Hukukta Sorumluluk
8.3 Cezai Sorumluluk
8.4 İdari Sorumluluk
8.5 Siyasi Sorumluluk
8.6 Uluslararası Sorumluluk

116

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hukuk kurallarını ihlal edenler nasıl sorumlu tutulabilir?
2. Her hukuk dalında sorumluluk aynı mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Medeni
Sorumluluk

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Hukukta Özel hukukta sorumluluk ve Konuyu çalışarak
çeşitlerinin öğrenilmesi

elde
veya

Konuyu çalışarak

Cezai Sorumluluk

Ceza hukukunda sorumluluk
ve çeşitlerinin öğrenilmesi

İdari ve Siyasi Sorumluluk

İdare ve Anayasa hukukunda Konuyu çalışarak
sorumluluk ve çeşitlerinin
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
Kusura Dayanan Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk, Suç, Hizmet Kusuru, Siyasi
Sorumluluk

119

Giriş

Hukuka aykırı eylemler sorumluluğu gerektirir. Bu bölümde değişik hukuk
dallarındaki sorumluluk konusu incelenecektir.
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8.1 Kavram
Herkes, eyleminden dolayı sorumludur. Hukukta ölçü eylemin hukuka uygun olup
olmadığıdır. Hukuka uygun hareket edilmişse kişiyi sorumlu tutmak mümkün değildir.
Hukuka aykırı eylemler sorumluluğu gerektirir.
İlgili oldukları hukuk dalları açısından sorumluluk konusunu aşağıdaki başlıklar
çerçevesinde incelemek uygun olur.

8.2 Medeni Hukukta Sorumluluk
Burada medeni hukukta sorumluluk yada medeni sorumluluk geniş anlamıyla
kullanılmaktadır ve özel hukuktaki sorumluluğu ifade eder. Bir kişinin diğer bir kişiye
verdiği zararın giderilmesi anlamına gelmektedir. Zarar borç ilişkisinden doğmaktadır. Borç
da sözleşmeden, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğmaktadır. Örneğin bir kişi
sözleşme uyarınca ödemesi gereken meblağı ödememişse sözleşmeden dolayı, başka birinin
malına zarar vermişse haksız fiilden dolayı ve başka birinin hesabına yapılan havale
yanlışlıkla kendi hesabına yapılmışsa sebepsiz zenginleşmeden dolayı sorumludur.
Medeni hukukta sorumluluk kusura dayanan sorumluluk ve kusursuz sorumluluk
olarak ikiye ayrılabilir:

Kusura Dayanan Sorumluluk
Hukuka aykırı fiil sonucu ortaya çıkan zararın kusurlu bir fiil ile ortaya çıkması
anlamına gelmektedir. Şu dört şart varsa kusura dayanan sorumluluk söz konusu olur.

i. Hukuka aykırılık: Fiil hukuka aykırı olmalıdır. Burada hukuka aykırılık geniş
anlamda kullanılır. Sözleşmeye aykırı fiil de hukuka aykırı fiil kabul edilir. Borçlunun
vadesinde borcunu ödememesi bunun bir örneğini oluşturur.
ii. Zarar: Hukuka aykırı fiilden bir zarar ortaya çıkmalıdır. Maddi zarar mal
varlığından azalma yada beklenen artışın gerçekleşememesi şeklinde olabilir.
iii.Nedensellik: Hukuka aykırı fiil ile zarar arasında bir nedensellik bağı olmalıdır.
Zarar hukuka aykırı fiilin sonucu olarak ortaya çıkmalıdır.
iv. Kusur: Hukuka aykırı fiilin bilerek ve isteyerek işlenmesi gerekir. Bu, kusur olarak
adlandırılır. Kusur ya kast yada ihmal biçiminde olur. Hukuka aykırı fiilin sonucu istenmişse
kasdi fiilden bahsedilir. Fiil isteyerek işlenmiş ancak sonuç istenmemiş olmasına rağmen
sonucun ortaya çıkmasını önlemek için gerekli özen gösterilmemiş, önlemler alınmamışsa
ihmal söz konusudur.
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Kusursuz Sorumluluk
Kusur söz konusu olmasa bile bazı durumlarda sorumluluk gündeme gelebilmektedir.
Buna kusursuz sorumluluk denir. Kusursuz sorumlulukta yukarıda belirtilen diğer şartlar
mevcuttur ancak kusur söz konusu değildir. Özellikle riskli (tehlikeli) faaliyetler neticesinde
kusursuz sorumluluk gündeme gelmektedir. Gereken tüm özen gösterilmiş, önlemler alınmış
olsa bile niteliği gereği tehlikeli faaliyetlerden zarar görmüş kişilerin zararlarının giderilmesi
gerekmektedir. Günümüzde sigorta siteminin gelişmesiyle bu tür zararlar için tazminat
mekanizması gündeme gelmektedir. Örneğin taşıt kazalarında ortaya çıkan maddi zararlar
sigorta tarafından karşılanmaktadır.

8.3 Cezai Sorumluluk
Kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesinden doğan sorumluluk cezai sorumluluk
olarak adlandırılır. Bu fiiller ceza kanunundan doğabileceği gibi başka kanunlardan da
doğabilir. Ancak kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereği kanunda açıkça öngörülmedikçe
bu tür sorumluluk söz konusu olamaz.
Cezai sorumluluktan bahsedebilmek için suçun işlenmesi gerekmektedir. Suç, maddi
ve manevi unsur olmak üzere iki unsurdan oluşur. Bu iki unsurun varlığı halinde suçun
işlendiği kabul edilir.

Suçun maddi unsuru şunlardan oluşmaktadır:
i. Hareket: Kişinin harekette bulunması gerekir. Burada bir davranış, bir fiil söz
konusudur. Sadece düşünce veya zihin aşamasında kalması yeterli değildir.
ii. Netice: Fiilden sonra ortaya bir sonuç çıkması gerekir. Diğer bir deyişle dış
dünyada bir değişiklik olmalıdır.
iii. Nedensellik: Hareket ile netice arasında bir sebep sonuç ilişkisi olmalıdır. Netice,
söz konusu hareket nedeniyle ortaya çıkmalıdır.

Örnek vermek gerekirse adam öldürme suçunun maddi unsurunun oluşması için bu üç
şey bir arada olmalıdır. Silahın ateşlenmesi harekettir, kişinin ölmesi neticedir. Ölüm olayı
silahtan atılan kurşun sebebiyle olmalıdır ki nedensellik ilişkisi söz konusu olabilsin.
Suçun manevi unsurunun varlığı için iki şeye ihtiyaç vardır:
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i. İsnat edilebilirlik: Suçun maddi unsuru bir kişiye isnat edilebilmelidir
(bağlanabilmelidir) ki o kişi sorumlu tutulabilsin. Yukarıdaki örnekte anılan adam öldürme
suçunu bir kişinin işlediği ortaya konmalıdır ki o kişi sorumlu tutulabilsin, ona ceza
verilebilsin. Sorumluluk için fiil, iradi olarak yani serbest irade ile işlenmelidir. Sezgin
olmama irade özgürlüğünü engeller. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, istemeyerek sarhoşluk gibi
nedenler isnat edilebilirliği ortadan kaldırabilir yada zayıflatır.
ii. Kusur: Kusur, fiilin istemli olarak gerçekleştirilmesi diğer bir deyimle o fiilden
kaçınma imkanı varken kişinin fiili işlemesi olarak tanımlanabilir. Kusur kasden veya taksirli
biçimde ortaya çıkabilmektedir. Kast bilerek ve isteyerek suçu işlemektir. Diğer bir deyişle,
kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesini ifade eder.
Taksir ise, suçun kanundaki neticesi öngörülmemiş olsa bile gerekli dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykırı davranma sonucunda fiilin ortaya çıkmasını ifade eder. Kanunun
belirttiği hallerde taksirle işlenen fiillerden dolayı da cezai sorumluluk söz konusu olur.
Taksirde fail neticeyi istememiştir ancak gerekli özeni göstermiş olsaydı sonuç ortaya
çıkmayacaktı. Aşırı hızlı araç kullanan bir kişi bu davranışı isteyerek gerçekleştirmektedir.
Ancak bir kişiyi öldürme neticesini istememesine rağmen hızlı araba kullanması ölüme
sebebiyet verirse bundan dolayı sorumlu tutulur ve cezalandırılır.

8.4 İdari Sorumluluk
Devlet sadece hukuku yapma değil aynı zamanda ona uymakla da yükümlü olma
konumundadır. Hukuk devleti olarak da adlandırılan bu ilke uyarınca devletin hukuka aykırı
işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulması gerekir. Anayasanın 125. maddesi uyarınca, bazı
istisnalar dışında, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır ve idare,
kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.
İdarenin sorumluluğu, idarenin üçüncü kişilerle yapmış olduğu idari sözleşmelerden
yada idarenin eylem ve işlemlerinden doğar. İdari sözleşmelerden doğan sorumluluk yukarıda
açıklanan sözleşme sorumluluğuna benzemektedir. İdarenin sorumluluğu denildiği zaman
daha çok idarenin eylem ve işlemlerinden doğan sorumluluk anlaşılır. Bu da iki başlık altında
açıklanabilir:

Hizmet Kusuru
İdarenin yürüttüğü hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi hizmet
kusurunu oluşturur. Böyle bir durumda ortaya çıkan zararı, idarenin tazmin etmesi gerekir.
Örneğin mezun olan öğrencilere diplomalarını bir üniversite geç vermişse veya hiç
vermemişse ve bu kişiler diploma gerektiren bir personel alımı sınavına müracaat
edememişlerse, uğradıkları bir zarar söz konusu ise bunun giderilmesini idareden talep
edebilirler.
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Kusursuz Sorumluluk
Bazen idare kusursuz olsa bile ortaya çıkan zararın giderilmesi gerekir. Bu durum
idarenin kusursuz sorumluluğudur. Hizmetin görülmesinde herhangi bir kusur yoktur ancak
zarar ortaya çıkmıştır. Yukarıda anılan anayasa maddesi idare, kendi eylem ve işlemlerinden
doğan zararı ödemekle yükümlüdür demekte ancak kusurun gerektiğini ifade etmemektedir.
Dolayısıyla kusursuz sorumluluğun anayasal dayanağının mevcut olduğu ifade edilebilir.
Örneğin güvenliği sağlamak amacıyla belli bölgelerde yerleşim sınırlandırılmış olabilir.
Oralarda oturanların uğradıkları zararlar, idare kusurlu olmasa bile kusursuz sorumluluk
ilkesine göre tazmin yoluyla giderilebilir.

8.5 Siyasi Sorumluluk
Siyasi sorumluluk anayasa hukukundan kaynaklanmaktadır ve esasen yasama ve
yürütme erklerini kullanan organların sorumluluğunu ifade etmek için kullanılır. Bu organları
kim göreve getiriyorsa ona karşı bir sorumluluk söz konusudur. Bu organları kim göreve
getirmişse onların faaliyetinden memnun olunmadığında o kişi onları görevden alma yetkisine
de sahiptir. Demokratik olmayan rejimlerde kral veya diktatörler bu organları göreve getirir
ve görevden alır. Demokratik rejimlerde ise egemenlik halka ait olduğundan bu organlar halk
tarafından göreve getirilir ve görevlerine son verilir. Burada hukuka aykırılık değil hukukun
tanıdığı bir yetkinin kullanılması söz konusudur.
Yasama organı açısından bakıldığında demokratik bir sistemde görev süresi sona
erdiğinde seçimler gerçekleştirilir. Halk yeni yasama organı üyeleri seçebileceği gibi eski
üyeleri tekrar seçebilir de.
Yürütme organı açısından siyasi sorumluluğa bakıldığında başkanlık sistemi ile
yönetilen ülkelerle parlamenter sitemle yönetilen ülkelerde siyasi sorumluluğun işletilmesi
farklılık gösterir. Başkanlık sisteminde yürütme organı olan başkan doğrudan halk tarafından
seçildiğinden yasama organına karşı sorumlu değildir. Onun tarafından görevden alınabilmesi
mümkün değildir. Bakanlar başkana karşı sorumludurlar. Türkiye 2018 yılında uygulamaya
geçen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile bu sistemi benimsemiştir.
Parlamenter sistemde ise yürütme organı olan bakanlar kurulu (başbakan ve bakanlar)
ayrı bir seçimle işbaşına getirilmemektedir. Uygulamada yasama organı seçimleri
gerçekleşmekte ve en çok oyu alan parti başkanı milletvekili olarak hükümeti kurmak üzere
devlet başkanı tarafından görevlendirilmektedir. Eğer yasama meclisinde bu parti mutlak
çoğunluğa sahipse parti başkanı kendi partisi içerisinden bakanları belirlemekte, eğer
çoğunluğa sahip değilse kendisiyle koalisyon yapacak partilerden de kişiler alarak bir
bakanlar kurulu listesi oluşturmakta ve bunu meclise sunmaktadır. Mecliste yapılan oylamada
çoğunluk sağlanarak bakanlar kurulu güvenoyu alır ve göreve başlar.
Hükümetin bir bütün olarak meclise karşı kolektif sorumluluğu ve her bakanın ayrı
ayrı bireysel sorumluluğu bulunmaktadır. Yasama meclisi gensoru mekanizmasıyla
124

güvensizlik oyu ile bakanlar kurulunu bir bütün olarak ve her bakanı bireysel olarak görevden
alabilir. Başbakan görevden alınmışsa bakanlar kurulu düşmüş sayılır. Dolayısıyla siyasi
sorumluluk hem göreve başlarken hem de görev esnasında devam eder. Siyasi sorumluluk
ilgili kişilerin cezai yada mali sorumluluğu olmayıp göreve başlama ve devamlarına ilişkindir.

8.6 Uluslararası Sorumluluk
Uluslararası hukukta hukuka aykırı eylemlerinden dolayı devletin uluslararası
sorumluluğu söz konusudur. Uluslararası hukuka aykırı tasarruf bir fiili işleme şeklinde ortaya
çıkabileceği gibi, işlenmesi gereken eylemi (fiili) yerine getirmekten kaçınma (ihmal)
şeklinde de ortaya çıkabilir. Her iki halde de söz konusu tasarrufun uluslararası hukuka göre
devlete yüklenebilmesi (bağlanabilmesi) ve devletin uluslararası bir yükümlülüğünün ihlalini
teşkil etmesi gereklidir. Hukuka aykırı eylem sonucu doğan sorumluluk, ortaya çıkan
sonuçların (zararın) giderilmesini (onarım) gerekli kılar.
Uluslararası hukuka aykırı fiilden sorumlu devlet eğer fiile devam ediyorsa onu sona
erdirmek ve eğer şartlar gerekli kılıyorsa tekrar etmeyeceğine dair uygun güvence ve
garantileri sunma yükümlülüğü altındadır. Onarım eski hale getirme, tazminat ve tatmin
şeklinde veya bunlardan birkaçının birlikte kullanılması şeklinde olabilir. Eski hale getirme,
ihlal gerçekleşmeden önceki halin yeniden tesis edilmesidir. Ancak fiziki olarak bunu
gerçekleştirmek mümkün olmayabilir (örneğin can kaybı ortaya çıkmışsa). Zarar eski hale
getirme ile giderilemiyorsa, sorumlu devlet tazminat ödeme yükümlülüğü altındadır. Tatmin
yöntemi, uluslararası hukuka aykırılığın sebep olduğu zararın eski haline getirme ve tazminat
ile giderilemediği durumlarda uygulanır. Bu yöntem uluslararası hukuka aykırılığın resmi
olarak kabul edilmesi, üzüntü duyulduğunun bildirilmesi, resmi özür dilenmesi gibi şekillerde
uygulanabilir.
Uluslararası hukukta kişisel cezai sorumluluk da söz konusudur. Uluslararası hukukun
yasakladığı bir takım suçlar esasen devletin değil bireyin eylemidir ve eylemi ile
uluslararası hukuku ihlal eden de bireydir. Bireysel sorumluluğun neden devletler adına
değil de bireyler adına oluşmak durumunda olduğu konusunda Nürmberg Mahkemesi
dönüm noktası sayılacak bir gözlemde bulunmuştur. Mahkeme’ye göre, “uluslararası
hukuka karşı suçlar kavramsal (soyut) kişiliklerce değil insanlarca işlenir ve uluslararası
hukuk kurallarının zorla uygulatılmasının tek yolu bu suçları işleyen kişilerin
cezalandırılmasıdır”. Uluslararası hukukta şu eylemlerin kişisel cezai sorumluluğu
gerektirdiği açıktır:

Saldırı suçu: Uluslararası hukuka aykırı olarak saldırı savaşı başlatmak ve yürütmek.
Savaş suçları: Savaş kurallarının ve geleneklerinin ihlallerinden doğan suçlar. Bunlar,
savaşta kullanılması yasak yöntem ve silahların kullanılması ve siviller ya da esirler gibi diğer
korunan kişilere karşı gerçekleştirilen yasak eylemlerdir.
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İnsanlığa karşı suçlar: Silahlı çatışmalar esnasında ya da dışında sivillere yönelik
toplu işlenen öldürme, yaralama, işkence ve benzeri eylemlerdir.
Soykırım suçu: Ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubun kısmen ya da tümden
imhasına yönelik eylemleri ifade etmektedir.
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Uygulamalar
Bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hukuka aykırı eylemler sorumluluğu gerektirir. Medeni hukukta sorumluluk bir
kişinin diğer bir kişiye verdiği zararın giderilmesi anlamına gelmektedir. Zarar borç
ilişkisinden doğmaktadır.
Kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesinden doğan sorumluluk cezai sorumluluk
olarak adlandırılır. Cezai sorumluluktan bahsedebilmek için suçun işlenmesi gerekmektedir.
Suç, maddi ve manevi unsur olmak üzere iki unsurdan oluşur. Bu iki unsurun varlığı halinde
suçun işlendiği kabul edilir.
İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır ve idare, kendi eylem
ve işlemlerinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Bu idarenin sorumluluğu anlamına
gelmektedir.
Siyasi sorumluluk anayasa hukukundan kaynaklanmaktadır ve esasen yasama ve
yürütme erklerini kullanan organların sorumluluğunu ifade etmek için kullanılır.
Uluslararası hukukta devletin hukuka aykırı eylemlerinden dolayı uluslararası
sorumluluğu söz konusudur. Ayrıca kişisel cezai sorumluluk gereğince uluslararası hukukça
suç kabul edilen fiillerden dolayı onları işleyen bireylerin de uluslararası sorumlulukları
mevcut olabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Sorumluluk ne anlama gelmektedir?
2. Medeni hukukta sorumluluk nasıl ortaya çıkabilmektedir?
3. Cezai sorumluluk ne demektir? Şartları nelerdir?
4. İdarenin sorumluluğu neyi ifade etmektedir?
5. Hizmet kusuru ne demektir?
6. Siyasi sorumluluk ne anlama gelmektedir?
7. Uluslararası hukukta devletin sorumluluğu ve kişisel cezai sorumluluk neyi ifade
etmektedir?

Çoktan Seçmeli Sorular
1. Borç ilişkisinden doğan sorumluluk hangi sorumluluk türüdür?
a. Siyasi sorumluluk
b. Cezai sorumluluk
c. Medeni hukukta sorumluluk
d. İdari sorumluluk
e. Uluslararası sorumluluk

2. Kusura dayanan sorumluluk için aşağıdaki unsurlardan hangisi şart değildir?
a. Risk
b. Hukuka aykırılık
c. Zarar
d. Kusur
e. Nedensellik

3. Gereken tüm önlemler alınmış olmasına rağmen zararın ortaya çıktığı bir durumda zarar
gören kişilerin zararının giderilmesi gerektiği hangi tür sorumluluk ile açıklanabilir?
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a. Kusura dayanan sorumluluk
b. Kusursuz sorumluluk
c. Cezai sorumluluk
d. Özel hukuktaki sorumluluk
e. İdari sorumluluk

4. Suç sayılan fiillerin işlenmesinden doğan sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Siyasi sorumluluk
b. Cezai sorumluluk
c. Medeni hukukta sorumluluk
d. İdari sorumluluk
e. Uluslararası sorumluluk

5. Anayasa hukukundan kaynaklanan sorumluluk hangisidir?
a. Siyasi sorumluluk
b. Cezai sorumluluk
c. Medeni hukukta sorumluluk
d. İdari sorumluluk
e. Uluslararası sorumluluk

CEVAP ANAHTARI
1. C 2. A 3. B 4. B 5. A
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9. DAVA TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1 Hukuk Davaları
9.2 Ceza Davaları
9.3 İdari Davalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kişiler neden dava açar?
2. Bir kimse aleyhine niçin dava açılmış olabilir?
3. En çok duyduğunuz dava türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Hukuk Davaları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Özel hukuk alanındaki dava Konuyu çalışarak ve soruları
türlerini kavramak
çözerek

Ceza Davaları

Ceza hukuku alaındaki dava Konuyu çalışarak ve soruları
çeşitlerini öğrenmek
çözerek

İdari Davalar

İdare hukuku alaındaki dava Konuyu çalışarak ve soruları
çeşitlerini öğrenmek
çözerek
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Anahtar Kavramlar
Edim Davası, Ceza Davası, İptal Davası, Tam Yargı Davası
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Giriş
Bu bölümde değişik hukuk dallarındaki dava türleri işlenecektir.
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9.1 Hukuk Davaları
Özel hukuk alanındaki uyuşmazlıklar hukuk mahkemelerinde görülür. Bu
mahkemelerde görülen davalar hukuk davaları olarak adlandırılır. Bu davalar miras, tahliye,
nafaka, tazminat gibi pek çok alana ilişkin olabilir.
Hukuk davalarında esasen bir tarafta davacı diğer tarafta davalı bulunur. Davacı ve
davalının bulunduğu davalar çekişmeli dava olarak adlandırılır.
Bazı davalarda davalı bulunmaz. Örneğin evlat edinmeye mahkemenin izin vermesi,
veraset ilamı alınması ve ismin düzeltilmesi gibi davalarda davalı bulunmaz. Davalı tarafın
bulunmadığı davalar çekişmesiz dava olarak adlandırılır.
Taraflar iddialarını ispatlamak durumundadır. Dava konusu taraflarca hazırlanıp
hakime sunulur. Hakim tarafların talepleriyle bağlıdır. Hakim kendiliğinden araştırmada
bulunamaz. Hukuk davalarında mahkemenin kararına hüküm adı verilir.
Hukuk davaları, davacının mahkemeden istediği şeyin niteliğine göre şöyle
sınıflandırılabilir:
i. Edim Davası
ii. Tespit Davası
iii. Yenilik Doğuran Dava

Edim Davası
Edim davasında davacı bir edimin davalı tarafından yerine getirilmesini ister. Buna
göre bir şeyin verilmesi, bir şeyin yapılması yada yapılmaması için davacı dava açar. Hakim
davacının dayandığı hakkın mevcut olup olmadığını ve buna göre davalının edimi yerine
getirip getirmeyeceğine karar verir.
Örnek vermek gerekirse borç ilişkisinde alacaklı, borçludan borcunu ödemesini, yani
edimini yerine getirmesini, istemek için edim davası açar.

Tespit Davası
Bir hakkın, hukuksal ilişkinin veya durumun yada bir olgunun var olup olmadığının
saptanması istemiyle açılan davadır. Tespit davasında mahkemenin vereceği karar durumun
saptanmasına yöneliktir ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkta delil olarak kullanılabilecektir.
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Örneğin bir çocuğun babasının kim olduğunun veya rayiç kira miktarının
saptanmasına ilişkin davalar tespit davasıdır.

Yenilik Doğuran Dava
Yenilik doğuran davalar ile mevcut bir hukuksal durum sona erdirilebilir,
değiştirilebilir yada yeni bir hukuksal durum oluşturulabilir. Hakimin kararı ile yeni bir
durum ortaya çıkmaktadır.
Örneğin boşanma kararı ile kadın ve koca arasındaki evlilik ilişkisi sona ermektedir.

9.2 Ceza Davaları
Ceza hukuku ile ilgili konularda ceza davaları açılabilir. Ceza hukuku esasen tüm
topluma yönelik yükümlülükleri ortaya koymaktadır ve bunların ihlali toplumun tümünü
ilgilendirir. Bu nedenle ceza davaları ilke olarak kamu davasıdır. Yani tüm toplum adına savcı
tarafından açılır. Bazı suçlarda ise ancak ilgilinin şikayeti üzerine savcı harekete geçebilir.
Bunlar takibi şikayete bağlı suç olarak adlandırılır.
Suç işlendiği kendisine bildirilen yada suç işlendiği yönünde haberdar olan savcı
iddiaların ciddi olduğuna inanırsa bir hazırlık soruşturması yürütür. Bu soruşturmanın amacı
ilgili olayın tam anlamıyla anlaşılmasını sağlamaktır. Hazırlık soruşturması gizli yürütülür.
Hakkında soruşturma yürütülen kişi şüpheli olarak adlandırılır. Soruşturma neticesinde
şüphelinin suç işlediğini öne sürecek kadar delil bulunamaz ise kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar (takipsizlik kararı) savcılıkça verilir. Soruşturma neticesinde savcı dava açılmasına
gerek duyarsa bir iddianame hazırlayarak bunu mahkemeye sunar. Böylece kovuşturma
başlar. İddianamede suç işlediği öne sürülen kişilere sanık denir ve sanığın cezalandırılması
talep edilir. Mağdur, suçtan zarar gören kişidir. Sanığın avukatı müdafi olarak adlandırılır.
Yargılama aşamasında hakim iddianamede belirtilen hususların gerçekleşip
gerçekleşmediğini inceler. Hakim re’sen (kendiliğinden) araştırma yapabilir. Sanığın suçu
işlediğine dair kesin kanaate varırsa mahkumiyet kararı verir ve sanığın aldığı cezayı belirtir.
Hakim eğer hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde sanığın suçu işlediğine kanaat
getirmezse, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği, beraat kararı verir.

9.3 İdari Davalar
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İdari davalar, yönetimin idare hukukuna göre yaptığı eylem ve işlemlerini konu alan
davalardır. Bu davalar idari yargı yerlerinde açılır. İdari davalar farklı sonuçları elde etmek
için açılır. Bu sonuçlara göre idari davaları ikiye ayırmak mümkündür:

i. İptal Davası
ii. Tam Yargı Davası

İptal Davası
İptal davası ile idari işlemin iptal edilmesi istenir. Diğer bir deyişle bu dava türü ile
elde edilmek istenen sonuç idari işlemin iptalidir. İdari işlemin iptal edilebilmesi için onun
hukuka aykırı olması gerekir. Hukuk devletinin bir gereği olarak idare de vatandaşlar gibi
hukuka uymakla yükümlüdür. İdarenin hukuka aykırı işlemlerinin iptal edilmesi gerekir.
Örnek vermek gerekirse, memurlar ve öğrenciler disiplin cezalarına, gayrimenkul
sahipleri kamulaştırma kararlarına, memurlar tayin ve atama kararlarına karşı bunların iptali
istemiyle dava açabilirler.
Hukuka aykırılık mahkeme tarafından tespit edilirse işlem iptal edilir. İşlemin iptali o
işlemin hiç yapılmamış gibi sayılması anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle işlem yapıldığı andan
itibaren bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmıştır.
İptal davasını açmak için menfaat ihlali yeterlidir. Menfaati ihlal edilenler, idari
işlemin yapıldığına dair tebliğden itibaren atmış gün içinde dava açabilirler. Mahkeme iptal
kararını vermişse en geç otuz gün içinde idare, mahkeme kararını uygulama yükümlülüğü
altındadır.
Mahkeme işlemin hukuka aykırı olmadığına karar vermişse, teknik deyimle, iptal
isteminin yani iptal davasının reddi söz konusudur.
İptal istemiyle birlikte yürürlüğün durdurulması da talep edilebilir. Çünkü iptal
davasının karara bağlanması yani idari işlemin hukuka uygun olup olmadığının saptanması
vakit alabilecektir.
Bu zaman zarfında işlemin hukuksal sonuç doğurması bazı sakıncalar doğurabilir.
Bunu önlemek amacıyla eğer telafi edilmesi güç veya imkansız zarar ortaya çıkacaksa ve idari
işlem açıkça hukuka aykırı ise mahkeme işlemin yürütmesini durdurabilir. Bu durumda
işlemin hukuksal sonucu dava bitene kadar ortaya çıkmaz.
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Örneğin başka bir ile tayin edilen memur bu işlemin hukuka aykırı olduğu
gerekçesiyle iptal davası açabilir ve mahkemeden işlemin yürütmesinin durdurulmasını talep
edebilir. Mahkeme işlemin hukuka uygun olup olmadığını incelerken özellikle memur başka
bir ile tayin dolayısıyla taşınma masrafları, çocuklarının yeni ilde okul değiştirmeleri, eşinin
de yeni ile tayini gibi nedenlerle telafisi güç zarara uğrayacağını iddia ederek işlemin
yürütmesinin durdurulmasını isteyebilir.

Tam Yargı Davası
Tam yargı davası idarenin eylem ve işlemleri dolayısıyla hakları ihlal edilmiş olanların
açabilecekleri davadır. Bu dava türü idarenin eylem ve işlemleri sonucunda zarar görenlerin
açabilecekleri davadır.
İdarenin eylem ve işlemleri sonucunda zarar ortaya çıkmış olabilir. İdarenin bu zararı
gidermesi gerekir. Örneğin idarenin bir alanda çöp depolaması dolayısıyla komşu araziler
zarar görmüşse bu zararın giderilmesi için tam yargı davası açılır.
Başka bir örnek olarak hukuka aykırı olarak başka bir ile tayin edilen memur bu tayin
dolayısıyla bir zararlara uğramışsa bunların tazmini için tam yargı davası açabilir.
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Uygulamalar
Bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bulunmamaktadır

143

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Özel hukuk alanındaki uyuşmazlıklar hukuk mahkemelerinde görülür. Bu
mahkemelerde görülen davalar hukuk davaları olarak adlandırılır. Hukuk davaları, davacının
mahkemeden istediği şeyin niteliğine göre edim davası, tespit davası ve yenilik doğuran dava
olarak sınıflandırılabilir.
Ceza hukuku ile ilgili konularda ceza davaları açılabilir. Ceza davaları ilke olarak
kamu davasıdır. Yani tüm toplum adına savcı tarafından açılır.
İdari davalar, yönetimin idare hukukuna göre yaptığı eylem ve işlemlerini konu alan
davalardır. Bu davalar idari yargı yerlerinde açılır. İdari davalar, elde edilmek istenen
sonuçlara göre iptal davası ve tam yargı davası olmak üzere ikiye ayrılabilir.
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Bölüm Soruları

1. Edim davası nedir?
2. Tespit davası nedir?
3. Yenilik doğuran dava nedir?
4. Ceza davası nedir?
5. İptal davası nedir?
6. Yürütmenin durdurulması ne demektir?
7. Tam yargı davası nedir?

Çoktan Seçmeli Sorular

1. Çekişmesiz dava ne demektir?
a. Davacının bulunmadığı dava
b. Davalının bulunmadığı dava
c. Hakimim bunmadığı dava
d. Tarafların anlaştığı dava
e. Avukatın bulunmadığı dava

2. Boşanma kararı verilen dava hangi dava türüne örnek olarak gösterilebilir?
a. İptal davası
b. Tazminat davası
c. Edim davası
d. Tespit davası
e. Yenilik doğuran dava
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3. Ceza davasını kim açar?
a. Hakim
b. Şikayetçi
c. Avukat
d. Savcı
e. Sanık

4. İdari işlemlerden zarar görmüş kişilerin zararın giderilmesi için açabileceği dava
hangisidir?
a. Tespit davası
b. Ceza davası
c. İptal davası
d. Tam yargı davası
e. Edim davası

5. Öğrenciler disiplin cezalarına karşı hangi davayı açabilir?
a. Tespit davası
b. Ceza davası
c. İptal davası
d. Yenilik doğuran dava
e. Edim davası

CEVAP ANAHTARI
1. B 2. E 3. D 4. D 5. C
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10. YARGI ÖRGÜTÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1 Anayasa Mahkemesi
10.2 Adli Yargı
10.3 İdari Yargı
10.4 Uyuşmazlık Mahkemesi
10.5 HSK
10.6 Sayıştay
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. En çok hangi mahkemeleri duydunuz?
2. Mahkemeler ne iş yapar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yargı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yargının anlam ve işlevini Konuyu çalışarak ve soruları
kavramak
çözerek

Anayasa Mahkemesi

Anayasa
Mahkemesinin Konuyu çalışarak ve soruları
görevlerini öğrenmek
çözerek

Diğer Mahkemeler

Diğer
mahkemelerin Konuyu çalışarak ve soruları
görevlerini öğrenmek
çözerek
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Anahtar Kavramlar
Anayasa Mahkemesi, Hukuk Mahkemeleri, Ceza Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay,
Sayıştay, HSK

151

Giriş
Anayasaya göre, yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır
(m. 9). Mahkemeler hukuksal uyuşmazlıkları karara bağlayan yerlerdir. Mahkeme kararlarına
karşı bir üst mahkemeye temyiz başvurusu yapılabilir. Üst mahkeme ve alt mahkemeler
birlikte yargı düzeni yada yargı kolu olarak adlandırılır. Yüksek mahkeme adedince yargı
kolu olduğu kabul edilir.
Anayasanın üçüncü bölümünde ikinci başlık altında sayılan yüksek mahkemeler
şunlardır: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi.
Bu bölümde değişik mahkemeler ile yargıyı ilgilendiren diğer kuruluşlar
incelenecektir.
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10.1 Anayasa Mahkemesi
Kuruluşu
Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi
Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri
üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri
üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak
bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada
üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu
oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy
alan aday üye seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve
üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak
üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği
üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve
savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan
Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için,
en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar
arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday
gösterilmiş sayılır
Üyelik
Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması
kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını
kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin
yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim
ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.
Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar (m.
146).
Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa
Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca
emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir
görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir.
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Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren
bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine
getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının
salt çoğunluğunun kararı ile sona erer (m. 147).
Görev ve Yetkileri
i. Anayasaya Uygunluk Denetimi
Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu
denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.
Anayasaya uygunluk denetimi iptal davası ve itiraz yolu ile olmak üzere iki şekilde
yapılabilmektedir. İptal davası soyut norm denetimi olarak da adlandırılır. Esas bakımından
iptal davası açma yetkisi Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye
sahip iki siyasi parti grubuna ve üye tamsayısının en az beşte biri (120) tutarındaki üyelere
aittir. Resmi gazetede yayım tarihinden itibaren atmış gün içinde açılmalıdır (m. 150).
Kanunların, şekil bakımından iptal davası açma yetkisi ise Cumhurbaşkanına ve TBMM üye
tamsayısının en az beşte biri (120) tutarındaki milletvekillerine aittir. Şekil bakımından iptal
davası on gün içinde açılmalıdır (m. 148).
İtiraz yolu, defi yolu yada somut olay yöntemi olarak da adlandırılır. Bir davaya
bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun yada kanun hükmünde kararnamenin
hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık
iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara
kadar davayı geri bırakır. Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş
ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı
yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Anayasa mahkemesi red kararı vermişse
bu kararın üzerinden on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla
tekrar başvuruda bulunulamaz.
ii. Bireysel Başvurularda Karar Vermek
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları karara bağlar. Herkes, Anayasada güvence
altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki
herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine
başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
iii. Yüce Divan Yargılaması
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,
Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve
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üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve
Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili
suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.
iv. Diğer Görevler
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir. Bunlar
şöyle sıralanabilir: Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek ve siyasi partilerin mali
denetimini yapmak, yasama dokunulmazlığı kararlarının denetimini yapmak,
milletvekilliğinin düşmesi kararlarının denetimini yapmak, Uyuşmazlık Mahkemesinin
başkanını seçmek.
10.2 Adli Yargı
Adli yargı kapsamı en geniş olan yargıdır. Diğer yargı kollarının alanına girmeyen
uyuşmazlıklarda görevlidir.
Adli yargı alanında ilk derece mahkemeleri hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri
olarak ikiye ayrılır. Hukuk mahkemeleri özel hukuk alanındaki uyuşmazlıklara, ceza
mahkemeleri de ceza hukuku alanındaki uyuşmazlıklara bakar. Bu mahkemelerin kararlarına
karşı adli yargıda üst derece mahkemesi olan Yargıtay’da temyiz başvurusunda bulunulabilir.
Yargıtay
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yargıtay üyeleri HSK tarafından
seçilir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (m.
154).
10.3 İdari Yargı
İdari yargı yönetimin idare hukukundan doğan uyuşmazlıklarını karara bağlar. İdari
yargının ilk derece mahkemeleri olarak idare ve vergi mahkemeleri bulunur. Danıştay da
Danıştay Kanunu’nda sayılan davalarda ilk derece mahkemesi olarak görev yapar.
İdari yargıda üst derece mahkemesi olarak ise Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay
bulunur. Birinci derece mahkemesi olan idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle vermiş
oldukları kararlar bölge idare mahkemelerinde, bunların kurul halinde vemiş oldukları
kararlar ise Danıştay’da temyiz edilir.
Danıştay
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Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Danıştay üyeleri HSK ve
Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar (m. 155).
10.4 Uyuşmazlık Mahkemesi
Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve
hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.
Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi
kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri
arasından görevlendirilen üye yapar.
Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında,
Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır (m. 158).
10.5 HSK
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı
esaslarına göre kurulur ve görev yapar.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.
Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.
Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş
adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı
gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca;
üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen
yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar
arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar
arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması
zorunludur. Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanına aittir. Kurul Başkanı dairelerin
çalışmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını ve daire
başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer. Başkan, yetkilerinden bir kısmını
başkanvekiline devredebilir.
Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme,
geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları
uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma
işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin
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değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen
diğer görevleri yerine getirir (m. 159).
10.6 Sayıştay
Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir (m. 160).
Anayasa, Sayıştay’ı yüksek mahkemeler arasında saymamıştır, ancak Sayıştay’a yargı
başlığı altında üçüncü bölümde yer vermiştir.

157

Uygulamalar
Bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mahkemeler hukuksal uyuşmazlıkları karara bağlayan yerlerdir. Mahkeme kararlarına
karşı bir üst mahkemeye temyiz başvurusu yapılabilir.
Anayasada sayılan yüksek mahkemeler şunlardır: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,
Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi.
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Bölüm Soruları
1. Yargı kolu ne demektir?
2. Anayasa mahkemesi kimlerden oluşur?
3. Anayasa mahkemesinin görev ve yetkileri nelerdir?
4. Adli yargıyı kısaca açıklayınız.
5. İdari yargıyı kısaca açıklayınız.
6. HSK kimlerden oluşur ve görevleri nelerdir?
7. Sayıştay nedir?

Çoktan Seçmeli Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi anayasada yüksek mahkeme olarak sayılmamıştır?
a. Yargıtay
b. Danıştay
c. Sayıştay
d. Anayasa Mahkemesi
e. Uyuşmazlık Mahkemesi

2. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden kurulur?
a. 10
b. 12
c. 13
d. 15
e. 21

3. Aşağıdakilerden hangisi esas bakımından iptal davası açamaz?
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a. Cumhurbaşkanı
b. Meclis başkanı
c. En fazla milletvekiline sahip birinci parti meclis grubu
d. En fazla milletvekiline sahip ikinci parti meclis grubu
e. 120 milletvekili

4. Adliye mahkemelerince verilen kararlar nerede temyiz edilebilir?
a. Anayasa Mahkemesi
b. Yargıtay
c. Danıştay
d. Sayıştay
e. Uyuşmazlık Mahkemesi

5. TBMM adına gelir ve gider denetimi yapma görevi hangisine aittir?
a. Anayasa Mahkemesi
b. Yargıtay
c. Danıştay
d. Uyuşmazlık Mahkemesi
e. Sayıştay

CEVAP ANAHTARI
1. C 2. D 3. B 4. B 5. E
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11. TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1 İdari Yapıya Hakim Olan İlkeler
11.2 Merkezden Yönetim Teşkilatı
11.3 Taşra Teşkilatı
11.4 Yerinden Yönetim Teşkilatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Devlet ne demektir?
2. Niçin yerinden yönetime ihtiyaç duyulabilir?
3. Yerel yönetimler hangi işlerle meşgul olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İdari yapıya hakim olan İdari yapıya hakim olan Konuyu çalışarak ve soruları
ilkeler
ilkeleri kavramak
çözerek
Konu

Kazanım

Merkezi yönetim ve taşra Merkezi yönetim ve taşra Konuyu çalışarak ve soruları
teşkilatı
teşkilatını öğrenmek
çözerek
Yerinden Yönetim

Görev ve yer yönünden Konuyu çalışarak ve soruları
yerinden
yönetim çözerek
kuruluşlarını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
Devlet, Merkezi İdare, Yerinden Yönetim, Yerel Yönetim
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Giriş
İdari yapı yada diğer deyimiyle idari teşkilat, kamu hizmeti teşkilatını ifade eder. İdari
teşkilat devlet yönetiminin önemli unsurlarından bir tanesidir. Devletin amaçlarından bir
tanesi de vatandaşların ortak menfaatlerini gerçekleştirmektir. Bu bakımdan idari teşkilat
büyük önem taşır.
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11.1 İdari Yapıya Hakim Olan İlkeler
Anayasanın 123. maddesine göre “İdare kuruluş ve görevleriyle bir
bütündür...İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına
dayanır.” Şu halde idari yapıya hakim olan ilkeleri üç ana başlıkta toplamak mümkündür:

i. Merkezden Yönetim
ii. Yerinden Yönetim
iii. İdarenin Bütünlüğü

i.

Merkezden Yönetim:

Merkezden yönetim, kamu hizmeti ve faaliyetinin merkezden görülmesi ve kamu
gücünün merkezde toplanmasını ifade eder. Hizmetlerin tek elde toplandığı tek bir tüzel
kişiliğin varlığı kabul edilir. Bu tüzel kişilik devlet olarak adlandırılır. Ülkenin idaresi,
merkezde (başkentte) bulunan en üst kuruluş ve bunun yönetiminde bulunan kişi yada kişiler
tarafından gerçekleştirilir.
Hizmetler, bu kişilerin atadığı ve hiyerarşik yapı içinde ast-üst ilişkisine bağlı olan
diğer kişilerce gerçekleştirilir. Bu şekilde atanan kişilerin bir kısmı merkezde bulunur, diğer
kısmı ülkenin çeşitli yerlerinde hizmet görür. İdare etme yetkisine sahip olan kişilerin
sorumlulukları da bulunur.
Merkezi yönetim tarafından ülke çapında yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin gelir ve
giderler tek bir elde toplanmıştır. Merkez tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin tek bir bütçe
söz konusudur.

ii.

Yerinden Yönetim:

Yerinden yönetim, mahalli nitelikteki kamu hizmet ve faaliyetleri ile uzmanlık
gerektiren teknik mahiyetteki bazı hizmet ve faaliyetlerin merkezi idareden alınarak ayrı
kamu tüzel kişilerine verilmesini ifade eder. Merkezden yönetimden farklı olarak yerinden
yönetim kuruluşlarının ayrı kamu tüzel kişilikleri mevcuttur. Benzer şekilde, yerinden
yönetim kuruluşlarının ayrı bütçeleri de vardır.
Buna karşın yerinden yönetim kuruluşları, merkezi idarenin idari vesayet denetimi
altındadır. Vesayet denetimi hiyerarşik denetimden farklıdır. Yerinden yönetim kuruluşları
yetkilerini anayasa ve kanundan alır. Bu yüzden özerkliğe sahiptirler. Kendi kararlarını
kendileri alır ve uygularlar. Vesayet denetimi, yerinden yönetim kuruluşlarının idari bir
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denetimidir. Bunların hukuka uygun davranıp davranmadıklarının saptanmasıyla ilgili
denetim yargı denetimidir.

Yerinden yönetim iki kısma ayrılır:
Mahalli (Yerel) Yönden Yerinden Yönetim
Belirli bir coğrafi yerde (bölgede) yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını görmek üzere
oluşturulmuş yerel yönetimler bulunur. Her yerel yönetim ayrı bir kamu tüzel kişiliğine
sahiptir. Aynı şekilde bunların ayrı bütçeleri de mevcuttur. Bunlar özerk idarelerdir. Merkezi
yönetimin hiyerarşisi içinde değildir. Bu yönetimler itfaiye, toplu taşıma, atıkların toplanması
gibi farklı alanlarda kamu hizmeti görmektedirler. Yerel yönetimler anayasada sayılmıştır.
Bunlar il özel idaresi, belediye ve köylerdir.

Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim
Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren teknik mahiyetteki bazı kamu hizmetleri merkezi
idare dışında ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip yönetimler eliyle gerçekleştirilmektedir.
Bunların ayrı birer bütçeleri de bulunmaktadır. Bunlar merkezi idarenin hiyerarşik denetimine
tabi değildir. Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, üniversiteler, YÖK, TRT,
KİTler (kamu iktisadi teşebbüsleri), RTÜK gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar bunlara
örnek olarak gösterilebilir.

iii.

İdarenin Bütünlüğü:

Bir ülkede hem merkezden yönetim hem de yerinden yönetim ilkesinin uygulanması
devlet olarak adlandırılan merkezi idare yanında başka yetkili kamu tüzel kişilerinin de ortaya
çıkması sonucunu doğurur. Oysa devletin bir bütün olması gerekmektedir. Bununla birlikte
idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri tamamen bağımsız değillerdir. Tüm idare bir
bütün olmalı ve farklı kamu tüzel kişilikleri bu bütünün uyumlu parçalarını teşkil etmelidir.
Hiyerarşi ve idari vesayet idarenin bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir.
Merkezden yönetimde idari personel hiyerarşiye tabidir. Böylelikle bir ast-üst ilişkisi
uygulanır. Hiyerarşi uyarınca memur amirinin emirlerine uymak durumundadır. Hiyerarşi
silsilesi en yukarıda devlet başkanına kadar uzatılabilir. Hiyerarşi ilişkisi yerinden yönetim
personeli için de geçerlidir. Hiyerarşi, emir verme, denetim, disiplin ve tayin yetkileri
vermektedir.
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İdari vesayet yetkisi, merkezi idare tarafından kullanılan bir denetim ve gözetim
yetkisidir. Merkezi idare ülkenin başka yerlerinde (taşra) bulunan birimleriyle bağını hiyerarşi
vasıtasıyla sağlarken, mahalli idarelerle arasında bir hiyerarşi bulunmaz. Mahalli idareler
kamu tüzel kişiliğine sahiptirler ve idari ve mali özerklikleri bulunmaktadır. Merkezi idare ile
yerel yönetimler arasındaki bağ idari vesayet ile gerçekleşir. İdari vesayet yetkisinin mahalli
idarelerden başka tüm yerinden yönetimler üzerinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
İdari vesayet yetkisi kamu yararı amacıyla kullanılmalıdır. Uygulamada vesayet denetimi
bağlamında yerel yönetimlerin bazı işlemleri üzerinde merkezden yönetimin denetim yapma
yetkisi söz konusu olmakta, bu işlemler izin, uygun bulma, görüş bildirme veya onama ve
uygun bulma şekillerinde denetlenmektedir. Benzer şekilde mahalli idare organları ve
personeli üzerinde de vesayet denetimi söz konusu olmaktadır.

11.2 Merkezden Yönetim Teşkilatı
Merkezden yönetim teşkilatı başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye
ayrılır. Bunların dışında Danıştay ve Sayıştay gibi diğer kuruluşlar ile bakanlıkların yurtdışı
teşkilatı da merkezi yönetim içinde sayılabilir.
Yürütme yetkisi ve görevi kamu hizmetinin siyasi yönünü oluşturan Cumhurbaşkanı
tarafından yerine getirilir. Genel idare ise kamu yönetiminin teknik yönünü oluşturur.

Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini
temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenli ve
uyumlu çalışmasını sağlar. Cumhurbaşkanı, başkomutanlık makamını da temsil eder.
Anayasaya göre Cumhurbaşkanı beş yıl için halk tarafından seçilir. Bir kişi iki defadan
fazla Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı milletvekili ise TBMM üyeliği sona erer.
Kırk yaşını dolduran, yükseköğrenim yapan her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Milletvekili olmak için gereken şartları da taşımak gerekir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti
grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az
yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekir. İlk
oylamada hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, bu turda en çok oyu alan iki aday ikinci
turda yarışır. Cumhurbaşkanlığı makamının geçici sebeplerle boşalması halinde, görevine
dönene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı ona vekalet eder.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar
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Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı
atayabilir.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar
arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Bakanlıklar
Bakanlıklar kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili ve verimli bir şekilde işlemesi
için oluşturulmuş belli bir kamu hizmetinde uzmanlaşmış merkezden yönetim birimleridir.
Kendileri ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir ancak devlet kamu tüzel kişiliğini kullanırlar.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez
ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.
Bakanlıkların başında bir bakan bulunur. Bakan belli bir kamu hizmetinde icrai karar
alma ve kamu gücünü kullanma yetkisine sahip en üst makamdır. Genel olarak bakanlıklar
merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, yurtdışı teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve ilgili kuruluşlardan
oluşur.
Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi,
bunlarla ilgili politikaların saptanması, kaynakları düzenleme ve sağlama, koordinasyon,
denetim gibi görevleri yapmak üzere kurulmuştur. Bakanlık ana hizmet birimleri hiyerarşik
olarak müsteşarlık, genel müdürlük, daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve şefliklerden oluşur.
Bakanlık taşra teşkilatı, bakanlığın görevlerini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı il
kuruluşları, kaymakama bağlı ilçe kuruluşları ve doğrudan merkeze bağlı taşra
kuruluşlarından meydana gelmiştir.
Bakanlık yurtdışı teşkilatı, yurtdışında sürekli veya geçici görev yapar ve hizmet
gereklerine göre kurulur.

11.3 Taşra Teşkilatı
Anayasanın 126. maddesine göre “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından,
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de
diğer kademeli bölümlere ayrılır”.
İl, merkezden yönetimin anayasal tek taşra teşkilat birimidir. Ancak ayrı tüzel kişiliği
yoktur. İlin başında vali bulunur. Valiler Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
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İlçe, illerin coğrafi olarak bölünmesi suretiyle oluşturulan taşra teşkilat birimidir. Her
ilde birden fazla ilçe bulunur. İlçe genel idaresinin başı kaymakamdır. Cumhurbaşkanı
tarafından atanır. Kaymakamın bir üst amiri validir.

11.4 Yerinden Yönetim Teşkilatı
Yerinden yönetimin, yer yönünden (yerel yönetimler-mahalli idareler) ve hizmet
yönünden olmak üzere ikiye ayrıldığı daha önceden ifade edilmişti.

Yer Yönünden Yerinden Yönetim Teşkilatı
Yerel ihtiyaçları karşılamak üzere mahalli idareler kurulur. Demokratik ülkelerde
mahalli idareler seçimle işbaşına gelir.
Anayasaya göre mahalli idareler “il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene
kanunda gösterilen seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileri” olarak
tanımlanmıştır. Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine
uygun olarak kanunla düzenlenir. Büyük yerleşim birimleri için kanun özel yönetim biçimleri
getirebilir. Bunun için büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Mahalli idare seçimleri beş yılda
bir yapılır.
Yerel yönetimler şunlardır:





İl Özel İdaresi
Belediye
Köy

i.

İl Özel İdaresi

Merkezi idarenin taşra teşkilatı olan il genel idaresi aynı zamanda il özel idaresi adıyla
bir yerel yönetim birimidir. İl özel idaresi, il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari
ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanabilir. İl özel idaresinin görev alanı
il sınırlarını kapsar.
İl özel idaresinin organları il genel meclisi, il encümeni ve validir. Karar organı olan il
genel meclisi seçimle işbaşına gelmektedir. İl genel meclisi yerel bir parlamentodur. Diğer bir
karar organı il encümenidir. İl encümeni valinin başkanlığında il genel meclisinin kendi
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üyeleri arasından seçeceği beş üye ile valinin birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden
oluşur. Vali il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. Büyükşehirlerde il özel
idaresi bulunmaz.

ii.

Belediye

Belediyeler belde sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan
ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip
kamu tüzel kişileridir.
Belediyenin organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.
Karar organı olan belediye meclisinin tüm üyeleri seçimle işbaşına gelir. Meclise, belediye
başkanı başkanlık eder. Belediye encümeni belediyenin diğer bir karar organıdır. Encümen
nüfusa göre yedi yada beş kişiden oluşmakta bunların bir kısmı belediye başkanı tarafından
seçilmektedir. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. Beş
yıl için halk tarafından doğrudan seçilir.

iii.

Köy

Köy, nüfusu iki bini aşmayan ve belediyeye sahip olmayan yöre halkının mahalli
müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli bulunan karar organları halk tarafından seçilen
kamu tüzel kişileridir.
Köy derneği, köy ihtiyar meclisi ve köy muhtarı köy tüzel kişiliğinin organlarıdır.
Karar organı olan köy derneği, köyde yaşayan kadın ve erkek bütün seçmenlerin oluşturduğu
bir kuruldur. Doğrudan demokrasinin bir örneğini oluşturur. Köy derneği, köy muhtarını ve
ihtiyar meclisi üyelerini seçer.

İhtiyar meclisi (heyeti), köy derneği tarafından seçilen üyelerden ve doğal üyelerden
oluşan bir karar organıdır. Köy imamı ile köy öğretmeni veya başöğretmeni doğal üye olarak
ihtiyar meclisinde bulunur. Köy muhtarı, köyün başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Hizmet Yönünden Yerinden Yönetimler
Hizmet yönünden yerinden yönetim, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren teknik
nitelikteki bazı kamu hizmetlerinin merkez teşkilatından ayrı ve kamu tüzel kişiliğine sahip
kuruluşlar eliyle yürütülmesini ifade eder.
Bu kamu kurumları şu genel özelliklere sahiptir:
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a) Kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
b) Özerk kurumdur.
c) Ayrı bir malvarlığına ve bütçeye sahiptir.
d)Hepsi anayasada sayılmamıştır ve sayıları sınırlı değildir.
e) Belirli bir kamu hizmetini gördüklerinden uzmanlık ilkesi geçerlidir.
f) Faaliyet alanları ve statüleri birbirinden farklıdır.
Faaliyet konularına
sınıflandırılabilir:

i.

göre

hizmet

yönünden

yerinden

yönetimler

şöyle

İdari Kamu Kurumları:

Devlet tarafından yürütülen bazı kamu hizmetlerinin merkezi idare teşkilatı dışında
ayrı kamu tüzel kişilerine verilmesi ile ortaya çıkan kamu kuruluşlarıdır. Vakıflar Genel
Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü bunlara örnek verilebilir.

ii.

Sosyal Kamu Kurumları:

Bireyleri çalışma hayatına katma, bireylere sosyal hizmetler sunma, sosyal güvenlik ve
hizmet sağlama gibi ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmış kamu kurumlarıdır. Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü (İŞKUR) bunlara örnek gösterilebilir.

iii.

İktisadi Kamu Kurumları

İktisadi kamu kurumlarını ifade etmek için Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tabiri de
kullanılmaktadır. KİT, iktisadi devlet teşekkülü (İDT) ile kamu iktisadi kuruluşunun (KİK)
ortak adıdır.
İktisadi Devlet Teşekkülü, sermayesinin tamamı devlete ait olan ve iktisadi alanda
ticari esaslara göre faaliyet gösteren KİT’tir. Kamu İktisadi Kuruluşu ise sermayesinin
tamamı devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek
ve pazarlamak üzere kurulan KİT’tir.
KİT’ler sermayesinin tamamı kendilerine ait olmak suretiyle işletme oluşturabilirler.
Bunlara müessese adı verilir. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası KİT’e ait olan anonim
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şirketler bağlı ortaklık olarak adlandırılır. İştirak ise KİT’in payı yüzde onbeş ile yüzde elli
arasında değişen anonim şirketlerdir.

iv.

Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları

Bunlar bağımsız idari otorite olarak da adlandırılan kamu tüzel kişileridir. Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu İhale
Kurumu (KİK) ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bunların bilinen
örneklerindendir.

v.

Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları

Bilim, teknik, kültür ve eğitim alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarıdır.
Özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahiptirler. Üniversiteler, Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bunların örneklerindendir.
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Uygulamalar
Bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İdari yapı yada diğer deyimiyle idari teşkilat, kamu hizmeti teşkilatını ifade eder. İdari
yapıya hakim olan ilkeleri üç ana başlıkta toplamak mümkündür:

i. Merkezden Yönetim
ii. Yerinden Yönetim
iii. İdarenin Bütünlüğü

Merkezden yönetim teşkilatı, başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye
ayrılır. Bunların dışında merkezde yardımcı kuruluşlar ve bakanlıkların yurtdışı teşkilatı da
bulunmaktadır.
Başkent teşkilatı içinde Cumhurbaşkanı siyasi yönü oluştururken, bakanlıklar kamu
hizmetinin teknik yönünü oluşturur.
Anayasanın 126. maddesine göre “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından,
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de
diğer kademeli bölümlere ayrılır”.
Yerinden yönetimin, yer yönünden (yerel yönetimler-mahalli idareler) ve hizmet
yönünden olmak üzere ikiye ayrılır.
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Bölüm Soruları
1. İdari teşkilat ne demektir?
2. İdari teşkilata hakim olan ilkeler nelerdir?
3. Merkezi idare neyi ifade eder?
4. Taşra teşkilatı ne demektir?
5. Mahalli idareler nelerdir? Açıklayınız.
6. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarını sınıflandırınız.

Çoktan Seçmeli Sorular

1. İdari yapıya hakim olan ilkeler hangi seçenekte tam olarak verilmiştir?
a. Merkezden yönetim-yerel yönetim-idarenin bütünlüğü
b. Merkezden yönetim-yerinden yönetim-idarenin bütünlüğü
c. Merkezden yönetim-idarenin bütünlüğü
d. Yerinden yönetim-idarenin bütünlüğü
e. Merkezden yönetim-yerel yönetim

2. Hangisi merkezden yönetim ilkesi uyarınca doğru değildir?
a. Kamu hizmetleri tek bir elde toplanır
b. Hiyerarşik bir yapı söz konusudur
c. Vesayet denetimi vardır
d.Tek bir bütçe vardır
e. Kamu hizmeti gören kişilerin bir kısmı ülkenin çeşitli yerlerine dağılmıştır.

3. Hangisi yerinden yönetim ilkesi uyarınca doğru değildir?
a. Ayrı tüzel kişilikleri vardır
b. Ayrı bütçeleri vardır
c. Merkezin hiyerarşik denetimi söz konusudur
d. Kendi kararlarını alırlar
180

e. Yargı denetimine tabidirler

9. RTÜK hangisine örnek verilebilir?
a. Sosyal kamu kurumu
b. İdari kamu kurumu
c.İktisadi kamu kurumu
d. Düzenleyici ve denetleyici kamu kurumu
e. Bilimsel ve kültürel kamu kurumu

6. Hangisi doğrudan demokrasinin bir örneğini oluşturur?
a. Köy derneği
b. İl encümeni
c. Mahalle muhtarı
d. İl genel meclisi
e. Büyükşehir belediyesi

CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. C 4. D 5. A
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12. TÜRKİYE’NİN DEVLET SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1 Yasama
12.2 Yürütme
12.3 Yargı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de kanunları hangi kurum yapar?
2. Türkiye’yi kimler yönetiyor? Bu kişiler göreve nasıl geliyor?
3. Yargı ile ilgili temel ilkeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yasama

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
TBMM’nin nasıl oluştuğunu Notlar, ders ve sorular
ve görevlerini öğrenmek
aracılığıyla

Yürütme

Cumhurbaşkanlığının
Notlar, ders
oluşum
ve
görevlerini aracılığıyla
kavramak

ve

sorular

Yargı

Yargıya hakim olan temel Notlar, ders
ilkeleri öğrenmek
aracılığıyla

ve

sorular
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Anahtar Kavramlar
TBMM, Cumhurbaşkanı, Bakan, Yargı
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Giriş
Türkiye 1982 yılında kabul edilmiş bulunan anayasa ile yönetilmektedir. Anayasaya
göre “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” (madde 1). Cumhuriyetin nitelikleri anayasanın
ikinci maddesinde şöyle sıralanmıştır: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
Anayasanın 3. Maddesine göre “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.” Bu maddeler anayasanın
değiştirilemeyecek maddeleridir (madde 4).
Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki
devredilemez (madde 7).
Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun
olarak kullanılır ve yerine getirilir (madde 8).
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır (madde 9).
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12.1 Yasama

Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altı yüz
milletvekilinden oluşur (madde 75).
Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. En az ilkokul mezunu
olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar
hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar;
zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik
ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili
seçilemezler (madde 76).
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir yapılır. Süresi biten milletvekili
yeniden seçilebilir. (madde 77).
Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet
Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan
kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir (madde 78).
Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır (madde 79).
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri
değil, bütün Milleti temsil ederler (madde 80). Milletvekilleri and içerek göreve başlar
(madde 81).
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden,
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine
Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan
sorumlu tutulamazlar (madde 83). Bu yasama sorumsuzluğu olarak adlandırılır.
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı
olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz (madde 83). Bu
yasama dokunulmazlığı olarak adlandırılır. Ancak, Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve
seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki
durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan
doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş
bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik
süresince zamanaşımı işlemez.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve
kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına
ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve
özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak
ve görevleri yerine getirmektir (madde 87).
Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında,
Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin
beşte birinin (120) yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır (madde 93).
Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı soru, Meclis araştırması, genel görüşme, ve
Meclis soruşturması yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.
Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin,
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir (madde 98).

12.2 Yürütme
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Anayasaya göre Cumhurbaşkanı beş yıl için halk tarafından seçilir. Bir kişi iki defadan
fazla Cumhurbaşkanı seçilemez. Kırk yaşını dolduran, yükseköğrenim yapan her Türk
vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir. Milletvekili olmak için gereken şartları da taşımak
gerekir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona
erer.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam
geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az
yüzbin seçmen aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekir. İlk
oylamada hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, bu turda en çok oyu alan iki aday ikinci
turda yarışır.

Anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri başlığı altında şunları
sıralamıştır:
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Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin
birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve
uyumlu çalışmasını temin eder.
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde
açılış konuşmasını yapar.
Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
Kanunları yayımlar.
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli
hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına
ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye
Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.
Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını
temsil eder.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya
kaldırır.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilir.
Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile
diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Anayasa Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenlemiştir (madde 105).
Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis,
önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla
soruşturma açılmasına karar verebilir. Mecliste oluşturulacak komisyon raporu üzerine üye
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile Yüce Divan’a sevk kararı alınabilir.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.
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Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi
sona erer.
Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi
bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.
Cumhurbaşkanının geçici sebeplerle boşalması halinde, görevine dönene kadar
Cumhurbaşkanı yardımcısı ona vekalet eder.
İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve
geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet
Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta,
kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek
kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme,
araştırma ve denetlemeleri yapar. Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı
dışındadır (madde 108).
Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı
atayabilir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip
olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı
yardımcıları ve bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler. Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri
sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Cumhurbaşkanı
yardımcıları
ve
bakanların
cezai
sorumluluğu
da
Cumhurbaşkanınınkine benzerdir. Bunlar hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük
Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması
istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün
gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Mecliste oluşturulacak komisyon raporu
üzerine üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile Yüce Divan’a sevk kararı alınabilir.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama
dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez
ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.
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12.3 Yargı
Yargı ile ilgili olarak anayasa 138. Madde ile mahkemelerin bağımsızlığını
düzenlemiştir. Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun
olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere
ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması
ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine
getirilmesini geciktiremez.
Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla
düzenlenir (madde 142).
Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının
kapalı yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı
hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.
Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Davaların en az
giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir (madde 141).
Yargı konusu başka bölümlerde ayrıntılı olarak işlendiği için burada daha fazla bilgi
verilmeyecektir.
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Uygulamalar
Bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye 1982 yılında kabul edilmiş bulunan anayasa ile yönetilmektedir.
Cumhuriyetin nitelikleri anayasanın ikinci maddesinde şöyle sıralanmıştır: “Türkiye
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Türkiye
Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altı yüz milletvekilinden oluşur. Türkiye Büyük
Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir yapılır.
Yürütme, Cumhurbaşkanından oluşur. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı beş yıl için
halk tarafından seçilir. Bir kişi iki defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilemez.
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
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Bölüm Soruları
1. Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?
2. TBMM’ye kimler seçilebilir?
3. TBMM’nin görevleri nelerdir?
4. Cumhurbaşkanı nasıl seçilir?
5. Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir?
6. Yargı yetkisini kim kullanır?

Çoktan Seçmeli Sorular
1. Hangisi Anayasanın 2. maddesinde sayılan Cumhuriyetin niteliklerinden değildir?
a. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
b. Demokratik devlet
c. Laik devlet
d. Sosyal devlet
e. Üniter devlet

2. TBMM’nin üye sayısı kaçtır?
a. 550
b. 600
c. 500
d. 650
e. 400

3. Savaş sebebiyle yasama organı seçimlerini bir yıl erteleme yetkisi hangisine tanınmıştır?
a. Cumhurbaşkanı
b. Anayasa Mahkemesi
c. Genel Kurmay Başkanı
d. TBMM
e. Milli Güvenlik Kurulu
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4. Hangisi Cumhurbaşkanının anayasal görevlerinden değildir?
a. Kanunları yayımlamak
b. TBMM üye adaylarını belirlemek
c. TBMM’yi toplantıya çağırmak
d. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
e. Milletlerarası andlaşmaları onaylamak

CEVAP ANAHTARI
1. E 2. B 3. D 4. B
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13. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1 Ulusal Düzeyde Koruma: Anayasa Mahkemesi
13.2 Uluslararası Düzeyde Koruma: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsan haklarının korunması neden önemlidir?
2. Ülke içierisinde insan hakları korunamaz ise konu uluslararası düzeye taşınabilir mi?
Neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ulusal
Düzeyde
İnsan Anayasa
Mahkemesine Konuyu çalışarak ve soruları
Haklarının Korunması
bireysel başvuru yoluyla çözerek
insan haklarının korunması
öğrenilecektir
Konu

Kazanım

Uluslararası Düzeyde İnsan AİHM’ne başvuru yoluyla Konuyu çalışarak ve soruları
Haklarının Korunması
insan haklarının korunması çözerek
öğrenilecektir
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Anahtar Kavramlar
Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi, AİHS, AİHM, Kabul Edilebilirlik
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Giriş
İnsan haklarının korunması hukuken son derece önemlidir. Bu hakların korunması her
düzeyde gerçekleşmelidir. Bununla birlikte Türkiye içinde bu hakların korunması ile ilgili son
merci olan Anayasa Mahkemesi koruması ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi yakından
ilgilendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrı bir önem arz etmektedir.
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13.1 Ulusal Düzeyde Koruma: Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin görev ve
yetkilerine bireysel başvuruları karara bağlamak eklenmiştir. Buna göre Herkes, Anayasada
güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa
Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş
olması şarttır. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme
yapılamaz. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir (madde 148).
Nitekim 2011 tarihli Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki
Kanun uyarınca bireysel başvuru hakkına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Kanunun
45-51. Maddeleri bu konuyu düzenlemektedir. AİHS kendisine ekli protokoller ile bir
bütünlük arz etmektedir. Bireysel başvuru hakkı sadece AİHS kapsamındaki haklarla sınırlı
tutulmamış Türkiye’nin taraf olduğu protokollerdeki haklar da bireysel başvuru kapsamında
değerlendirilmiştir. Başvuru yapmadan önce ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem
ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının
tüketilmiş olması gerekir (madde 45).

Bireysel Başvuru Hakkı
Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal
nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Bu şartı
taşıyan herkes başvuru yapabilir. Diğer bir deyişle Türk vatandaşları yanında yabancılara da
başvuru hakkı tanınmıştır. Ancak Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak
yabancılar bireysel başvuru yapamaz.
Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru hakkına sahip değildir. Özel hukuk tüzel kişileri
ise sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda
bulunabilir. (madde 46)

Başvuru Usulü
Bireysel başvuru Anayasa Mahkemesine şahsen ya da mahkemeler veya yurt dışı
temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Bireysel başvurular harca tabidir (madde 47). 2019 yılı
harç tutarı 364.60 TL’dır.
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Başvuru dilekçesinde başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres
bilgilerinin, işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve
özgürlüğün ve dayanılan Anayasa hükümlerinin, ihlal gerekçelerinin, başvuru yollarının
tüketilmesine ilişkin aşamaların, başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu
öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ile varsa uğranılan zararın belirtilmesi
gerekir. Başvuru dilekçesine, dayanılan deliller ile ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem
veya kararların aslı ya da örneğinin ve harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi şarttır
(madde 47).

Süre
Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu
öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.
Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten
itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler.
Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde, Mahkeme yazı işleri
tarafından eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline onbeş günü geçmemek
üzere bir süre verilir (madde 47)

Kabul Edilebilirlik İncelemesi
Yukarıda belirtilen şartların var olup olmadığının saptanması kabul edilebilirlik
incelemesi olarak adlandırılır. Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya
temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve
başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun
başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir. Kabul edilemezlik kararları kesindir ve
ilgililere tebliğ edilir. (madde 48).

Esas Hakkında İnceleme
Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi
Mahkemedeki bölümler tarafından yapılır. Bireysel başvuruları incelenirken bir temel
hakkın ihlal edilip edilmediğine yönelik her türlü araştırma ve incelemeyi Anayasa
Mahkemesi yapabilir. Başvuruyla ilgili gerekli görülen bilgi, belge ve deliller ilgililerden
istenir. Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde, başvurunun bir
örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde
görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir. Mahkeme, incelemesini esas itibarıyla dosya
üzerinden yapar ancak gerekli görürse duruşma yapılmasına da karar verebilir.
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Bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin incelemeleri, bir
temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesi
ile sınırlıdır (madde 49).

Karar
Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine
karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için
yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve
işlem niteliğinde karar verilemez.
Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını
ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir.
Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine
tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir.
Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında
açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar
verir (madde 50).

13.2 Uluslararası Düzeyde Koruma: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzaya
açılıp 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İlk Sözleşme metninin bazı maddelerine değişiklikler getiren ya da buna yeni haklar
ekleyen metinlere Sözleşme’ye ek protokol adı verilir. Bugüne kadar, 14 adet ek protokol
kabul edilmiştir.
Sözleşmeye taraf devletler sadece kendi vatandaşları bakımından değil, aynı zamanda
mahkemelerinin yargı yetkisi altında olan her kişi bakımından tanırlar ve güvence altına
alırlar. Sözleşme özellikle yaşam, adil yargılanma, özel hayata ve aile hayatına saygı
haklarını, ifade özgürlüğünü, düşünce, din ve vicdan özgürlüğünü ve malvarlığına saygı
hakkını güvence altına alır.
Sözleşme özellikle işkenceyi, insan onurunu zedeleyen cezaları, kölelik ve zorla
çalıştırmayı, keyfî ve yasa dışı tutulmaları, AİHS tarafından tanınan hak ve özgürlüklerden
istifade etmede ayrımcılığı yasaklar.
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Ulusal mahkemeler Sözleşme’yi uygulamak zorundadır. AİHS, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM)’ni kurarak hakların korunmasını güvence altına almaya çalışmıştır.
Mahkeme, Sözleşme’ye Taraf Devletlerin sayısına eşit sayıda hakimden oluşur.
Hâlihazırda her taraf devletten gelen bir yargıç olmak üzere toplam 47 hakim görev
yapmaktadır.
Mahkeme resen hareket edemez. Mahkeme, bireysel ya da devletlerarası başvurular
yoluyla, Sözleşme’nin ihlal edildiğine dair iddiaları incelemeye yetkilidir.
Mahkeme’ye gelen başvuruların birçoğu gerçek kişilerden gelen bireysel
başvurulardan oluşmaktadır. Bir devlet, başka bir Sözleşme’ye Taraf Devlete karşı başvuruda
bulunabilir. Buna devletlerarası başvuru denir.

Bireysel Başvuru
Bir kişi Mahkeme’ye doğrudan başvurabilir, avukatla temsil zorunlu değildir.
Mahkeme’ye başvurmak için, gerekli evrakla beraber başvuru formunu gerektiği gibi
doldurup göndermek yeterlidir. Yargılama ücretsizdir.
Mahkeme önüne getirilen davaların değerlendirilmesinde iki ana aşama vardır: kabul
edilebilirlik ve esas, ya da başka bir ifadeyle şikâyetlerin incelenmesi aşamaları.

Kabul Edilebilirlik
Başvurular, kabul edilebilir olmaları için bazı şartları yerine getirmek zorundadırlar,
aksi takdirde, Mahkeme, şikâyetleri incelemeden bu başvuruları kabul edilemez bulacaktır.
Mahkemeye, tüm iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra başvurabilir. Başka bir
ifadeyle, hakkının ihlal edildiğini öne süren kişi, önce, ilgili ülkedeki başvurabileceği en
yüksek derecedeki yargı organına kadar davasının görülmesini sağlamalıdır.
Mahkemeye, bu davaya ilişkin verilmiş olan son karardan itibaren, ki bu genellikle
yetkili en yüksek derecedeki ulusal mahkemenin kararıdır, 6 ay içinde başvurulmalıdır.
Başvurucu, Sözleşme’de güvence altına alınan bir ya da birden çok hakkı ileri
sürmelidir. Mahkeme, bunun dışındaki hakların ihlali iddiasını inceleyemez.
Başvurucu, Sözleşme’nin ihlalinin şahsen ve doğrudan mağduru olmalıdır ve önemli
bir zarara uğramış olmalıdır.
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Sadece Sözleşme’ye taraf olan bir devlete ya da devletlere karşı başvuru yapılabilir;
başka herhangi bir devlete ya da bir kişiye karşı başvuru yapılamaz.
Kabul edilemezlik kararları, kesindir ve temyiz yolu yoktur.

Duruşma
Mahkeme önündeki usul yazılıdır ancak bazı davalar hakkında, Mahkeme duruşma
yapmaya karar verebilir. Duruşmalar Strasbourg’da bulunan İnsan Hakları Mahkemesi
binasında görülür.
Aksine bir karar alınmadıkça duruşmalar kamuya açıktır. Duruşmalar filme alınır ve
mahkemenin internet sitesinden yayınlanır.

Dostane Çözüm
Dostane çözüm tarafların başvurunun görülmesine son vermek yönündeki
anlaşmasıdır. Başvurucu ve ilgili devlet, birbirlerini karşı karşıya getiren uyuşmazlığı sona
erdirmek için anlaşabilirler ve bu uzlaşma genellikle başvurucuya bir miktar para ödenmesi
tarzında şekillenmektedir.
Mahkeme, dostane çözümün gerçekleşme şartlarını inceledikten sonra, eğer insan
haklarına saygının başvurunun incelenmesinin devamını gerektirdiğini düşünmezse, davayı
kayıttan düşürür.
Mahkeme, tarafları dostane çözüm bulmaya teşvik eder. Eğer bir uzlaşma
bulunamazsa, Mahkeme davayı esastan incelemeye başlar.

Esasa İlişkin Karar
Başvuru kabul edilebilir bulunursa esasa ilişkin inceleme başlar.
Komiteler ve Büyük Daire tarafından alınan kararlar kesindir ve temyiz yolu yoktur.
Ancak taraflar, bir Daire tarafından verilen esasa ilişkin bir kararın, verildikten sonraki üç
aylık süre içerisinde yeni bir incelenme için Büyük Daire önüne yollanmasını isteyebilirler.
Büyük Daire’ye gönderme talebinin uygunluğu hakimlerden oluşan bir kurulun
alacağı kararla belirlenir.
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Kararların Uygulanması
AİHM’in verdiği ihlal kararlarının uygulanması en genel anlamda başvuranın
durumunun ihlal öncesi haline dönüştürülmesi, bu mümkün olmadığında ise uygun bir
tazminat ödenmesini gerektirir.
AİHM kararlarının uygulanması iki ana öğeden oluşur; bunlar bireysel önlemler ve
genel önlemlerdir.
Bireysel önlemler, başvuranın hakkının ihlaline yol açan sebepleri ortadan kaldırmayı
sağlayan tüm tedbirler veya ödenecek tazminattır. Bunlar özel önlemler olarak da adlandırılır.
Hakkı ihlal edilmiş bulunan kişiye ait özel önlemlerdir.
Genel önlemler ise başvuruya konu ihlali herkes için ortadan kaldırmayı ve böylece
ihlalin devamını önlemeyi sağlayacak tedbirlerden oluşur. Özellikle ihlal bir mevzuattan
kaynaklanıyorsa onun değiştirilmesi ve Sözleşme ile uyumlu hale getirilmesi gerekecektir.
Çünkü uygulamanın mevzuat çerçevesinde devam etmesi söz konusu olay dışında başka
müracaatlarda da ihlal kararıyla sonuçlanabilecektir. Bu yüzden genel nitelikli düzenleme
yapılması gereklidir.
Bir ihlal kararı verildiğinde, Mahkeme dosyayı Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesine gönderir. Bu kuruluş, ilgili ülkeyle ve kararların yerine getirilmesinden sorumlu
bölüm ile birlikte, bu kararın nasıl uygulanacağı ve buna benzer yeni ihlallerin nasıl
engelleneceği konusundaki önlemleri belirler.

İhlalin Sıklıkla Ortaya Çıktığı Alanlar
Mahkeme, kuruluşundan bu yana verilmiş ihlal kararlarının yarıya yakınında adil
yargılanma ve yargılamanın uzunluğu ile ilgili olarak, Sözleşmenin 6. Maddesi’nin ihlal
edildiği sonucuna varmıştır. Öte yandan, Mahkeme tarafından saptanan ihlallerin %58’si
adil yargılanma hakkı (madde 6) ve 1 numaralı ek Protokol’ün 1. maddesi (mülkiyetin
korunması) ihlallerini ilgilendirir. Davaların %11’unda, Mahkeme yaşam hakkının, işkence
ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağının ciddi olarak ihlal edildiği sonucuna
varmıştır (madde 2 ve 3).
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Uygulamalar
1. Anayasa Mahkemesine yada AİHM’ye farazi bir başvuru dilekçesi hazırlayınız.
2. Anayasa Mahkemesinin yada AİHM’nin bireysel başvuruda verdiği bir örnek
kararı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Hangi hakkın ihlal edildiği gerekçesiyle farazi bir başvuru hazırladınız?
2. Örnek olarak incelediğiniz kararda mahkeme hangi hakkın ihlal edildiğini/edilmediğini
saptadı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan haklarının korunması hukuken son derece önemlidir. Bu hakların korunması her
düzeyde gerçekleşmelidir. Bununla birlikte Türkiye içinde bu hakların korunması ile ilgil son
merci olan Anayasa Mahkemesi koruması ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi yakından
ilgilendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrı bir önem arz etmektedir.
2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin görev ve
yetkilerine bireysel başvuruları karara bağlamak eklenmiştir. Buna göre Herkes, Anayasada
güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa
Mahkemesine başvurabilir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzaya
açılıp 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlk Sözleşme metninin bazı maddelerine
değişiklikler getiren ya da buna yeni haklar ekleyen metinlere Sözleşme’ye ek protokol adı
verilir. Bugüne kadar, 14 adet ek protokol kabul edilmiştir. Sözleşmeye taraf devletler sadece
kendi vatandaşları bakımından değil, aynı zamanda mahkemelerinin yargı yetkisi altında olan
her kişi bakımından tanırlar ve güvence altına alırlar.
AİHS, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ni kurarak hakların korunmasını
güvence altına almaya çalışmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapma hakkına kimler sahiptir?
2. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru nasıl yapılır?
3. Kabul edilebilirlik şartları nelerdir?
4. Esas hakkında karar nasıl verilir?
5. Karar nasıl uygulanır?
6. AİHM’ne bireysel başvuru nasıl yapılır?
7. Kabul edilebilirlik şartları nelerdir?
8. Esas hakkında karar nasıl verilir?
9. Karar nasıl uygulanır?

Çoktan Seçmeli Sorular

1. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu ne zaman açılmıştır?
a. 1960
b. 1980
c. 1982
d. 1999
e. 2010

2. Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkına sahip değildir?
a. Hakkı etkilenen Türk vatandaşları
b. Hakkı etkilenen yabancı devlet vatandaşları
c. Hakları ihlal edilen özel hukuk tüzel kişileri
d. Hakları ihlal edilen kamu tüzel kişileri
e. Hakkı etkilenen vatansızlar

3. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru olağan başvuru yolları tüketildikten sonra ne
zaman yapılmalıdır?
a. 30 gün içinde
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b. 60 gün içinde
c. 3 ay içinde
d. 6 ay içinde
e. 1 yıl içinde

4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kaç hakimden oluşur?
a. 12
b. 25
c. 47
d. 55
e. 36

5. Hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurularda kabul edilebilirlik için
bir şart değildir?
a. İç hukuk yollarının tüketilmesi
b. Sözleşme tarafından güvence altına alınan bir hakkın ihlali dolayısıyla başvuru yapılmalı
c. Şahsen mağdur olanlar dava açabilir
d. 6 ay içinde dava açılmalıdır
e. Sözleşmeye taraf herhangi bir devlete karşı dava açılabilir

CEVAP ANAHTARI
1. E 2. D 3. A 4. C 5. E
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14. TÜRK HUKUKU: GENEL BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1 Hukuk ve Toplum
14.2 Hukuk ve Diğer Toplumsal Düzen Kuralları
14.3 Hukuk Sistemleri ve Türkiye
14.4 Hukukun Dalları: Özel Hukuk
14.5 Hukukun Dalları: Kamu Hukuku
14.6 Hukukun Kaynakları
14.7 Hukukun Uygulanma Esasları
14.8 Demokrasi ve Hukuk Devleti
14.9 Hak
14.10 Hakkın Kullanılması ve Korunması
14.11 Kişi: Gerçek Kişiler
14.12 Kişi: Tüzel Kişiler
14.13 Aile
14.14 Miras
14.15 Mülkiyet
14.16 Eşya
14.17 Hukuksal Olay, Eylem ve İşlem
14.18 Sözleşme
14.19 Borç: Kaynakları
14.20 Borç: Hüküm ve Sonuçları; Sona Ermesi
14.21 Yaptırım
14.22 Sorumluluk
14.23 Dava Türleri
14.24 Yargı Örgütü
14.25 Türkiye'nin İdari Yapısı
14.26 Türkiye'nin Hükümet Sistemi
14.27 İnsan Haklarının Korunması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türk hukukunda öğrendiğiniz önemli kavramları hatırlamaya çalışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türk hukuku genel bakış

Önemli
hatırlanması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
kavramların Konuyu çalışarak ve soruları
çözerek
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Anahtar Kavramlar
Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Hak, Aile, Miras, Mülkiyet, Sözleşme, Eşya, Borç, Yaptırım,
Hukuksal İşlem, Sorumluluk
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Giriş
Bu bölüm Hukuka Giriş dersi kapsamında ele alınan konulara genel bir bakışla
yaklaşarak onları özetlemektedir.
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14.1 Hukuk ve Toplum
İnsanlar toplum halinde yaşar. Bu nedenle toplumsal varlıklardır. Toplum içinde
yaşayan birey diğer insanlarla ilişki içerisindedir. İnsanlar arasındaki ilişkiler bir düzeni
gerekli kılar.
Toplumda düzenin sağlanması ve korunması bir yandan kuralların olmasını
gerektirirken diğer yandan da kuralların uygulanmasını sağlayacak bir mekanizmayı zorunlu
kılar. Hukuku düzenle özdeşleştirmek mümkündür. Hukukun zıttı kaostur. Hukuk toplumda
bir düzen tesis eder. Bu amaçla toplumu oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen
çeşitli hukuk kuralları oluşturulur.
Toplumsal düzeni sağlamak ve kişilerin haklarını güvence altına almak amacıyla
oluşturulan en önemli mekanizma devlet mekanizmasıdır. Bu bağlamda toplumsal düzeni
sağlamak için hukuk kurallarını ihlal eden kişileri yaptırıma tabi tutma hakkı ve yükümlülüğü
de devlete aittir.

14.2 Hukuk ve Diğer Toplumsal Düzen Kuralları
Toplumu düzenleyen çeşitli kurallar bulunmaktadır. Toplumu düzenleyen kuralları
görgü, ahlak, din, örf-adet ve hukuk kuralları olarak beş grupta sınıflandırmak mümkündür.
Hukuk kuralları da diğer toplum düzeni kuralları gibi toplumda düzen sağlama
gerekçesiyle ortaya çıkmıştır. Hukuk kurallarını devlet yapar ve uygulanması devlet gücüyle
olur. Bu kurallara uymayanlar devlet tarafından yaptırıma tabi tutulur. Bu husus hukuk
kurallarının en önemli özelliğidir. Ceza verme, zorla yaptırma, tazminat ödetme, iptal etme ve
yürütmeyi durdurma şeklinde yaptırımlar ortaya çıkar. Hukuk kuralları nitelikleri itibarıyla
çeşitli sınıflara ayrılabilir.

14.3 Hukuk Sistemleri ve Türkiye
Dünyada belli başlı hukuk sistemleri olarak İngiliz-Amerikan hukuku, Kıta Avrupası
hukuku ve İslam hukuku karşımıza çıkmaktadır. İngiliz-Amerikan hukuku gelenek hukukunu
başlıca kaynak olarak görür ve içtihat hukuku ile gelişmiştir. Roma hukuku kökenli olan ve
Kıta Avrupası hukuk sistemi yazılı hale getirilmiş kuralları temel kaynak olarak görür. Bu
hukuk siteminde kamu hukuku-özel hukuk ayrımı bulunmaktadır. İslam hukuku Kuran
hükümleri ve onların yorumu üzerine kuruludur.
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Kanunlaştırma, hem hukuk kurallarının yazılı biçimde tespit edilmesini hem de yazılı
ve yazılı olmayan dağınık biçimde bulunan kuralların bir araya getirilmesini ifade eder.
Somut olay ve soyut kural yöntemleriyle kanunlaştırma yapılabilir.
Türkiye, Kıta Avrupası hukuku sisteminin bir üyesidir. Osmanlı yönetiminden itibaren
İslam hukuku siteminden bu siteme bir geçiş olmuştur.

14.4 Hukukun Dalları: Özel Hukuk
Roma hukuku kökenli olarak hukuk, özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki kola
ayrılır. Özel hukuk bireyler arasındaki ilişkileri düzenlerken, kamu hukuku bireyle devlet
arasındaki ilişkileri düzenler. Bu ayrım çıkar, egemenlik ve irade serbestliği kriterlerini esas
alarak yapılmaktadır.
Özel hukukun önemli dalları olarak şunlar sayılabilir:
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
Milletlerarası Özel Hukuk
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku

14.5 Hukukun Dalları: Kamu Hukuku
Kamu hukuku temelde ya devlet organlarının aralarındaki ilişkileri yada kişilerin
devletle olan ilişkilerini düzenler. Dolayısıyla ilişkide en az bir tarafın devlet olması esastır.
Önemli kamu hukuku dalları şunlardır:
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Ceza Hukuku
Milletlerarası Hukuk
Genel Kamu Hukuku
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Mali Hukuk

14.6 Hukukun Kaynakları
Hukuk kurallarının ne olduğunu hukuk kaynakları belirtir. Uyulması zorunlu olan
bağlayıcı kaynaklar asıl kaynaklardır. Bunlar arasında anayasa, kanun, cumhurbaşkanlığı
kararnameleri ve yönetmelikler sayılabilir. Mahkeme kararları (içtihat) ve doktrin ise
bağlayıcı olmayan yardımcı kaynaklardır.
Normlar hiyerarşisi denilen ve en üstte anayasanın bulunduğu bir piramit kaynaklar
arasındaki sıralamayı gösterir. Anayasayı takiben aşağıya doğru kanunlar, cumhurbaşkanlığı
kararnameleri ve yönetmelikler yer alır. Uluslararası antlaşmalar kanunlara eşit sayılarak
anayasanın altında kanunlarla birlikte aynı seviyede bulunur. Normlar hiyerarşisinde bir
alttaki norm bir üsttekine aykırı olamaz.

14.7 Hukukun Uygulanma Esasları
Hukuk kuralları ülkesellik ilkesi olarak ifade edilen prensibe göre ülke üzerinde
bulunan herkese uygulanır. İstisnai olarak şahsilik ilkesi uyarınca kişi yurtdışında bulunsa bile
kendi devletinin kanunlarına tabi olabilmektedir. Hukuk kurallarının uygulanabilmesi için
yürürlüğe girmeleri şarttır. Kurallar yürürlükten kalkınca artık uygulanmazlar.
Soyut olan hukuk kuralının eldeki somut olaya uygulanması hakimin hukuk kuralını
yorumlaması ile olmaktadır. Hakim bir konuda hukuk kuralı bulunmasa bile hukuktaki
boşluğu doldurarak önündeki uyuşmazlığı çözmekle yükümlüdür. Hukuk kuralları hakime
belirli bir takdir yetkisi tanıyabilir.

14.8 Demokrasi ve Hukuk Devleti
Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Temsili demokrasilerde halk
özgür seçimler aracılığıyla belirli bir süre kendisini yönetecek kişileri seçer. Böylece
çoğunluğun yönetme hakkı gerçekleşmiş olur. Ancak aynı zamanda iktidarda olmayanların da
örgütlenme ve bir dahaki seçimlere hazırlanarak halkın önüne gerçek alternatifler sunma
hakkı bulunmaktadır.
Hukuk devleti, devletin sadece hukuku yapmadığı ama aynı zamanda hukuka uygun
davranmakla yükümlü olduğu devlettir. Hukuk devleti ancak demokrasilerde söz konusudur.
Hukuk devletinin belli başlı gerekleri olarak kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, anayasanın
üstünlüğü, temel hakların anayasa tarafından güvence altına alınması ve idarenin yargısal
denetimi sayılabilir.
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14.9 Hak
Hak, kişinin hukuk düzeni tarafından korunan çıkarını ifade eder ve hukuk kişiye yetki
verir. Kamu hakları, kamu hukukundan doğar. Anayasanın sınıflandırmasına göre kamu
hakları, kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar olmak üzere üçe ayrılır.
Özel hukuktan doğan haklara özel haklar denir. Özel haklardan nisbi olanlar sadece
belirli kişilere karşı öne sürülebilir. Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Maddi mallar
üzerindeki haklar ayni haklar olarak adlandırılır ve mülkiyet hakkı sahibine en geniş yetkileri
verir.

14.10 Hakkın Kullanılması ve Korunması
Haklar aslen ve devir yoluyla olmak üzere iki şekilde kazanılabilir. Hakların
kullanılması sınırsız değildir. Haklar genel olarak dürüstlük ilkesine ve kötüye kullanmama
ilkesine uygun olarak kullanılmalıdır.
Kişi ile hak arasındaki ilişki sona ererse hak kaybolur. Kişinin ölümü ve malın yok
olması hakkın kaybına neden olur. Ayrıca hakkın bir başka kişiye devredilmesi de önceki hak
sahibi bakımından bir hak kaybıdır.
Haklar esasen kamu gücü aracılığıyla korunur. Hak sahibi devlete başvurarak dava
açabilir. İstisnai olarak hak sahibi bizzat saldırılara karşı hakkını da koruyabilir.

14.11 Kişi: Gerçek Kişiler
Hak ve borç sahibi olabilen varlıklara kişi denir. Kişiler, gerçek kişiler ve tüzel kişiler
olarak ikiye ayrılır.
İnsanlar gerçek kişilerdir. Gerçek kişilik kural olarak doğumla başlar ve ölümle sona
erer. Haklara sahip olabilmek, hak ehliyeti olarak adlandırılır ve tüm insanlar için geçerlidir.
Fiil ehliyeti, hakları kullanabilme ehliyetidir. Ergin olan, ayırt etme gücü bulunan ve kısıtlı
olmayan kişiler tam ehliyetlidir ve hakları özgürce kullanabilirler.
Gerçek kişiler arasında kan hısımlığı ve kayın hısımlığı bulunur. Aralarında doğum
esasına göre kan bağı bulunan kişiler kan hısmıdır. Evlilik yolu ile eşlerden birinin kan
hısımları ile diğer eş arasındaki hısımlık kayın hısımlığı olarak adlandırılır.
Hukukumuzda herkesin bir yerleşim yerinin bulunması esastır.
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14.12 Kişi: Tüzel Kişiler
Tüzel kişiler, kendilerine hukuk tarafından hak ve borçlara sahip olabilme yeteneği
tanınmış kişi ve mal topluluklarıdır. Tüzel kişilik hem özel hukuk alanında hem de kamu
hukuku alanında görülür.
Özel hukuk tüzel kişilerine örnek olarak şirketler, dernekler ve vakıflar gösterilebilir.
Kamu hukukuna göre kurulan ve düzenlenen tüzel kişilikler kamu tüzel kişileridir.

14.13 Aile
Anayasaya göre aile toplumun temelidir. Aile hukuku devamlılık, devlet müdahalesi
ve eşitlik ilkelerine göre düzenlenmiştir..
Nişanlanma evlenme vaadi ile olur. İki kişinin evlendirmeye yetkili memur önünde en
az iki şahitin huzurunda evlenme iradelerini açıklamaları ile evlilik gerçekleşir. Evlilik ölüm,
gaiplik, evliliğin iptali ve boşanma yollarıyla sona erer. Eşler arasında edinilmiş mallara
katılma rejimi esastır. Eşler bunu aksini de kararlaştırabilirler.

14.14 Miras
Kişinin ölümü halinde mirasçılarına geçecek malvarlığı tereke yada miras olarak
adlandırılır. Bu sadece haklardan değil aynı zamanda borçlardan da oluşur. Mirası reddetme
hakkı da bulunmaktadır. Kanunun saydığı yasal mirasçıların yanında, mirasbırakanın ölüme
bağlı tasarrufla tayin ettiği atanmış mirasçılar da bulunabilmektedir.

14.15 Mülkiyet
Anayasa mülkiyet hakkını tanımaktadır. Mülkiyet hakkı ancak hukuk düzeninin
sınırları içerisinde kullanılabilir.
Mülkiyet hakkı hak sahibine eşya üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve
tasarrufta bulunma yetkisi verir. Mülkiyet hakkı aynı eşya üzerindeki hak sahibi sayısına göre
tek mülkiyet ve birlikte mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Birlikte mülkiyet de paylı
mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti olarak ikiye ayrılır.
Mülkiyet hakkı, bu hakkın konusu olan eşyanın niteliğine göre gayrimenkul
(taşınmaz) mülkiyeti ve menkul (taşınır) mülkiyeti olmak üzere ikiye ayrılır. Mülkiyet aslen
ve devren kazanılabilir.
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14.16 Eşya
Eşya, maddi mal olarak da adlandırılır. Eşya kabul edilebilmek için şu özelliklere
sahip olmak gerekir:
i. Maddi olma
ii. Ekonomik değere sahip olma
iii. Sahiplenebilir olma
Yeryüzünde bir yerden başka bir yere alınıp götürülebilen eşyalar taşınır eşyadır.
Taşınmaz eşya yeryüzünde sabit olan, hareket ettirilemeyen eşyadır. Bunlar için gayrimenkul
tabiri de kullanılmaktadır.
Başka bir sınıflandırmaya göre asıl (bağımsız) ve tali (bağımlı) eşya olarak eşyayı
ikiye ayırmak mümkündür. Bağımlı eşya, asıl eşyanın bir parçasıdır. Onunla bileşiktir.
Bağımlı eşya da bütünleyici parça ve eklenti olarak ikiye ayrılabilir.

14.17 Hukuksal Olay, Eylem ve İşlem
Hukuksal olay, hukuk alanında etki yapan, hukuksal sonuç doğuran olay olarak
tanımlanabilir. Bunlar doğa kaynaklı yada insan kaynaklı olabilir. İnsan davranışlarından
kaynaklanan ve hukuksal sonuç doğuran eylemler hukuksal eylem olarak adlandırılır. Bu
eylemlerin gerçekleştirilmesi kişinin iradesiyle olmaktadır.
Kişilerin hukuksal sonuç doğuran
irade açıklamalarına hukuksal işlem adı
verilmektedir. İrade açıklayarak hukuksal sonuç elde edebilmek için bir hakka yada yetkiye
dayanmak gerekmektedir.
Hukuksal işlemlerin iki temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar irade açıklaması ve
hukuksal sonuçtur.
İşlemin hukuksal sonuç doğurmasını etkileyecek eksikliklerin bulunmasına sakatlık
adı verilir. Sakatlık ya işlemi yapanların iradelerinden yada işlemin hukuka uygun olmayan
bir şekilde yapılmasından kaynaklanır.

Kamu hukuku işlemleri, yasama işlemleri, yargı işlemleri ve yürütme işlemleri olarak
üç gruba ayrılır.
14.18 Sözleşme
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Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla
kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.
Sözleşmede şekil serbestliği esastır. Sözleşmeler sözlü, yazılı ve resmi şekillerde
yapılmaktadır.
Sözleşmeler ait oldukları hukuk dalına göre şöyle türlere ayrılabilir:
i. Aile hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin evlenme sözleşmesi.
ii. Kişiler hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin dernek kurma sözleşmesi
iii. Miras hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin miras bölüşme sözleşmesi
iv. Eşya hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin irtifak sözleşmesi
v. Borçlar hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin satış sözleşmesi
vi. Ticaret hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin taşıma sözleşmesi
viii.

İdare hukuku alanındaki sözleşmeler: Örneğin imtiyaz sözleşmesi

14.19 Borç: Kaynakları
Borç, borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu edim olarak
tanımlanabilir. Tanımı gereği borç ilişkisi iki taraflı bir ilişkidir. Bir tarafta borçlu diğer
tarafta alacaklı bulunmaktadır. Edim, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki sonucu yerine
getirilmesi istenen şey veya davranıştır.
Borçlar, sözleşmeden, haksız fiilden yada sebepsiz zenginleşmeden doğmaktadır.

14.20 Borç: Hüküm ve Sonuçları; Sona Ermesi
Borç ilişkisi sonucunda, borcun yerine getirilmesi yani ifası esastır. Ancak ifa her
zaman söz konusu olmamaktadır.
Borçlu borcunu yerine getirmezse alacaklı ifa davası açarak mahkemeden alacağın
cebri yolla borçludan alınarak kendisine verilmesini talep edebilir. İfa yerine alacaklı tazminat
davası da açarak borçludan tazminat talep edebilir. Alacaklı sözleşmeyi feshedebilir.
Borç aşağıdaki hallerde sona erer:
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x.

İfa

xi.

İbra

xii.

Yenileme

xiii.

Birleşme

xiv.

İfa İmkansızlığı

xv.

Takas

xvi.

Zamanaşımı

14.21 Yaptırım
Hukukun ihlali yaptırım ile karşılaşır. Yaptırım, bir hukuk kuralının ihlali halinde
devlet tarafından öngörülen zorlama olarak tanımlanabilir. Yaptırımın maddi yönüne “cebir”,
manevi yönüne “tehdit” denir.
Yaptırımları ait oldukları hukuk alanına göre özel hukuk yaptırımları ve kamu hukuku
yaptırımları olarak ikiye ayırmak yerinde olur.

14.22 Sorumluluk
Hukuka aykırı eylemler sorumluluğu gerektirir. Medeni hukukta sorumluluk bir
kişinin diğer bir kişiye verdiği zararın giderilmesi anlamına gelmektedir. Zarar borç
ilişkisinden doğmaktadır.
Kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesinden doğan sorumluluk cezai sorumluluk
olarak adlandırılır. Cezai sorumluluktan bahsedebilmek için suçun işlenmesi gerekmektedir.
Suç, maddi ve manevi unsur olmak üzere iki unsurdan oluşur. Bu iki unsurun varlığı halinde
suçun işlendiği kabul edilir.
İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır ve idare, kendi eylem
ve işlemlerinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Bu idarenin sorumluluğu anlamına
gelmektedir.
Siyasi sorumluluk anayasa hukukundan kaynaklanmaktadır ve esasen yasama ve
yürütme erklerini kullanan organların sorumluluğunu ifade etmek için kullanılır.
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Uluslararası hukukta devletin hukuka aykırı eylemlerinden dolayı uluslararası
sorumluluğu söz konusudur. Ayrıca kişisel cezai sorumluluk gereğince uluslararası hukukça
suç kabul edilen fiillerden dolayı onları işleyen bireylerin de uluslararası sorumlulukları
mevcut olabilmektedir.

14.23 Dava Türleri
Özel hukuk alanındaki uyuşmazlıklar hukuk mahkemelerinde görülür. Bu
mahkemelerde görülen davalar hukuk davaları olarak adlandırılır. Hukuk davaları, davacının
mahkemeden istediği şeyin niteliğine göre edim davası, tespit davası ve yenilik doğuran dava
olarak sınıflandırılabilir.
Ceza hukuku ile ilgili konularda ceza davaları açılabilir. Ceza davaları ilke olarak
kamu davasıdır. Yani tüm toplum adına savcı tarafından açılır.
İdari davalar, yönetimin idare hukukuna göre yaptığı eylem ve işlemlerini konu alan
davalardır. Bu davalar idari yargı yerlerinde açılır. İdari davalar, elde edilmek istenen
sonuçlara göre iptal davası ve tam yargı davası olmak üzere ikiye ayrılabilir.

14.24 Yargı Örgütü
Mahkemeler hukuksal uyuşmazlıkları karara bağlayan yerlerdir. Mahkeme kararlarına
karşı bir üst mahkemeye temyiz başvurusu yapılabilir.
Anayasada sayılan yüksek mahkemeler şunlardır: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,
Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi.

14.25 Türkiye'nin İdari Yapısı
İdari yapı yada diğer deyimiyle idari teşkilat, kamu hizmeti teşkilatını ifade eder. İdari
yapıya hakim olan ilkeleri üç ana başlıkta toplamak mümkündür:

i. Merkezden Yönetim
ii. Yerinden Yönetim
iii. İdarenin Bütünlüğü
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Merkezden yönetim teşkilatı, başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye
ayrılır. Bunların dışında merkezde yardımcı kuruluşlar ve bakanlıkların yurtdışı teşkilatı da
bulunmaktadır.
Başkent teşkilatı içinde Cumhurbaşkanı siyasi yönü oluştururken, bakanlıklar kamu
hizmetinin teknik yönünü oluşturur.
Anayasanın 126. maddesine göre “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından,
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de
diğer kademeli bölümlere ayrılır”.
Yerinden yönetimin, yer yönünden (yerel yönetimler-mahalli idareler) ve hizmet
yönünden olmak üzere ikiye ayrılır.

14.26 Türkiye'nin Devlet Sistemi
Türkiye 1982 yılında kabul edilmiş bulunan anayasa ile yönetilmektedir.
Cumhuriyetin nitelikleri anayasanın ikinci maddesinde şöyle sıralanmıştır: “Türkiye
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Türkiye
Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altı yüz milletvekilinden oluşur. Türkiye Büyük
Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir yapılır.
Yürütme, Cumhurbaşkanlığından oluşur. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı beş yıl için
halk tarafından seçilir. Bir kişi iki defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı,
yardımcılarını ve bakanları atar.
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

14.27 İnsan Haklarının Korunması
İnsan haklarının korunması hukuken son derece önemlidir. Bu hakların korunması her
düzeyde gerçekleşmelidir. Bununla birlikte Türkiye içinde bu hakların korunması ile ilgil son
merci olan Anayasa Mahkemesi koruması ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi yakından
ilgilendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrı bir önem arz etmektedir.

2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin görev ve
yetkilerine bireysel başvuruları karara bağlamak eklenmiştir. Buna göre Herkes, Anayasada
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güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa
Mahkemesine başvurabilir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzaya
açılıp 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlk Sözleşme metninin bazı maddelerine
değişiklikler getiren ya da buna yeni haklar ekleyen metinlere Sözleşme’ye ek protokol adı
verilir. Bugüne kadar, 14 adet ek protokol kabul edilmiştir. Sözleşmeye taraf devletler sadece
kendi vatandaşları bakımından değil, aynı zamanda mahkemelerinin yargı yetkisi altında olan
her kişi bakımından tanırlar ve güvence altına alırlar.
AİHS, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ni kurarak hakların korunmasını
güvence altına almaya çalışmıştır.
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Uygulamalar
Bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm Hukuka Giriş dersi kapsamında ele alınan konulara genel bir bakışla
yaklaşarak onları özetlemektedir.
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Bölüm Soruları
1. Borç hangi hallerde sona erer?
2. İdari yapıya hakim olan ilkeler nelerdir?
3. Dava türleri nelerdir?
4. Sözleşme türleri nelerdir?
5. Hukukun kaynakları nelerdir?

Çoktan Seçmeli Sorular

1. Aksi kararlaştırılmamışsa eşler arasında hangi mal rejimi uygulanır?
a. Mal ayrılığı
b. Mal ortaklığı
c. Mal birliği
d. Edinilmiş mallara katılma
e. Mal sahipliği

2. Eşya sözcüğünün yerine hangisi kullanılabilir?
a. Manevi mal
b. Maddi mal
c. Mallar
d. Fiziki mal
e. Menkul mal

3. Hukuksal işlemin unsurları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a.Sözleşme, hukuksal sonuç
b. İrade, hukuksal sözleşme
c. Hukuka uygunluk, hukuksal sonuç
d. İrade açıklaması, hukuksal sonuç
e. Hukuksal olay, hukuka uygun sonuç
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4. İmtiyaz sözleşmesi hangi hukuk dalındaki sözleşmelere bir örnektir?
a. İdare hukuku
b. Aile hukuku
c. Eşya hukuku
d. Kişiler hukuku
e. Ticaret hukuku

5. Hangisi anayasada sayılan bir yüksek mahkeme değildir?
a.Yargıtay
b. Danıştay
c. Sayıştay
d. Anayasa Mahkemesi
e. Uyuşmazlık Mahkemesi

CEVAP ANAHTARI
1. D 2. B 3. D 4.A 5 C
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