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DİKKAT

Bilindiği üzere, 4/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik 
“Bakanlar Kurulu, Başbakan” ibarelerine yönelik düzenlemeler yer aldı.

Söz konusu düzenlemeyle;

“Yürütme maddeleri

MADDE 72 – (1) Yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sa-
yılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme maddelerinde Bakanlar 
Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.

Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmelikleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanun Hük-
münde Kararname ile değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler, 
nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten 
kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.” hükümlerine yer verilmiştir.

T.C. anayasasının Geçici 21’inci maddesinde ise “Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar 
Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır” 
hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, kitabımızda, Sahil Güvenlik Komutanlığı Yükselme Sınavına yönelik yer verilen konular 
http://www.mevzuat.gov.tr/ internet adresinden güncel olduğu düşünülerek aynısına yer verilmiştir. Ancak, bazı 
mevzuatlarda “Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlık isimleri” gibi ibarelerin güncellenmediği görülmüştür.

Okuyucularımızın, kitapta yer alan bazı mevzuatlarda ve çıkmış sorularda “Bakanlar Kurulu, Başbakan ve 
bakanlık isimleri” gibi ibarelerin yer alması halinde yukarıdaki kanun hükmünün göz önüne alınarak değerlen-
dirmeleri gerekmektedir...
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1. 

BÖLÜM

T.C ANAYASASI

BAŞLANGIÇ İLKELERİ
Başlangıç metni, anayasanın maddelerinin başlama-
sından önce yer alan, madde numarası olmayan, 9 
paragraftan oluşan ve Anayasa’ya hâkim olan temel 
felsefeyi yansıtan bir metindir. Anayasanın herhangi 
bir maddesi gibi bağlayıcıdır. Bununla birlikte başlan-
gıç metni anayasaya dahildir. 

Başlangıç Metni İlkeleri

• Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık 

• Atatürk Milliyetçiliği 

• Atatürk Medeniyetçiliği  

• Çağdaş Medeniyet Düzeyine Ulaşma Azmi 

• Millî Egemenlik 

• Anayasanın ve Hukukun Üstünlüğü 

• Özgürlükçü Demokrasi 

• Doğal Haklar

• Türk Varlığının Devleti ve Ülkesiyle Bölünmezliği 

• Sosyal Adalet ve Eşitlik

• Kuvvetler Ayrılığı 

• Lâiklik 

• Her Türk Vatandaşının Onurlu Bir Hayat Sür-
dürme ve Maddî ve Manevî Varlığını Geliştirme 
Hakkı 

NOT

Başlangıç metni anayasaya ilk kez 1961 Anayasası ile 
girmiştir. 1982 Anayasası’ndaki başlangıç metninin 
ilk paragrafı olan 12 Eylül 1980 harekâtının meşruluğu 
1995’te Anayasa’dan kaldırıldı. Bununla birlikte başlan-
gıç metni anayasaya dahildir.

1982 ANAYASASI GENEL ESASLARI

Madde 1.  Devletin şekli :

 ▼ “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.” 

Madde 2. Cumhuriyetin temel nitelikleri sayılmış-
tır:

• “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî da-
yanışma ve adalet anlayışı içinde; 

• İnsan haklarına saygılı, 

• Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

• Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 

• Demokratik, 

• Laik, 

• Sosyal,

• Hukuk devletidir.”

a.  Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi

 ✶ Milliyetçilik ilkesi 1924 Anayasası’nda 1937 yılında 
yapılan değişiklikle ilk kez yer almıştır. 1961 Anaya-
sası milliyetçilik yerine ‘‘millî devlet’’ ifadesini kullan-
mıştır. 1982 Anayasası’nda ise ‘‘Atatatürk milli-
yetçiliğine bağlı devlet’’ olarak formüle edilmiştir.

 ✶ Atatürk milliyetçiliğinin,  milletin din, dil, ırk gibi 
maddi unsurlardan oluştuğunu kabul eden objek-
tif milliyetçilik anlayışı yerine; mazi ve ülkü birliği, 
zengin bir hatıra mirası, ortak yaşama iradesi gibi 
manevi değerlerin birleşiminden oluştuğunu kabul 
eden subjektif milliyetçilik anlayışına dayandığı 
kabul edilmektedir.

b.  Demokratik Devlet İlkesi

Demokratik bir rejimin unsurları şunlardır:

• Siyasal makamlar, düzenli aralıklarla tekrarlanan 
serbest seçimlerle belirlenmelidir. 

• Seçimler eşit şartlarla yürütülen, birden fazla si-
yasi partinin katılabildiği bir nitelik taşımalıdır.

• Temel hak ve hürriyetler, yasal olarak tanınmış ve 
güvence altına alınmış olmalıdır.

Demokratik seçimin ilkeleri

Seçimlerin Serbestliği İlkesi: Hiçbir baskı ve zorla-
ma altında olmaksızın vatandaşların özgürce oy kul-
lanabilmeleridir.
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NOT

1982 Anayasası’nda 1987 yılında yapılan değişiklikle oy 
vermeyenlere para cezası getirilmesi öngörülmüştür. Bu 
nedenle seçimler serbest olsa da oy kullanmak bir yü-
kümlülüktür.

Genel Oy İlkesi: Herkesin oy hakkına sahip olmasını 
ifade eder. Servet, öğrenim düzeyi, cinsiyet, ırk, din, 
dil gibi sınırlamalar olmadan herkesin oy hakkına sa-
hip olmasıdır.

NOT

Kanunuesasi ve 1921 Anayasası’nda, sadece erkeklerin 
oy hakkı bulunuyordu. 1924 Anayasası’nda 1934 yılın-
da yapılan değişiklik ile kadınlara da milletvekili seçme 
ve seçilme hakkı verilerek tam anlamıyla genel oy ilkesi 
benimsenmiş oldu. Kadınlar bu hakkı ilk kez 1935 genel 
seçimlerinde kullandı.

Eşit Oy İlkesi: Oy verme hakkına sahip herkesin sa-
dece 1 oy hakkına sahip olmasını ifade eder. 

Gizli Oy Açık Sayım – Döküm İlkesi: Baskı altında 
kalmadan oy vermenin gizli; sayım ve dökümün ise 
kamuya açık yapılması anlamına gelir.

1921 ve 1924 Anayasalarında gizli oy ilkesine yer ve-
rilmemiştir.

Gizli oy ve açık sayım ilkesi ilk kez, 1950 yılındaki kanun 
değişikliği ile benimsenmiştir.

Gizli oy açık sayım-döküm esasına göre yapılan ilk se-
çimler, 1950 seçimleridir.

DİKKAT

Tek Dereceli Seçim İlkesi: Bu ilke, seçmenlerin se-
çilecek kişileri doğrudan seçmelerini ifade eder. Bu-
nun tam tersi seçimler çift dereceli seçimlerdir.  

NOT

1924 Anayasası döneminde 1946’da seçimden önce 
çıkarılan 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile iki 
dereceli seçim sistemi, tek dereceli çoğunluk seçim sis-
temine dönüştürüldü. 1946 seçimlerinden önce iki dere-
celi seçim sistemi uygulanmaktaydı. 

                      seçer               seçer 
Seçmen    →    Delege     →     Milletvekili

Çift Dereceli Seçim

Seçimlerin Yargısal Denetimi: Bu ilke, seçimlerin 
gerek yönetimi ve gerekse seçimler ile ilgili her türlü 
uyuşmazlığın çözümünün yargı organları tarafından 
yapılmasını ifa eder. 

Seçimlerin yargının yönetim ve denetimi altında yapıla-
cağı ilkesi, ilk kez 1924 Anayasası döneminde 1950 yı-
lındaki bir kanun değişikliği ile gelmiştir. Bu ilkeye göre 
yapılan ilk seçimler 1950 seçimleridir.

Yüksek Seçim Kurulu ilk kez 1950’de kurulmuştur.

Yüksek Seçim Kuruluna yer veren ilk anayasa ise 1961 
Anayasası’dır.

DİKKAT

c. Laik Devlet İlkesi

 ✶ Laiklik, din ve devlet işlerinin ayrılması, devletin bü-
tün dinlere eşit muamale etmesi, herkesin inancını 
serbestçe yapabilmesi ve devlet yönetiminin din ku-
rallarına dayandırılmamasını ifade eder. 

Laik devletin unsurları şunlardır:

• Devletin resmî bir dininin olmaması

• Devlet kurumları ile din kurumlarının birbirinden 
ayrılması

• Hukuk kurallarının din kurallarına dayandırılma-
ması

• Devletin tüm din mensuplarına eşit davranması 
ve tüm dinler ve inançlar karşısında tarafsız kal-
ması

• İnanç hürriyeti: Kişilerin istediği dine inanabil-
me, istediği dini benimseyebilme, ve inancını 
açıklamaya zorlanmama ve inancından dolayı 
kınanıp suçlanmama hakkının mutlak suretle ta-
nınmasıdır.

• İbadet hürriyeti: Kişilerin inancının gereğini ye-
rine getirme, dini tören, ayin ve ibadet yapma ve 
dinine uygun kılık kıyafete sahip olma hakkının 
tanınmasıdır. 
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NOT

Din ve vicdan hürriyetinin ilk kısmı olan inanç hürriyetinin 
mutlak olduğu, ibadet hürriyetinin ise mutlak olmadığı, 
gerektiğinde kamu düzeni gibi sebeplerle sınırlandırabile-
ceği kabul edilmektedir.

Türkiye’de laikliğin aşamaları

 ✶ Laikliğe yönelik ilk anayasal adım, 1928’de ‘‘Dev-
letin dini İslam’dır.’’ ibaresinin anayasadan çıka-
rılmasıdır. Yine aynı yıl şer’i hükümler TBMM’nin 
görevleri arasından çıkarılmış ve milletvekili ye-
min şekli değiştirilmiştir.

 ✶ En son olarak 1937 yılında laiklik ilkesi diğer 
Atatürk ilkeleri ile birlikte Anayasaya girmiştir.

d. Sosyal Devlet İlkesi

Sosyal devlet, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlayarak 
insan onuruna yaraşır bir hayat temin etmek üzere dev-
letin belli bir ölçüde sosyal hayata ve ekonomiye müda-
halesini meşru gören anlayıştır.

Sosyal Devletin amaçları şunlardır:

• Herkese, insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam 
düzeyi sağlamaya çalışmak

• Ulusal geliri artırmak ve bunun adaletli dağılımını 
sağlamak

• Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanak 
sağlamak

• İşsizliğin önüne geçmek

• Fırsat eşitliğini sağlamak

Sosyal Devleti Gerçekleştirmenin Araçları

• Devletin gerektiğinde kamulaştırma ve devlet-
leştirmeye başvurması ve özel mülkiyetteki mal 
varlığı değerini kamu mülkiyetine aktarması

• Devletin sosyal ve ekonomik hakları tanıması 
ve gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alması

• Devletin planlama yapması

• Devletin adil bir vergilendirme sistemini benim-
semesi

• Devletin sendikal hak ve hürriyetleri tanıması

Sosyal devlet ilkesine ilk kez 1961 Anayasası’nda 
yer verilmiştir. Bu anlamda sosyal devletin bir aracı olan 
sosyal ve ekonomik haklara yer veren ilk anayasa 1961 
Anayasası’dır.

DİKKAT

e. Hukuk Devleti İlkesi

 ✶ Hukuk devleti devletin bütün işlem ve eylemlerinin 
hukuka uygun olmasını ifade eder. Yani devletin ya-
sama, yürütme ve yargı organlarının hukuka bağlı 
olmasıdır.

Hukuk devletinin unsurları şunlardır:

• İdarenin bütün işlem ve eylemleri yargı denetimi-
ne tabi olmalı

• Yasama ve yürütme işlemleri yargısal denetime 
tabi olmalı

• Yargının bağımsızlığı ve hâkimler teminatlı olmalı

• Temel hak ve hürriyetler güvence altına alınmış 
olmalı

• Yasalar anayasaya aykırı olmamalı

• Adil yargılanma hakkı olmalı

• Kuvvetler ayrılığı olmalı

• Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı olmalı

• İdarenin faaliyetleri belirli (kanuniliği) olmalı

• İdarenin mali sorumluluğu olmalı

NOT

Devlet idaresinin işlemleri ve eylemleriyle vatandaşlara 
verdiği maddi ve manevi zararları karşılamasıdır.

• Kanuni hâkim güvencesi olmalı

 
NOT

Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden baş-
ka bir merci önüne çıkarılamayacağını ve bu yönde 
yargı yetkisine sahip olağanüstü mahkemelerin kurul-
mayacağını öngören bir güvencedir.

Madde 3. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî 
marşı ve başkenti

• Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütündür. 

• Dili Türkçedir. 

• Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı 
al bayraktır. 

• Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. 

• Başkenti Ankara’dır. 
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Madde 4. Değiştirilemeyecek hükümler

• Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin 
cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. mad-
desindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. madde-
sindeki hükümleri değiştirilemez ve değiştirilme-
si teklif edilemez. 

Madde 5. Devletin temel amaç ve görevleri

1982 Anayasası’na göre devletin temel amaç ve 
görevleri şunlardır:

• Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 

• Ülkenin bölünmezliğini, 

• Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak,

• Toplumun refah ve huzurunu sağlamak,

• Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak su-
rette sınırlayan siyasal, ekonomik, sosyal engel-
leri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığını 
geliştirmesi için uygun koşulları yaratmak için 
çalışmaktır.

Madde 6. Egemenlik

• Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. 

• Türk milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır.

• Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir 
kimse veya organ kaynağını anayasadan alma-
yan bir devlet yetkisi kullanamaz.

Madde 7. Yasama yetkisi

• Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM’nindir. 
Bu yetki devredilemez.

Madde 8. Yürütme yetkisi ve görevi

• Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tara-
fından, anayasa ve kanunlara uygun olarak kulla-
nılır ve yerine getirilir.

Madde 9. Yargı yetkisi

• Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve ta-
rafsız mahkemelerce kullanılır.

Madde 10. Kanun önünde eşitlik

• Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. 

• Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet 
bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yü-
kümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik 
ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

• Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şe-
hitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler 
için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı ola-
maz (2010 Anayasa değişikliği).

• Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz.

• Devlet organları ve idare makamları bütün işlem-
lerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun ola-
rak hareket etmek zorundadırlar.

Madde 11. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı

• Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş 
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

• Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.

NOT

Değiştirilmeyecek Hükümler;

1. Madde: Devletin şekli

 ✶ Türkiye Devleti Bir Cumhuriyet’tir.

2. Madde: Cumhuriyetin Nitelikleri

 ✶ Başlangıç İlkesine Dayanan Devlet

 ✶ Atatürk Milliyetçiliğe Bağlı Devlet

 ✶ İnsan Haklarına Saygılı Devlet

 ✶ Demokratik Devlet

 ✶ Laik Devlet

 ✶ Sosyal Devlet

 ✶ Hukuk Devleti

3. Madde: Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Millî 
Marşı ve Başkenti

 ✶ Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütündür.

 ✶ Resmi dili Türkçe’dir.

 ✶ Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı 
al bayraktır.

 ✶ Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

 ✶ Başkenti Ankara’dır.
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T.C ANAYASASI

TEST
1. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na 

göre Cumhuriyetin nitelikleri arasında göste-
rilemez? 

A) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet 

B) Halkçı devlet 

C) Sosyal devlet 

D) Demokratik devlet 

E) Toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde insan haklarına saygılı devlet

  

2. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin 
şartlarından biri değildir? 

A) İdarenin mali sorumluluğu ilkesi

B) İdarenin belirliliği ilkesi

C) Kanuni hâkim ilkesi

D) Mali güce göre vergilendirme ilkesi

E) İdarenin kanuniliği ilkesi

3. 1982 Anayasası’nın eşitlik ile ilgili 10. mad-
desinde, aşağıdakilerden hangisi için Devlet 
tarafından alınacak tedbirlerin “Kanun önünde 
eşitlik” ilkesine aykırı sayılmayacağı beyan 
edilmemiştir? 

A) Kadınlar B) Öğrenciler C) Çocuklar 
D) Malul ve gaziler  E) Özürlüler

4. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın 
sosyal devlet anlayışı ilkeleri arasında gösteri-
lemez? 

A) Kişilerin sosyal ve ekonomik hakları önündeki 
engelleri kaldırmaya çalışmak.

B) Çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek, 
işsizliği önleyici tedbirler almak.

C) Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını 
sağlamak. 

D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
lüğünü korumak. 

E) Bireyleri sosyal güvenliğe kavuşturmak.

5. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 
ilk üç maddesinde yer alan değiştirilemeyecek 
hükümlerden birisidir? 

A) Cumhuriyetin organları 

B) Millî egemenlik 

C) Kuvvetler ayrılığı 

D) Devletin amaç ve görevleri 

E) Cumhuriyetin nitelikleri

6. Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet 
ilkesinin unsurlarından biri değildir?

A) Seçimlerin eşit ve genel oya dayanması

B) İdarenin mali açıdan sorumlu olması

C) Muhalefetin iktidar olma şansının olması

D) Etkin siyasal makamların seçimle iş başına 
gelmesi

E) Seçimlerin serbest ve adil biçimde yapılması

7. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-
gisi Anayasa metnine dâhil değildir?

A) Anayasa’nın ikinci maddesi 

B) Başlangıç metni

C) Madde kenar başlıkları 

D) Anayasa’nın 138. maddesi 

E) Anayasa’nın geçici maddeleri

8. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 
değiştirilemeyecek hükümleri arasında göste-
rilemez? 

A) Devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olması.

B) Devletin dilinin Türkçe, millî marşının İstiklal 
Marşı olması.

C) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olma anlayışı. 

D) Toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde insan haklarına saygılı devlet 
anlayışı.

E) Egemenliğin kullanılmasının, hiçbir surette 
hiçbir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılama-
yacağı.




