TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ
İnsan Hakları:

Temel Kavramlar

İnsan oldukları için tüm insanların; doğuştan sahip
oldukları, devredilemez ve vazgeçilemez
haklarıdır. Bu haklar insan onurunu korumayı,
insanlığın maddi ve manevi gelişmesini sağlamayı
amaçlayan haklar olarak ifade edilebilir.

Kişilere yasa ve yönetmeliklerle verilen somut
hakları güvence altına alan ve anayasada yer
verilen soyut ve genel nitelikli haklara “anayasal
haklar” ya da “temel haklar” denir.

Dikkat:
Temel insan hakları belirli kavramlar etrafında
ifade edilmektedir. Bu alanın terimlerinin bilinmesi
sınavlarda adlandırma nedeniyle soru kayıplarını
önlemekte hayati önem taşımaktadır.
İnsan – Kişi (insan hakları ve demokrasi
metinlerinde kişi veya birey olarak anılmaktadır.)
:Kanun ve yasal normlar nezdinde hak sahibi olan,
sahip olduğu hakları kullanarak insana özgü
imkânları değerlendirebilen varlık kişi ya da birey
olarak ifade edilir.
Hak:
Toplumun yasalarının yani hukuk kuralarının
kişilere belirli sınırlar dâhilinde davranışlar ortaya
koymaya izin vermesi, belirli durum ve nesneleri
istemeye yetkili kılmasıdır. Hak bir toplumun ferdi
olan kişilere sınırlar dâhilinde verilen yetkidir.
Özgürlük:
Özgürlük veya erkinlik, birinin engellenmeden ya
da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi,
yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumudur.
Yasal açıdan ise kişinin başkasına zarar vermeden
istediğini yapabilmesi olarak değerlendirilir.
Sorumluluk:
Kişinin yaptıklarından mesul olmasıdır.
Eşitlik:
Kimseye; dil, din, ırk ve cinsiyet gibi özellikler
nedeniyle ayrımcılık yapılmaksızın tüm bireylerinkişilerin-insanların aynı hak ve özgürlüklere sahip
olmasıdır.

Temel Haklar:
İnsanın değerini korumaya yönelik asgariminimum haklar olarak da ifade edilen, bireylerekişilere, yasa ve yönetmeliklerle verilen somut
hakları güvence altına alan ve anayasada yer
verilen soyut ve genel nitelikli haklara anayasal
haklar ya da temel haklar denir.
Anayasada yer alan Temel Hak ve Özgürlükler
aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.
Koruyucu Haklar
* Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve
özgürlüklere koruyucu haklar denir.
* Anayasa’mızda koruyucu haklar “Kişinin Hak ve
Ödevleri” başlığı altında sayılmıştır.
Başlıklar halinde bu haklar;
*kişi dokunulmazlığı (kişinin maddi ve manevi
varlığı) (m.17),
*zorla çalıştırma yasağı (m.18),
*kişi hürriyet ve güvenliği (m.19),
*özel hayatın gizliliği (ve korunması) (m.20),
*konut dokunulmazlığı (m.21),
*haberleşme özgürlüğü (m.22),
*yerleşme ve seyahat özgürlüğü (m.23),
*din ve vicdan özgürlüğü (m.24),
*düşünce ve inanç özgürlüğü (m.25),
*basın özgürlüğü (süreli ve süresiz yayın hakkı,
Basın araçlarının korunması, Kamu tüzel
kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme
araçlarından yararlanma hakkı, Düzeltme ve cevap
hakkı) (m.28),
*dernek kurma özgürlüğü (m.33),
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*toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
(m.34),
*mülkiyet edinme hakkı (m.35) dır.
*Hakların korunması ile ilgili hükümler (Hak
arama hürriyeti, Kanunî hâkim güvencesi, Suç ve
cezalara ilişkin esaslar); İspat hakkı; Temel hak ve
hürriyetlerin korunmasıdır.
İsteme Hakları
*Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri
haklara isteme hakları denir.
* Anayasa’nın “ Sosyal ve Ekonomik Haklar ve
Ödevler” bölümünde yer alan bu haklar, *ailenin
korunması (m.41),
* eğitim ve öğrenim hakkı (m.42),
* çalışma ve sözleşme özgürlüğü (Ücrette adalet
sağlanması) (m.48),
*çalışma hakkı (m.49),
* dinlenme hakkı (m.50),
* sendika kurma hakkı (m.51),
* toplu iş sözleşmesi hakkı (m.53),
* grev hakkı (m.54),
* sağlık çevre ve konut hakkı (m.57),
Katılma Hakkı
*Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını
sağlayan haklara katılma hakları denir.

*vergi ödevi (m.73),
*dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı, kamu
denetçisine başvurma hakkı (m.74) gibi hak ve
özgürlüklerdir.
Temel haklardan bazıları, yaşama hakkı, kişi
dokunulmazlığı, sağlık hakkı eğitim hakkı, dilekçe
hakkı, özel yaşamın gizliliği ve seçme ve seçilme
hakkıdır.
Yaşama Hakkı
Yaşama hakkı kişilerin en temel haklarındandır.
Yaşama hakkından mahrum olan biri diğer
haklarından yararlanamaz. 1982 Anayasası’nın 17.
maddesinde “Herkes, yaşama, maddî ve manevî
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”
ifadesiyle yaşama hakkı anayasal güvenceye
kavuşturulmuştur.
Kişi Dokunulmazlığı
Kişi dokunulmazlığı, yaşama hakkını tamamlayıcı
niteliktedir. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğünü
korumaya yönelik bir haktır.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya
muameleye tâbi tutulamaz.” ifadeleriyle yer
almıştır.
Sağlık Hakkı
Sağlık hakkı herkesin yaşamını sağlıklı bir şekilde
devam ettirebilmek için devletten gerekli
çalışmaları yapmasını isteme hakkıdır.
Dikkat:

*Bu haklar, Anayasa’nın “Siyasal Haklar ve
Ödevler” başlığı altında düzenlenmiştir.
Anayasaya göre bunlar,

* Buna göre, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahiptir.

*vatandaşlık hakkı (m.66),

* Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve
vatandaşların ödevidir.”

*seçme, seçilme hakları (m.67),
*siyasal partilerle ilgili haklar (Parti kurma,
partilere girme ve partilerden ayrılma, Siyasî
partilerin uyacakları esaslar )(m.68,69),
*kamu hizmetlerine girme hakkı (hizmete girme ve
mal bildirimi hakkı) (m.70),
*vatan hizmeti hakkı (m.72),

Eğitim Hakkı
Demokratik toplum düzeninin kurulması ve insan
haklarının yaşama geçirilebilmesi için eğitim temel
bir şarttır. Kişiler demokrasi bilincini ancak eğitim
yoluyla kazanabilirler. Toplumdaki sosyal
eşitsizlikler eğitim yoluyla azaltılabilir. Bu nedenle
devlet için vatandaşlarına eğitim vermek bir
görevdir.
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Dilekçe Hakkı
Anayasa’nın 74. maddesinde “Vatandaşlar ve
karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de
ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile
ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine
yazı ile başvurma hakkına sahiptir.” denilmektedir.
Özel Yaşamın Gizliliği
Her insanın kendine özgü birözel yaşamı vardır.
İnsanlar kendilerini ilgilendiren konuların başkaları
tarafından bilinmesinden rahatsızlık duyabilirler.
Devlet kişilerin özel yaşamına müdahale etmemeli,
kişilerin birbirlerinin yaşamına müdahale
sayılabilecek davranışlarına engel olmalıdır.
Seçme ve Seçilme Hakkı
Seçme ve seçilme hakkı çoğulcu demokrasinin bir
gereğidir. Herkesin ülke yönetiminde söz hakkı
vardır. Bu hak seçme ve seçilme hakkıyla
kullanılır. Vatandaşlar oy kullanarak seçimlerde
tercihlerini bildirebilecekleri gibi, aday olarak da
ülkenin yönetimine talip olabilirler.
Adalet, Hukuk ve Devlet Kavramları
Adalet, hukuk ve devlet kavramlarını açıklamaya
önce devleti açıklamakla başlamak gerekir. Çünkü
devleti anlamadan hukuk kavramını, hukuk
olmadan da adalet kavramını anlamlandırmak hayli
güçtür.
Devlet:
İnsanı diğer canlı türlerinden ayıran sayısız özelliği
vardır. Bu ayıt edici özelliklerin en önemlilerinden
biri, insanın toplumsal varlık (Homosocius)
oluşudur. Şüphesiz insan dışındaki pek çok canlıda
toplu (sürü) halde yaşamaktadır. Fakat insan
dışındaki canlıların sürü halinde yaşaması
tamamen içgüdüseldir. Hâlbuki insan tamamıyla
bilinçli olarak, aklı ve özgür iradesiyle toplu halde
yaşamayı tercih eder.
Toplumdaki bütün bireyler farklı mal ve hizmetler
üretir ve bütün bireyler güçleri ölçüsünde bu mal
ve hizmetlerden yararlanırlar. Böylece dikiş
dikmesini bilmeyen biri elbise giyebilir ya da hiç
inek görmemiş biri süt içebilir.

doyumdur. İnsana özgü sevgi, nefret, kıskançlık,
annelik, babalık, hoşgörü vb. duyguların
gerçekleşebilmesi başka insanların varlığını
zorunlu kılar.
Dikkat:
İnsan toplumlarının geçmişini araştıran antropoloji
biliminin verilerine göre insanların kurdukları ilk
topluluklar klanlar ve boylardı. Avcılık ve
toplayıcılıkla ya da sınırlı tarımsal faaliyetlerle
geçinen ve yan göçebe olarak yaşayan bu ilkel
toplumlarda toplumsal yaşamı idare eden basit
kurallar vardı. Toplumun her bireyi bu kurallara
uymak zorundaydı. Yöneten ve yönetilen ayrımı
bulunmuyordu. Zamanla bu küçük insan
toplulukları askeri, dini ya da ticari sebeplerle bir
araya gelerek tarihteki ilk devlet tipi olan şehir
devletlerini ( site devleti ) kurdular.
Devlet yukarda sayılan şartların ortaya çıkmasıyla
ortaya çıkan bir olgudur. Tarihte ilk olarak şehir
devletleriyle ortaya çıkan devlet daha sonra
imparatorluklar şekline dönüşmüş,
imparatorlukların zayıflaması feodal devletleri
ortaya çıkarmış, 16.yy. da yapılan Wesfalia barış
antlaşmasıyla bugünkü modern devletlerin
öncüsü sayılan ulus devletler ortaya çıkmıştır.
En basit ve yalın bir tanımla devlet, birlikte
yaşamak üzere örgütlenmiş insan toplumudur.
Bir başka tanımla devlet, yerleşik bir topluluğun
hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu
oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut
varlıktır.
Bu anlamda devleti kişileştirmek bir yanlış
anlamadan ibarettir. Devlet düşünen, karar alan ve
uygulayan somut bir varlık değil soyut bir
örgütlenmedir.
Halk: Ortak bir amaçla bir araya gelmiş insanlara
halk denir. Halk ve millet kavramları aynı değildir.
Halk somut bir varlıktır. Belli bir zamanda belli bir
yerde yaşayan insanları ifade eder. Hâlbuki millet
soyut bir varlıktır. Türk halkı denildiğinde halen
ülkemizde yaşayan insanlar ifade edilirken, Türk
Milleti denildiğinde dünyanın birçok ülkesinde
yaşamakta olan ve geçmişte yaşamış geniş bir
insan topluluğu ifade edilir.

İnsanları bir arada yaşamaya iten bir diğer neden
de bir arada olmaktan sağladıkları duygusal
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Ülke:
Bir devletin var olabilmesi için devleti oluşturan
halkın yaşadığı, devletin egemenlik alanını
oluşturan bir toprak parçası(vatan=yurt)nın olması
gerekir.
Egemenlik:
Devletin varlık koşullarından biri de egemenliktir.
Egemenlik devletin sınırsız ve koşulsuz bir
bağımsızlığa sahip olması, ülke içinde kendine
rakip başka bir gücün bulunmaması, uluslararası
alanda ise diğer devletlerle eşit iradeye sahip
olması demektir.
Dikkat:
Kısaca Devlet: belirli bir toprak parçası (yurtvatan) üzerinde yaşayan insanların (halkın) bir
düzen içinde bağımsız (egemen) yaşamak için
kurmuş oldukları örgütün adıdır. Halkı, ülkesi
(vatanı) ve bağımsızlığı (egemenliği) olmayan bir
devletin varlığından söz edilemez.
Hukuk:
Hak kelimesinin çoğuludur. Haklar anlamına gelir.
Hukuk bir devlette tüzel ya da gerçek kişilerin
birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini adalete
uygun olarak düzenler. Kişilerin sahip oldukları
hak ve yükümlülüklerin sınırlarını çizer. Hukuk
kurallarının varlık nedeni kamu düzeninin
sağlanması ve sürdürülmesidir.
Kısaca hukuk: Barış, eşitlik, özgürlük ve
güvenlik içinde bireyin varlığını korumasını
sağlayan, İnsanlar arası ilişkileri düzenleyen;
kurallar bütüne hukuk denilmektedir.
Dikkat:
Hukuk düzeninin gerçekleştirmeye çalıştığı şey
adalet ilkesidir.
Adalet:
Adalet tanımı yapılırken pek çok tartışma ortaya
çıkmış olsa da genellikle adalet, hak ve hukuka
uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk olarak
tanımlanmaktadır. Fakat hukuka uygun olan her
şey adaletli olmayabilir. Söz gelimi yasaya uygun
olarak toplanan bir verginin adaletli olmadığı ileri
sürülebilir. Hak anlayışı ve hukuk sistemleri
farklılık gösterebilmekte ve bu doğrultuda kişilerin

ve toplumların adalet anlayışları da
farklılaşabilmektedir.
Fakat tartışmaları toparlayan genel kanı,
toplumca paylaşılan, çoğunluk tarafından kabul
edilen şeylerin adalet olduğu savunulabilir.
Ancak, bu çoğunluğun adaleti olmaktan öte
gidemez.
Genelde adaletle ilgili herkesin ittifakla kabul ettiği
temel değerler vardır. Bunlar:
- Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması,
- Ahlakça olumsuz kabul edilen fiillerin hukuk
tarafından da suç sayılması,
- Benzer suçlara benzer cezalar verilmesi,
- Vatandaşların “nimette ve külfette” eşit olmaları
gibi sıralanabilir.
İnsan Hakları ve Devlet
1. Hukuksal Bir Kurum Olarak Devlet
Devleti meydana getiren örgütlenme hukuk
yoluyla olur.
Devletin ortaya çıkışı ile hukukun ortaya çıkışı eş
zamanlıdır. Fakat bütün hukuk kuralları ve devlet
sistemleri demokrasiyi, insan haklarını ve halkın
egemenliğini gerçekleştirecek biçimde değildir.
Modern bir devlette devletin örgütlenmesi pozitif
hukuka göre olur. Hukuk kurallarının en
üstünde yer alan anayasalar devletin
örgütlenmesini belirleyen temel yasalardır.
Anayasalar devletin amaç ve görevlerinin neler
olduğunu, devletin kuruluşunu, hangi
organlardan oluştuğunu, kişilerin hak ve
görevlerinin neler olduğunu, devletin işleyişinin
ve düzeninin nasıl sağlanacağını açıklarlar.
2. Laik Devlet ve İnsan Hakları
Laik sözcüğü Latince laicus kökünden
gelmektedir. Kelime anlamı bakımından ruhani
olmayan, dine dayanmayan, dünyevi gibi anlamlar
içermektedir. Kavramsal anlamı bakımından
laiklik bir devlet ve hukuk sistemini ifade eder.
Laiklik, bugün bütün çağdaş devletlerin bir niteliği
haline gelmiştir.
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Dikkat:
Genel olarak laik devletin özellikleri şöyle ifade
edilebilir.
Kişiler din, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir.
Devlet, bütün dinsel inançları anayasal güvence
altına alır.
Yasa ve kurallar, dinsel ilkelere değil akla ve
mantığa dayanır.
Eğitim kurumları dahil bütün kurumlar din
kurallarına göre düzenlenmez. Eğitimin içeriği
dahil bütün kamu hizmeti içerikleri dini kurallara
göre değil pozitif gerçeklere göre düzenlenmelidir.
Hukuk Devleti ve İnsan Hakları
İstisnasız bütün devletler yasalarla yönetilirler.
Hatta hukuk kuralları bulunmaksızın bir devletin
var olamayacağı da ileri sürülebilir. “Monarşiyle
yönetilen devletlerde bile kralın fermanı herkesin
uymak zorunda olduğu bir hukuk kuralıdır.” Bu
anlamda hukuk devleti ve kanun devleti aynı şeyi
ifade etmezler. Bütün yönetim biçimlerinde,
monarşilerde, diktatörlüklerde, teokratik ya da
totaliter yönetimlerde de yasalar vardır. Yasalarla
yönetilen kimi devletlerde yasalar baskıcı ya da
adaletsiz olabilirler. Bu nedenle bir devletin hukuk
devleti sayılabilmesi için birtakım niteliklere sahip
olması zorunludur.
Dikkat:
Hukuk Devleti Olmanın Gerekleri şu
maddelerle açıklanabilir.
1- Temel Hak Ve Özgürlüklerin Güvence Altına
Alınması
Bir devletin hukuk devleti olabilmesi için temel
hak ve özgürlükleri güvence altına almış olması
gerekir. Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye
kavuşturulması bunlara Anayasada yer
verilmesiyle mümkün olur. 1982 Anayasası’nın 12.
maddesinde “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve
hürriyetlere sahiptir.
2- Kanun Önünde Eşitlik
Hukuk devletinde kişiler hiçbir ayrım
gözetilmeksizin yasalar önünde eşittirler. Kanun

önünde eşitlik konusuna daha önce değinildiğinden
burada tekrar edilmemiştir.
3- İdarenin Hukuka Bağlılığı
İdare işlem ve eylemlerini hukuka uygun olarak
yürütmek zorundadır. Anayasanın 11. maddesinde
bu durum “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme
ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer
kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk
kurallarıdır. …” şeklinde yer almıştır.
4- Kanunların Anayasaya Uygunluğunun
Denetimi
Anayasanın 11. maddesinde “ … Kanunlar
Anayasaya aykırı olamaz.” denilmektedir. 1961
Anayasasıyla kanunların Anayasaya
uygunluğunu denetlemek için bir yüksek yargı
organı olan Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.
5- Devlet Faaliyetlerinin Belirliliği
Hukuk devletinde devletin yapacağı faaliyetler
önceden bellidir.
Vatandaşlar hukuki güvenlik içinde yaşarlar. Bu,
vatandaşların hangi kurala tabi olduklarını
bilmeleri ile mümkündür.
6- İdarenin Yargısal Denetimi
Anayasanın 125. maddesinde “İdarenin her türlü
eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”
ibaresi bulunmaktadır. İdare makamları yaptıkları
işleri hukuka uygun olarak yapmakla
yükümlüdürler. İdarenin hukuk dışı bir
uygulamasına maruz kalan herkes idare
mahkemelerine dava açarak yanlışlığın ortadan
kaldırılmasını isteyebilir.
7- Mahkemelerin Bağımsızlığı
Hukuk devletinde yargı bağımsızdır. Makamı
mevkii ne olursa olsun kimse mahkemelere emir
ve talimat veremez. Mahkemeler anlaşmazlığı
yasalara ve hâkimlerin vicdani kanaatlerine göre
çözerler. Bu durum Anayasada “Hiçbir organ,
makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir
ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye
ve telkinde bulunamaz.” ibaresiyle güvence altına
alınmıştır.
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8- İdarenin Mali Sorumluluğu
İdari makamlar yürüttükleri işler sırasında
vatandaşa verdikleri zararı ödemek
zorundadırlar. Hatta yapılan işte idari
makamların hiçbir kusuru olmasa dahi (kusursuz
sorumluluk) idare vatandaşın zararını tazmin
etmek zorundadır.
9- Kuvvetler Ayrımı
Hukuk devletinde devlet erkinin tek bir merkezin
elinde toplanmaması için bir takım mekanizmalar
geliştirilmiştir. Hukuk devletinde devletin erkleri
olan yasama, yürütme ve yargı erkleri
birbirlerinin alanına giremezler. Biri diğerinden
daha üstün değildir.

Ülkemizde ilk defa 1961 Anayasası’nda yer verilen
sosyal devlet anlayışı, 1961 ve 1982
Anayasalarında Cumhuriyetin nitelikleri arasında
sayılmıştır. Her iki Anayasa’nın 2. maddesinde
“Türkiye Cumhuriyeti demokratik, lâik ve sosyal
bir hukuk Devletidir.” ifadesine yer verilmiştir.
Sosyal Devlet Anlayışının Gerekleri
1. Ekonomik Kalkınma ve Yoksullukla
Mücadele
Sosyal devletin temel amaçlarından biri tüm
toplumu ve tek tek bireyleri yoksulluktan
kurtarmak ve kişilerin insanca yaşayabilmeleri için
gerekli şartlan ve minimum gelir düzeyini garanti
etmektir.

10- Demokratik Rejim

2. Gelir Adaleti ve Eşitlik

Hukuk devletinin varlığı demokratik rejime
bağlıdır. Çoğulcu demokrasinin olmadığı bir yerde
hukuk devletinden de bahsedilemez.

Toplumu oluşturan bireyler arasındaki gelir
adaletini sağlamak, ekonomik ve sosyal eşitliği
gerçekleştirmek, sosyal devletin temel
amaçlarından biridir. Kişilerin birbirlerinden farklı
özellik ve yetenekleri vardır. Kişilerin sahip
oldukları özellik ve yetenekleri kullanarak farklı
işler yapmaları ve farklı gelir seviyelerine sahip
olmaları kaçınılmazdır.

Sosyal Devlet ve İnsan Hakları
İnsan haklarının tarihsel gelişimi içinde ilk önce
ortaya çıkan haklar, “I. kuşak haklar” ya da
“negatif statü haklar” olarak da ifade edilen kişi
hak ve özgürlükleri ile siyasal haklardır. Yaşama
hakkı, mülkiyet hakkı, düşünme ve düşünceyi ifade
etme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, seçme
ve seçilme hakkı, dernek ve siyasi parti kurma
hakkı, I. kuşak haklardan bazılarıdır.
Tarihi ve toplumsal gelişmeler neticesinde devlete
sorumluluk yükleyen yeni bir takım haklar ortaya
çıkmaya başlamıştır. “II. kuşak haklar”, “pozitif
statü hakları” olarak da ifade edilen bu haklar,
ekonomik ve sosyal hak ve özgürlüklerdir. Sosyal
ve ekonomik haklardan bazıları, “eğitim ve
öğrenim hakkı”, “çalışma ve sözleşme hürriyeti”,
“sendika kurma hakkı”, “sosyal güvenlik hakkı”,
“konut hakkı”dır.
Tanımdan da anlaşılacağı gibi sosyal devletin
temel amacı, bir toplumu oluşturan bireylerin
yasalar karşısında olduğu kadar, siyasal, sosyal
ve ekonomik hayatın işleyişi içinde de eşit ve
özgür olmalarını sağlamaktır. Sosyal devlet özel
mülkiyeti ve hür teşebbüsü kabul eder, sosyal ve
ekonomik demokratikleşmeyi gerçekleştirmeye
yönelir.

3. Fırsat Eşitliği
Sosyal devletin amaçlarından biri de fırsat
eşitliğini gerçekleştirmektir. Sosyal devlet
bağlamında fırsat eşitliği hukuki eşitlik ile aynı şey
değildir. Hukuk devletinde kişiler dil, din, cinsiyet,
etnik köken, sosyal sınıf, gelir düzeyi vb.
özelliklerine bakılmaksızın yasalar önünde eşit
görülürler.
4. Sosyal Güvenlik
Toplumdaki bireyler çalışarak kendilerinin ve
ailelerinin geçimi için gerekli olan geliri elde
edebilirler. Fakat kişiler çeşitli nedenlerle
hayatlarının belli dönemlerinde çalkamayabilirler.
Söz gelimi kişi hastalanmış, iş bulamamış,
çalışamayacak kadar yaşlanmış olabilir. Ailesi
olmayanlar, yaşlı ya da kimsesizler olabilir. İşte
böyle durumlarda kişilerin yoksulluğa düşmeden
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli
sosyal kurumların kurulması ve işletilmesi de
sosyal devletin görevidir.
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Dikkat:
Ülkemizde BAG-KUR, Emekli Sandığı ve SSK
(Günümüzde SGK olarak tek bir çatı altına
toplanmıştır.) bu görevleri yerine getirmek için
kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, (SHCEK),
Darülaceze, kadın sığınma evleri vb. kurumlarda
bu amaçlarla oluşturulmuştur.
5. Tam İstihdam ve İşsizlikle Mücadele
Sosyal devlet çalışabilir durumdaki herkesin
çalışabilmesi için iş yerleri açar, açılmasını
destekler, toplumdaki herkesin çalışabilmesi için
gerekenleri yapar.
6. Sosyal Denge ve Barışı Sağlamak
Sosyal devletin temel amaçlarından biri de, sosyal
dengeyi ve dolayısıyla sosyal bütünleşme ve barışı
sağlamaktır. Sosyal devlet bu amaçla kişiler, sosyal
sınıf ve zümreler ile farklı din ve mezheplere
mensup olanların öncelikle yasalar karşısında eşit
işlem görmelerini sağlamaya ve kişilerin, mensup
oldukları sınıf, zümre, ırk, din veya mezhep
nedeniyle ya da sahip olduğu ekonomik güçten
ötürü ayrıcalıklı muamele görmesini engellemeye
çalışır. Haksızlığa uğrayanları, güçsüz kişileri
korur.
7. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması,
sosyal devletin en önemli amaçlarından biri olarak
kabul edilmektedir. Sosyal devlet, ekonomik
büyüme ve kalkınmanın sağlanması amacıyla
sermaye yatırımlarını teşvik eder, ekonomik
faaliyetlerin tam istihdamı sağlayacak düzeyde
gerçekleşmesi için gerekli koşulları ve ortamı
sağlamaya çalışır.
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
Yasama
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kuruluşu:
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen
altıyüz milletvekilinden oluşur.
Milletvekili seçilme yeterliliği

Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili
seçilebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkileri
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.
Yürütme
Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş,
yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme
yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından,
doğrudan halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir
kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
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.
Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt
çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı
izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu
oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday
katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday,
Cumhurbaşkanı seçilir.
Görev ve yetkileri
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi
Cumhurbaşkanına aittir.
Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye
Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil
eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet
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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.

Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki
bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede
yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda
verilen seçme ve atama görevleri ile diğer
görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
Yargı

Kanunları yayımlar.

Mahkemelerin bağımsızlığı

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisine geri gönderir.

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya,
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı
kanaatlerine göre hüküm verirler.

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, kanunların uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hakimlere 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.
Hakimlik ve savcılık teminatı
Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri
istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce
emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya
kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık,
ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun
kılınamaz.
Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı
hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından
yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar
veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına
karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar
saklıdır.
Hakimlik ve savcılık mesleği
Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve
savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler
meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür.
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Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik
teminatı esaslarına göre görev ifa ederler.
Demokrasi
Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da
düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği
temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve
ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların
eşit sayıldığı yönetim biçimine DEMOKRASİ
denir. Demokrasi, halkın, halk tarafından, halka
göre, halk için yönetilmesidir.
Demokrasinin Temel İlkeleri
a.Milli Egemenlik: Yönetme yetkisinin millete ait
olması demektir. Demokraside egemenlik halka
aittir.
b. Seçme Seçilme Hakkı: Seçme ve seçilme hakkı,
demokrasinin sağladığı temel haklardan biridir.
Temsilciler seçimle belirlenir. Halk, temsilcilerine
kendisi adına yönetme yetkisini belirli bir süre için
verir.Demokrasilerde gizli oy kullanma,serbest
seçim, açık sayım ilkesi geçerlidir. Ülkemizde 18
yaşını dolduran,akli dengesi yerinde olanlar oy
kullanabilir. Askerlikvazifesini yerine getirmekte
olan er ve erbaşlar,askeri öğrenciler ve hükümlüler
ise oy kullanamazlar
c. Katılım: Demokrasiler etkin ve aktif yurttaşlara
gereksinim duyar. Yurttaşlar seçme ve seçilme
haklarıyla yönetime iradesini yansıtır; bunun
yanında sivil toplum kuruluşlarındaki etkinliğiyle
hakların takipçisi olur.
d. Özgürlük: Özgürlük, bireyin, başkalarının
haklarına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir.
Demokrasinin olmadığı yerde özgürlük ve insan
hakları, özgürlük ve insan haklarının olmadığı
yerde de demokrasi olmaz.
e. Eşitlik: Eşitlik, hakların kullanılmasında ayrım
yapılmamasıdır. Demokraside eşitlik, yasalar
önünde eşitliktir. Yasalar herkese aynı biçimde
uygulanır; herhangi bir kişiye, aileye, zümreye
ayrıcalık tanınmaz.
f. Çoğulculuk: Demokraside her görüşe, anlayışa,
inanışa saygı gösterilir. Bu görüş ve anlayışların
siyasi partilerle temsil edilmesine fırsat verilir.
Seçimlere birden fazla siyasi parti katılır. Böylece
farklı görüş ve düşünceler yönetimde kendini ifade
olanağı bulur.

g. Çoğunluk: Demokraside çoğunluk ilkesi aranır.
Seçimlerde Çoğunluğu elde eden parti iktidar olur.
Diğer partilerde muhalefeti oluşturur. Demokraside
çoğunluğun yanında azınlığında hakları korunur.
h.Hoşgörü: Demokrasi hoşgörü rejimidir.
Farklılıklar ve farklı unsurlar demokraside
birbirlerine tahammül etmeyi, birbirleriyle
uzlaşmayı öğrenirler.
ı.Hukuk Devleti: Hukuk Devleti, yurttaşlarına
hukuk güvenliği sağlayan, yöneticilerinde hukuka
bağlı olduğu devlettir.
i.Kuvvetler Ayrılığı: Demokrasilerde kuvvetler
ayrılığı ilkesi uygulanır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi
(yasama, yürütme, yargının ayrı organlarda temsil
edilmesi) iktidar tekelini kıran bir uygulamalıdır.
Türkiye’de demokratik sistem şu prensipler
üzerinde durmaktadır.
a) Bireysel özgürlüğü korur ve geliştirir.
b) Çoğunluğun yönetimine dayanır.
c) Halkın egemenliğine dayanır.
d) Kuvvetler ayrımı esastır.
e) İnsanlar doğuştan bazı vazgeçilmez ve
devredilmez haklarasahiptirler.
f) İnsan aklına inancı esas alır.
g) İnsanlar yasalar önünde ve kamu hizmetlerinden
yararlanmakonusunda eşittir.
h) Temsil esasına dayanır.
Demokrasinin Kurumları
Demokrasinin ilkelerine göre işleyebilmesi için
aşağıdaki dört temel kurumun ve prensibin
sistemde yer bulması gerekmektedir.
1.Seçimler ve Temsil
2.Çoğunluk ve Katılım sayısı
3. Siyasal partiler
4.Hukuk üstünlüğü
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Demokrasi Çeşitleri

1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

1. Doğrudan Demokrasi:

Birleşmiş Milletler Örgütü

Halk tarafındanbizzat Kanunların yapılmasınıve
kamu gücüne ilişkin kararların doğrudan halk
tarafından alınmasınıifade eder. Halkın
egemenliğini şahsen ve doğrudan doğruya
kullandığıdemokrasi türüdür. Küçük site
devletlerinde ortaya çıkmış ve uygulanmış bir
sistemdir. Bu sistemin uygulanması için nüfus
azlığı ve zenginlik gereklidir.

İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması
amacıylaile 1945’te Birleşmiş Milletler Örgütü
kurulmuştur. Birleşmiş MilletlerAntlaşması’nda
dünyanın her yerinde insan haklarına saygının
gerçekleştirilmesiamaçlanmıştır.

2. Temsili Demokrasi:
Milletin seçtiği temsilciler aracılığı ile millete ait
olan egemenliğin kullanılmasıdır. Temsili
demokraside seçim temelaraçtır. Günümüz
devletlerinde olduğu gibi nüfusun kalabalık olması
bu sistemi zorunlu kılar. .Temsilî
demokrasimodelinde öne çıkan temel özellikler,
“iktidarın meşru bir seçimlebelirlenmesi”,
“çoğunluğun görüşünün kabul edilmesi” ve
“kuvvetler ayrılığıilkesi”dir.
3. Yarı Doğrudan Demokrasi:
Egemenliğin kullanılmasının halk iletemsilcileri
arasında paylaştırıldığı demokrasi çeşididir. Bu
demokrasitüründe halk üç şekilde egemenliğin
kullanılmasına katılabilmektedir: Referandum,
halkın vetosu ve halkın kanun teklifi.
İNSAN HAKLARININ KORUMA ALTINA
ALINMASI SÜRECİNDE ÖNEMLİ
TARİHLER VE KURUMLAR
1215 Magna Charta Libertatum = Büyük
Özgürlük Bildirgesi
39. madde: Hiç bir özgür insan yürürlükteki
yasalara başvurmaksızın, tutuklanamaz,
hapsedilemez, mülkü elinden alınamaz, sürülemez,
ya da yok edilemez.
İnsan hakları kavramının ilk belgesi kabul
edilmektedir.

Dikkat:
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun
tarafından 10 Aralık 1948 tarihli kararı ile ilan
edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu
amaçlaortaya çıkan ilk uluslararası belgedir.
ÖNEMLİ BİLGİLER
 İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi
olması hukuk devleti ilkesinin bir koşulu
değildir.
 Kamusallık; devletin temel özelliklerinden
biri değildir?
 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, 1982
Anayasası’nın Kişinin Hakları ve Ödevleri
Bölümü’nde yer almaz
 Sosyal güvenlik hakkı; 1982 Anayasası’nın
ikinci kısmının ikinci bölümünde
düzenlenen “Kişi Hakları ve Ödevleri”
arasında yer almaz.
 Apartheid rejimi; Bir ülkede ırk
ayrımcılığının yasal olarak uygulanmasıdır.
 Magna Karta Libertatum, İngiltere’de 1215
yılında kabul edilmiştir.
 Sosyal Güvenlik Hakkı” Pozitif Statü
Hakları kategorisine yer alır.
 1945 “Birleşmiş Milletler Antlaşması”
insan haklarının uluslararası bir
korumadüzenine kavuşmasını sağlamıştır.
 Uluslararası Kızılhaç Komitesi, insan
haklarının uluslararası düzeydekorunması
için oluşturulmuş gönüllü kuruluşlardan
biridir.
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa
Konseyi’ne bağlıdır.

Bunun yanında insan haklarına yer veren ilk yazılı
belgelerden bir kaçı şunlardır:
1689 İngilizİnsan Haklar Bildirgesi,
1776 Virginia Haklar Bildirgesi,
1776 ABDBağımsızlık Bildirgesi,
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