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HUKUK BAŞLANGICI DERS NOTLARI 

I. DÖNEM 

HUKUK KAVRAMI TANIMI 

Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve 

toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, 

yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. 

Hukuk, sosyal hayatı düzenleyen kurallardan sadece 

biridir.  

SOSYAL DÜZEN KURALLARI 

Bu kurallar da yazılı kurallar ve yazısız kurallar olmak 

üzere iki grupta toplanır.  

a) Yazılı kurallar; hukuk kurallarıdır; yani 

yasalardır. Yazılı kurallara aykırı davranışta 

bulunanlar devlet tarafından cezalandırılırlar.  

b) Yazısız kurallar; ahlak, din, örf, adet ve görgü 

kurallarıdır. Yazısız kurallara aykırı davranışta 

bulunanlar toplumdaki diğer kişiler tarafından 

ayıplanır, kınanırlar. 

SOSYAL DÜZEN KURALLARI  

4’e ayrılır: 

1. Din Kuralları 

2. Ahlak Kuralları 

3. Görgü Kuralları 

4. Hukuk Kuralları 

DİN KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ 

 Kaynağı ilahidir. 

 Yaptırımı manevidir. 

 Kişiyi bu kurallara uymaya zorlayamayız. 

AHLAK KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ 

 Hangi davranışların iyi, hangilerinin kötü olduğunu 

belirler. 

 Yaptırımı manevidir. 

 Vicdani ölçülere göre hareket edilir. 

GÖRGÜ KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ 

 Kişilerin konuşma, yemek yeme, oturma, giyinme 
tarzlarını gösterir. 

 Gelenek, görenek, töre vb. durumlarda nasıl 

hareket edileceğini belirler. 

 Yaptırımı manevidir. 

HUKUK KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ 

 Hukuk kuralları, insanların birbirleriyle, toplumla 
ve topluluklarla ilişkilerini düzenleyen ve zorlayıcı 

olan kurallar bütünüdür. 

 Yazılıdır. Yaptırımı maddidir. 

 Kuralları devletçe yaptırıma bağlanmıştır. Bu 
kurallara uyulması zorunludur. 

 Toplumsal hayatı düzenlemede en etkili olan 
kurallardır. 

HUKUK VE AHLAK KURALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 Hukuk kuralları ile diğer sosyal kurallar arasında 

birtakım ilişkiler ve benzerlikler vardır. Ahlak 

kuralları bunların başında gelir.  

 Hukuk kurallarının toplumda geçerli ahlak 
kurallarına aykırı olması düşünülemez. 

 Hukukun amacı adaleti gerçekleştirmektir. Buna 
karşın ahlakın amacı “iyi” yi gerçekleştirmek, ya da 

iyiye ve doğruya ulaşmaktır. 

 Hukuk kuralları, insanların davranış ve eylemlerini 
düzenler ve bazı sınırlamalar getirir.  Hukuk 
kurallarının yaptırımı söz konusudur. Ahlak 
kuralları da insan davranış ve eylemlerini 
sınırlandırır, ancak hukuk kurallarından farklı 
olarak ahlak kurallarının yaptırımı yoktur. 

 Hukuk kuralları yazılıdır. Oysa ahlak kuralları 
çoğunlukla yazılı olmayan normlardır.   

 Hukuk kuralları “dışa yönelik” tir. Ahlak kuralları 
ise daha ziyade “içe yönelik” tir.  

 Hukuk kuralları devlet tarafından oluşturulur. 
Ahlak kuralları ise devlet yanı sıra diğer 
organizasyonlar tarafından da oluşturulabilir.  

 Hukuk, “resmi ahlak kuralları” dır. Ahlak ise hukuk 
kurallarından farklı olarak genellikle gayri resmi 
kurallardır. Örneğin, vergi kanunları vergi 
kaçakçılığını gayri ahlaki bir davranış olarak kabul 
etmekle kalmaz, aynı zamanda yaptırımlar (hapis 
cezası, vergi cezası vs.) öngörür. Ahlak ise vergi 
kaçakçılığının sadece yanlış bir davranış olduğunu 
belirtir. Yani, hukuk resmi; ahlak ise gayri resmi 
kurallar bütünüdür. 

 
HUKUK SÖZCÜĞÜNÜN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 

A. POZİTİF(MÜSPET) HUKUK 
 Belli bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan 

hukuk, pozitif hukuk olarak adlandırılmaktadır  
 Pozitif hukuk “olması gereken” hukuku değil “olan” 

hukuku belirttiği için “ideal hukuk”tan ayrılır. 
 Anayasa, yasa, tüzük, yargısal içtihatlar olduğu gibi, 

örf ve adetler de bu kapsamdadır. 
 Pozitif hukukun geliştirilip en iyi hale getirebilmek 

için gerekirse ideal hukuktan, hukuk tarihinden ve 
diğer ülkelerin pozitif hukuklarından yararlanmak 
zorunlu olabilir. 

 
B. DOĞAL(İDEAL – TABİİ) HUKUK 
 Belli bir ülkede belli bir zamanda uygulanmakta olan 

kurallardan bağımsız olarak, soyut düzeyde, toplumun 
gereksinmelerini en iyi biçimde karşılayacak, adalete en 
uygun hukuk sistemine ideal hukuk denilmektedir  

 İdeal hukuka göre her yerde, her zaman egemen olması 
gereken, değişmez ve evrensel nitelikte kurallar vardır  

 Adaleti en uygun biçimde karşılayacağı düşünülen 
hukuktur. 

 Pozitif hukukun olan hukuk (lege lata) diye 
adlandırılmasına karşılık, ideal hukuka olması gereken 
hukuk (lege ferenda) denilir   

 En mükemmel, ideale uygun olan hukuku sağlamaya 
çalışır. 
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HUKUK KURALLARININ UNSURLARI 
A. KONU: Hukukun düzenleme konusu, genellikle 

insanların birbirleriyle (toplumla) ilişkileri, 
eylem ve işlemlerdir. Örneğin, bir kimsenin 
diğerine zarar vermesi, onunla mal veya emek 
ilişkisi kurması (kişilerin arzu ve iradesiyle 
kurulan ilişkiler), zaman geçmesi veya ölüm gibi 
olaylar (insan iradesi dışında) 

B. İRADE-EMİR: "Emir, hiyerarşi itibariyle daha 
üst bir makamın kendisinden daha alt bir 
makama bir şeyin yapılması veya yapılmamasını 
bildirmesidir. Emir, kişiye verilen emri, 
yükümlülüğü gösterir.  

C. YAPTIRIM(ÖNEMLİ BİR NOKTA): Toplumsal 
hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığı takdirde 
karşılaşılan tepkidir. Bu kurallara uyulmadığı 
takdirde devlet yaptırım uygular. Yaptırım 
türleri maddi müeyyide ve manevi müeyyide 
olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 
NOT: Hukuk kurallarını diğer toplumsal düzen 
kurallarından ayıran, hukuk kurallarına aykırılık 
halinde devlet yaptırımıdır. 
 

YAPTIRIM(MÜEYYİDE) ÇEŞİTLERİ 
a) Maddi Müeyyide 
b) Manevi Müeyyide 

1. MADDİ MÜEEYİDE:  Hukuk kurallarına 
uyulmadığında devlet tarafından uygulanan kamu 
gücünü belirtmektedir. 

a) Ceza: Yasayı çiğneyen kişiye, yöntemine göre 
mahkemelerce uygulanan yaptırımdır.  

1-)Ölüm Cezası: Ülkemizde artık ölüm cezası 
yoktur. 
2-)Hapis Cezası: Ömür boyu hapis cezası 
(müebbet) ve süreli hapis cezası şu anda 
ülkemizde uygulanan hapis cezalarıdır. 
3-)Disiplin Cezası: Belirli statüdeki kişilerin 
çarptırılabileceği ceza türüdür. ( Öğretmen, 
öğrenci, memur vs.) Disiplin cezaları uyarma, 
kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin 
durdurulması ve devlet memurluğundan 
çıkarma gibi cezalardan oluşur. 
4-)Kamu Haklarından Men Cezası: Memur 
olamama, seçme ve seçilme hakkını 
kullanamama gibi yaptırım türleridir. 
5-)Adli Para Cezası: Ödenmediğinde hapis 
cezası ile sonuçlanabilecek bir yatırım türüdür. 
Adli para cezası yalnızca mahkemeler 
tarafından hükmedilebilir.  

 
b) Cebri İcra: Cebri icra, kişilerin yapmakla yükümlü 

olduğu durumlarda, davranışlarını yerine 
getirmediyse bu davranışın kamu gücü uygulanarak 
zorla yerine getirilmesidir. Başka bir deyişle cebri 
icra, bir borç ilişkisinde borcunu rızası ile yerine 
getirmeyen borçlunun, devlet gücü aracılığıyla bu 
borcunun zorla yerine getirilmesini sağlayan bir 
yaptırım çeşididir. Askerlik, vergi, haciz, nafaka vs 
cebri icra örnekleridir. 
 

c) Tazminat: Hukuka aykırı olarak, başkalarına verilen 
zararın ödetilmesi biçimindeki yaptırım türüdür. Tazminat 
kişiye verilen zararın ödetilmesidir. 2’ye ayrılır: 

1-)Maddi Tazminat: Mal varlığına yönelik olarak 
parasal açıdan zarar vermektir. Mutlak olarak zarar 
para ile giderilmektedir. 
2-) Manevi Tazminat: Kişilik hakları, vücut bütünlüğü 
gibi para ile ölçülemeyen değerlere verilen zarardır. Bu 
zarar para ile giderilebileceği gibi her zaman para da 
olmayabilir. (Özür, tekzip vs.) 
NOT: Adli para cezası kamu hukukuna aittir. Tazminat 
ise özel hukuka aittir.  
 

d) İptal:  Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış olan 
idari işlemin ortadan kaldırılmasıdır. Aykırı olan idari 
işlemin geçersizliği mahkeme tarafından tespit edilir ve 
ortadan kaldırılır. 
NOT: İki kişi arasında yapılmış olan sözleşmenin ortadan 
kaldırılmasına fesih denir. İptal işleminde ise ortada 
devlet vardır. 

 
e) Hükümsüzlük: Hukuka ters bir şekilde yapılan 

işlemin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması 
sonucu veya kanuna aykırı olarak yapılması sonucu 
hukuki işlem yetkisinin doğmamasıdır. Hukuki 
işlemleri, hukukun aradığı şekilde yapmalıyız. Aksi 
durumda hükümsüzlük ortaya çıkar. Hükümsüzlük 
türleri üçe ayrılmaktadır. 

1. Yokluk: Hukuki işlemin hiç oluşmaması halidir. 
Yani hukuksal işlemin kurucu unsuru eksiktir. 
İmam nikâhı, imzasız senet vs. yokluk 
kavramına örnektir. 

2. Butlan: Butlan, yapılan hukuksal işlemin 
kurucu unsurları yapılmış olsa da, içeriğinde 
yani konusunda hukuka aykırılık olması 
durumudur. Yani hukuken işlem var, doğmuştur 
ama sakattır. 

 Mutlak Butlan: Akıl hastası bir kimsenin 
evlenmesi. 

 Nispi Butlan: Sarhoşluk anında evlenilmesi. 
3. Tek Taraflı Bağlamazlık: Yapılan hukuki 

işlemin taraflardan birisi için geçerli olmaması 
halidir. 
ÖRNEK: 18 yaşından küçük biriyle, reşit olan bir 
kişinin aralarında yaptıkları sözleşmenin 
hükümleri, 18 yaşından küçük kişiyi bağlamaz ama 
karşı tarafı bağlar. Ancak yapılan sözleşmeye velisi 
veya kanuni temsilcisi onay vermişse her iki tarafı 
da bağlar. Onay verilmemiş ise her iki tarafı da 
bağlamaz. 

NOT: Küçüğün yapmış olduğu sözleşme anından, velisinin 
/ kanuni temsilcisinin onay vermesine kadar arada geçen 
süreye askı süresi denir. 
 

2. MANEVİ MÜEYYİDE 
Yaptırım türleri içinde bir diğer müeyyide türü de 
manevi müeyyidedir. Manevi müeyyide türleri 
ayıplanma, kınama, günahkâr sayılma şeklindedir. Din, 
görgü ve ahlak kurallarına uyulmadığında uygulanan 
yaptırım türüdür. Manevi müeyyide toplum tarafından 
uygulanan bir yaptırım türüdür. 2



EVRENSEL HUKUK KURALLARI VAR MIDIR? 
 Adam öldürme suçu, 
 Ötenazi, 
 Taşıyıcı annelik, 
 İyi niyet, 
 Dürüstlük kuralı, 
 Eşitlik, 
 Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlık, 

 
HUKUKUN AMAÇLARI 
 Toplum yaşamını düzenleme amacı, 
 Toplum gereksinmelerini karşılama amacı, 
 Adaleti gerçekleştirme amacı, 

 
POZİTİF HUKUKUN BİÇİMSEL KAYNAKLARI 
 Örf ve Adet Hukuku, 
 Yazılı Metinler, 
 İçtihatlar, 

 
1. ÖRF VE ADET HUKUKU  
 En önemli özelliği yazılı olmayan hukuk kuralıdır.  
 Bölgeden bölgeye göre değişir. 
 Süreklilik vardır. Nesilden nesile aktarılır. 
 Uyulması zorunlu sayılan kurallardır. 
 Örneğin kız isteme merasimi, kahve yapımı, 

nişan yüzüğü takılması, düğünde hediye 
verilmesi… gibi. 

 Her örf ve adet kuralı örf ve adet hukuku 
değildir. Bunun için süreklilik, genel inanç, 
devlet yaptırımı unsurları gerekir. 

Örf ve Adet Hukuku Unsurları  
 Süreklilik, 
 Genel inanç, 
 Devlet yaptırımı, 

 
1) Maddi Unsur – Süreklilik Niteliği 
 Örf ve âdet Hukuk'unun maddi unsuru 

denildiğinde, örf ve âdet kuralının uzun 
zamandan beri kesintisiz olarak uygulanıyor 
olması, yani süreklilik niteliği anlaşılır.  

 Bir örf ve âdet kuralının hukuk niteliği taşıması 
için bu unsur gereklidir.  

 Örf ve âdet hukuku kurallarına, özellikle de kanun 
koyucunun öngöremediği sosyal, ekonomik ve 
teknolojik gelişmelerden kaynaklanan kanun 
boşluğu hâllerinde ihtiyaç duyulur.  

 Süreklilik unsurunu, ilgili örf ve âdetten öncesinin 
bilinmemesi şeklinde ele alırsak, birtakım sosyal, 
ekonomik veya teknolojik gelişmelerin takibinde 
toplumda istikrarsızlık ortaya çıkar. Bu da 
davranışların örf ve âdet hukuku sayılmasını 
olanaksızlaştırır. Böyle bir sonuç ise hukuki 
sorunları çözen kanun koyucunun amacına terstir.  

 Söz konusu örf ve âdetin süreklilik unsurunu 
taşıyıp taşımadığına hâkim karar verir. 
 

2) Manevi Unsur (Uyma Zorunluluğu Konusunda Genel 
İnanış) 
 Bir örf ve âdet kuralının hukuk kuralı sayılması 

için, toplumda bu kurala uymanın zorunlu olduğu 
konusunda bir inanışın mevcut olmalıdır.  

 Toplumu oluşturan bireyler, bu kurala uymadıkları 
takdirde bir yaptırıma tabi tutulacakları düşüncesinde 
olmalı ve böylelikle bu kuralı yaşatmak için çaba 
göstermelidirler.  

 Örf ve adet kuralları toplum tarafından mantık 
çerçevesinde olduğu inancı vardır ama mantıklı 
olmayan bir örf ve âdet kuralı dahi manevi unsur 
taşıyabilir. Fakat ahlak kurallarına ters düşen veya bir 
baskı grubu tarafından topluma dayattırılmaya 
çalışılan bir örf ve âdet kuralı, bu özelliği taşımaz.  

 Genel bir inanışın olması gerekse de bu sadece 
toplumun genelinde yaygın olan örf ve âdet 
kurallarının hukuk kuralı sayılacağı anlamına gelmez. 

 
 Örf ve Adet Hukukunun Türleri 
1) Genel:  Sadece belli bir yörede genel olarak uyulması 

gerektiği yolunda inanış etkisine sahip örf ve âdet 
kuralları da örf ve âdet hukuku kuralı sayılabilirler.  

2) Özel:  
a) Belli Mesleklerde Olan 
b) Belli Bölgelerde Olan 

 Yöresel ve Ticari Örf ve Adet Kuralları:  
Kanun koyucunun kural içi boşluklarda 
yollama yaptığı örf ve âdet kuralları çoğu 
zaman yöresel örf ve âdet kurallarıdır. Kanun 
koyucu bazen de ticari örf ve âdet kurallarına 
yollama yapar. Bunlar sadece ticari ilişkileri 
düzenleyen örf ve âdet kuralları olduğu için 
özel örf ve âdet hukuku kurallarının bir alt 
türü olarak da nitelendirilebilirler. Ticari örf 
ve âdetler yerel ya da yaygın olabilirler, hatta 
uluslararası bir nitelik de taşıyabilirler.  

 

Not: Medeni Hukuk'un alt dalı olan Borçlar Hukuk'unun 
bir uzantısı sayılan Ticaret Hukuku alanında örf ve âdet 
kurallarının çok önemli bir rolü vardır. Şöyle ki, Ticaret 
Hukuku'na ilişkin bir hukuki sorunu çözecek olan hâkim 
yazılı ticari hükümler arasında önündeki soruna 
uygulayabilecek bir çözüm bulamazsa, Medeni Kanun veya 
Borçlar Kanunu'ndaki genel hükümlerden önce ticari örf 
ve âdet Hukuk'una bakmak zorundadır. Hatta tarafların 
iradelerinin yorumunda ticari teamül dahi göz önünde 
bulundurulur ki, ticari teamülden kast edilen, manevi 
unsurun varlığının tereddüt konusu olduğu, dolayısıyla 
henüz örf ve âdet hukuku kuralı sayılamayan örf ve 
âdetlerdir. 

 

3) Devlet Yaptırımı - Hukuki Unsur 
 Bu unsurdan anlaşılan da örf ve âdet kuralının 

devlet desteğine sahip olmasıdır. Bir başka ifade 
ile bu örf ve âdete aykırı davranışın devlet 
tarafından bir yaptırıma tabi tutulması ve bu 
kurala uymanın zorunlu olduğuna ilişkin bir 
kanun emrinin, mahkeme kararının ya da idari 
makamların bir kararının bulunması gerekir. Bu 
noktada katı olmamak, örf ve adet kuralının, 
hukukun ilgi alanı içinde kalmasını ve devlet 
desteğini alabilecek kalitede olmasını aramak 
yeterlidir. 
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NOT: Örf ve Adet Hukukuna TMK 129. Madde Örnektir 

 Türk Medeni Kanunu 
 Evlenme Engelleri 

I. Hısımlık 

 MADDE 129: Aşağıdaki kimseler arasında evlenme 
yasaktır: 

 1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; 
amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, 

 2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik 
sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin 
üstsoyu veya altsoyu arasında, 

 3. Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile 
diğerinin altsoyu ve eşi arasında. 

 Hükümde bahsi geçen amca, dayı, hala, teyzenin 
yarım kan amca, dayı, hala, teyzeyi kapsayıp 
kapsamadığımı örf ve adet hukuku kuralları 
belirler. Türk Hukuku’nda yarım kan dayı, hala, 
teyze ve amca ile de evlenmek yasaktır.  

 
Yarım Kan: Köklerden ana- baba sadece biri ortak ise 
hısımlık yarım kan civar hısımlığıdır.   
 

NOT: Örf ve Adet Hukuku - Türk Medeni Kanunu 

Arasındaki İlişki (Madde 1) 
 Medeni Kanun 
 Başlangıç 
 Hukukun Uygulanması ve Kaynakları 
 MADDE 1: Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği 

bütün konularda uygulanır. 
 Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim, örf 

ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun 
koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona 
göre karar verir. 

 Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve 
yargı kararlarından yararlanır. 
 

NOT: Örf ve Adet Hukuku ve Türk Ceza Hukuku 

Arasındaki İlişki  (Madde 2) 
 Türk Ceza Kanunu  
 Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 
 MADDE 2 
 1. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için 

kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri 
uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve 
güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik 
tedbirine hükmolunamaz. 

 2. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 
konulamaz. 

 3. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin 
uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza 
içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş 
yorumlanamaz. 

 
Önemli Nokta: Medeni hukukta örf ve adet hukukunun 

yeri vardır;  Türk Ceza Kanununda yoktur.  Gerekçesi: 

Örf ve adet hukuku yazılı değildir. Türk Ceza Hukukunda 

kesinlik ve netlik vardır. Kıyas yapılamaz. Örf ve adet 

hukuku yazılı olmadığı için Türk Ceza Kanunu yer almaz.   

Örf ve Adet Hukukunun Sakıncaları 
1) Bu hukuk topluluğunun gereksinimlerinden 

doğmasına rağmen, kesin ve belli bir şekle sahip 
değildir. Bu da belirsizliklere neden olmakta, bu 
belirsizliklerin de toplum için sakıncalı sonuçları 
olmaktadır. Zira bu durumda insanlar haklarını 
dayandıracakları kuralları yeterince bilmemekte ve 
bu durumda ilişkilerdeki güvence unsurunu tehlikeye 
düşürmektedir. 

2) Bu kuralların doğumu gibi ortadan kalkması da epey 
zaman almaktadır. Ancak bu değişim toplumun her 
bireyinde aynı anda etki etmemektedir. Toplumun 
bazı kesiminde henüz yaşayan bir örf ve adet hukuku 
kuralı başka bir kesiminde hala yaşamıyor olabilir.  

3) Bu kurallardaki belirsizlik onların ispatını da 
güçleştirmektedir. 

Örf ve Adet Hukuku Kanuna Aykırı Olabilir Mi? 

Olamaz. Hemen belirtelim ki, kanuna aykırı düşen bir 

örf ve adet kuralının hukuken hiçbir değeri yoktur, bir 

örf ve adet kuralı ancak yazılı hukuk kurallarının 

koydukları ilkelerle bağdaşabildiği ölçüde geçerlilik 

kazanabilir. 

 Birden fazla kadınla evlilik. 

 Küçük yaşta evlenme. 
 

2. YAZILI HUKUK 

 Hukukun biçimsel anlamda ikinci kaynağı 
Anayasanın yetkili kıldığı otoriteler tarafından 

çıkarılan yazılı metinlerdir. Bunlara mevzuat 

denilmektedir. 

 Mevzuat; kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, 

genelgeler, tebliğler, kararnameler vs.den oluşur.  

Yazılı Hukuk – Örf ve Adet Hukuku Arasındaki 

Öncelik 

 Öncelik yazılı hukuktadır. (TMK m. 1; TTK m. 1) 

 İstisna: Tek ve yerel adetlere yollama yapılmışsa 

o durumda örf ve adet hukukunun kanunlardan 

önce uygulanması mümkün olabilir.  

 

a. Kanunlar 

 Kanun, anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından 

yazılı şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş olan 
genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. 

 Türk Hukukunda kanun yapmak için anayasa ile 

yetkili kılınan organ Yasama organıdır. 1982 Türk 

Anayasası’na göre Yasama Organı TBMM’dir. 

(Anayasa m.7) 

Kanun Teklif Etme  

 Anayasa  

 B. Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi  

 Madde 88 – Kanun teklif etmeye BAKANLAR 

KURULU VE MİLLETVEKİLLERİ yetkilidir.  

 Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM’de görüşülme 

usul ve esasları İçtüzükte düzenlenir.  
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Kanun Teklifi – Kanun Tasarısı 

 Milletvekillerinin sunduğu kanun projelerine 

“kanun teklifi” denir. 

 Bakanlar Kurulunun hazırlayarak meclise 

sunduğu kanun projelerine ise “kanun 

tasarısı” denir.  

Kanunların Oluşma Şekli I 

Anayasaya Göre 

 Anayasa - Madde 89. – Cumhurbaşkanı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen 

kanunları 15 gün içinde yayımlar. 

 Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun 

bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, 

bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre 

içinde, TBMM’ ye geri gönderir. Cumhurbaşkanınca 

kısmen uygun bulunmama durumunda, TBMM 

sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. 

Bütçe kanunları bu hükme tâbi değildir. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen 

kanunu aynen kabul ederse, kanun 

Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri 

gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, 

Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise 

geri gönderebilir. 

 Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır. 

Kanunların Oluşma Şekli II 

1) Kanun tasarısı ya da kanun teklifinde bulunulur.  

2) Kanun tasarısı ya da kanun teklifi ilgili 

komisyonlarda görüşülür.  

3) Bu komisyonlardan geçen metin Meclis Genel 

Kurulu’na sunulur. 

4) Bu metin onaylanır. 

5) Gerekli çoğunluğu alan metin kanun niteliği alır 

ancak henüz yürürlüğe girmiş olmaz.  

6) Bu metinler Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün 

içinde Resmi Gazetede yayımlanır ve yürürlüğe 

girer ya da bir daha görüşülmek üzere aynı süre 

içinde TBMM’ye geri gönderilir. Meclis iade edilen 

kanunu aynen kabul edebilir. Bu durumda 

Cumhurbaşkanı kanunu onaylayıp yayımlamak 

zorundadır. Meclis kanun metni üzerinde bir 

değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı tekrar Meclis’e 

iade edebilir.  

Kanun Tasarısının İçeriği 
İlk sayfada kim tarafından sunuldu, nasıl meclise 

gitti, hangi gün meclise gitti gibi bir metin olur. 

Ondan sonra genel gerekçeye yer verilmiştir. 

Genel gerekçede neye ihtiyaç duyulur, neleri 

düzenliyor hangi eksiklikler vardı da ne 

değişiklikte düzenlemeler getirilecek bunu 

görürüz. Sonra kanun maddelerinin gerekçelerine 

yer verilir. Tek tek tüm kanunların gerekçelerine 

yer verilir ve son olarak bir metin karşımıza gelir. 

 

 

Kanun Tasarısı Güncel Örnek 

 Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Konularda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  

 Tartışma 

 Tasarının içindeki madde 26(Geçici Madde 8) 

Kanunun Yürürlüğe Girmesi 

 Kanun No: 1322  

 KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ VE İLANI 

VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN  

 Kabul Tarihi: 23 Mayıs 1928 

 Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 4 Haziran 1928 – Sayı: 
904 

 Madde 3: Kanun ve nizamnameler, metinlerinde başka 
suretle sarahat bulunmadığı takdirde, Resmi Gazete ile 

neşrini takip eden günün başlangıcından günün 

başlangıcından hesap edilmek üzere 45. Günün 

hitamından itibaren Türkiye’nin her tarafında aynı 

zamanda mer’i olur. 

 Nizamname = Tüzük 

Başka surette sarahat bulunmaması? 

Aksine düzenleme olmaması anlamına geliyor. 

45 günlük süre ön görülmesinin nedeni? 

Kanun 1928 yılında yayımlanmış, o dönemin teknolojik 

şartlarına bakıldığında 45 Günlük süre ancak 

yetiyordu. 

Genel Kanunlar 

 Kişiler arasındaki benzer ilişkilerin tümünü veya 

onların önemli sayılan kısımlarını etraflı bir 

şekilde düzenleyen kanunlar genel kanunlardır. 

Örneğin; Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret 

Kanunu, Hukuk Mahkemeleri Kanunu, Türk 

Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu…  

 Genel konuları düzenleyen fakat alt zeminleri çok 

fazla özelleştirmeyen kanunlardır. Örneğin; 

Medeni Kanun. 

Özel Kanunlar 

 Belli konulara veya genel nitelikte sayılmayan 

konulara ilişkin kanunlar ise özel kanunlardır. 

Örneğin: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun, İş Kanunu… 

Genel ve Özel Kanunlar Arasındaki İlişki 

 Bir kanun diğerine nazaran özel bir nitelik taşırken 

başka bir kanuna göre genel nitelik taşıyabilir.  

 Örneğin; Türk Ticaret Kanunu Kooperatifler 

Kanununa göre genel nitelik taşırken, Türk Medeni 

Kanununa göre özel nitelik taşır.  

Kanunların Özellikleri 

 Kanunlar yazılıdır. 

 Kanunlar geneldir. 

 Kanunlar süreklidir. 

 Kanunlar ayrıntıya girmez, herkese hitap 

edebilmesi için genel olmalıdır. 
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Normlar Hiyerarşisi 

Hukuk düzeni kendi içinde iki normun birbiriyle 

çelişmesine müsaade etmez. Böyle bir durumda normların 

birbirine önceliğine göre bir tercih yapılır ve öncelikli 

norm uygulanır. Normların önceliği Hans Kelsen’in 

normlar hiyerarşisi görüşü çerçevesinde şekillenmiştir. Bu 

görüşe göre, Anayasa en üstün normdur ve hiçbir hukuki 
düzenleme anayasaya aykırı olamaz.  

Normlar Hiyerarşisi Tablosu 

 

Anayasa 

 Anayasa devletin yapısını, kuruluşunu, idare 

şeklini, devletin çeşitli organlarını, bunların 

birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin devlete karşı 

olan temel hak ve ödevlerini düzenleyen yasadır. 

 Anayasalar sadece genel ilkeleri koyarlar, ayrıntıya 

girmezler.  

 Ayrıntıların düzenlenmesi kanunlara bırakılır.  

 Kanun anayasaya aykırı olamaz.  

 

1) Maddi Anlamda Anayasa 

Belli bir devletin siyasi yapısı, iktidarın kullanılışı ve 

yetkileri ile ilgili kuralların bütününü ifade eder. Yine 

devletin şekli(tekil ya da federal) onun hükümet şekli 

)Örneğin Cumhuriyet) devlet organlarının yetkileri, 

birey hak ve hürriyetleri ile ilgili kuralar, maddi 

anlamda anayasanın içeriğini oluşturur.  

2) Şekli Anlamda Anayasa  
Normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden, 

kanunlardan farklı ve daha zor bir usulle konulup 

değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. Bu anlamda bir kuralın anayasa 

kuralı olup olmadığına, onun içeriğine bakılmaksızın, 

o kuralın bulunduğu yere ve yapılış veya değiştiriliş 

şekline bakılarak karar verilir. Eğer bu kural normlar 

hiyerarşisinde en üst basamakta yer alıyorsa ve 

kanunlardan daha zor bir usulle değiştirilebiliyorsa o 

kural, içerik olarak neye ilişkin olursa olsun bir 

anayasa kuralıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları 

1) 1921 Anayasası 

2) 1924 Anayasası 

3) 1961 Anayasası 

4) 1982 Anayasası 

Anayasanın Bağlayıcılığı Ve Üstünlüğü 

1982 Anayasası 

Madde 11 – Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve 

yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş 

ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetlenmesi 

5. İptal Davası  

Anayasa - Madde 150  

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli 

madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından 

Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde 

doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, 

Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi 

Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. 

İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, 

iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye 

sahip olan parti kullanır. 

Neler iptal davasının konusu olur? 

 Kanun  

 Kanun Hükmünde Kararnameler(KHK) 

 TBMM içtüzüğünün veya bunların belirli madde 

ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından 

Anayasaya aykırılığı ilkesi 

Kimler bu davayı açabilir? 

 Cumhurbaşkanı 

 İktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları, 

 TBMM üye tam sayısının en az beşte biri 
tutarındaki üyeler açabilir. İktidara birden fazla 

siyasi partinin bulunması halinde, iktidar 

partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye 

sahip olan parti kullanır.  

 

6. Dava Açma Süresi  

Anayasa- Madde 151.  

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal 

davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun 

hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmî 

Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün 

sonra düşer. Örnek: Evli kadının evlilik öncesi 

soyadını tek başına kullanmasına engel olan Medeni 

Kanun Md. 187’nin İptali. 

Madde 187 – Kadının Soyadı: Kadın, evlenmekle 

kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna 

veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı 

başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da 

kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu 

haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.   

 

Anayasa

Kanunlar, Kanun 
Hükmünde 

Kararnameler, 
Uluslararası 
Antlaşmalar

Tüzükler

Yönetmelikler

Adsız Düzenleyici İşlemler(Tebliğ, 
Kararname vs.)
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7. Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri 

Sürümesi 

Anayasa - Madde 152 

 Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir 

kanun veya kanun hükmünde kararnamenin 

hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya 

taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının 
ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin 

bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. 

 Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî 

görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle 

birlikte karara bağlanır. 

 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. 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas 

hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, 

mahkeme buna uymak zorundadır. 

 Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği 

red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından 

sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün 

Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda 

bulunulamaz. 

 

NOT: Hâkimin iptal yetkisi yok, ama olmalı mı? Olmalıdır. 

Madde 150’de yer almasa da bir yerde yer alıyor olabilir. 

(Md. 152) Hâkim aykırı olduğunda direk karar veremiyor, 

anayasa mahkemesine iptal teklifinde bulunuyor. 

 

Bireysel Başvuru 

 Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu 

gücünün işlem, eyleme ya da ihmali nedeniyle ihlal 

edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten 

sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak 

arama yolu olarak tanımlanabilir. 

 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması ile 

1982 Anayasası’nın yargıya ilişkin hükümlerinde 

önemli değişiklikler içeren 5982 sayılı kanun kabul 

edilmiştir. Bu değişiklikler içinde en dikkat 

çekenlerden biri de 1960’lı yıllardan beri ülkemizde 

tartışılan bireysel başvuru hakkının yeni bir hak 

arama yolu olarak hukuk düzenimize girmesidir. 

Bundan böyle kişiler, Anayasa’da güvence altına 

alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi(AİHS) kapsamındaki birinin ihlal 

edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel 

başvuru yapabilirler. 

NOT: Kadın evli ve eşinin soyadını almış. Kadın bu 

durumun eşitliğe aykırı olduğunu, eşinin soyadını almak 

zorunda olmaması gerektiğinin babasının soyadıyla devam 

etmek istediğini ve evliliğinin de devamını istediğini 

belirtiyor. Bu Medeni Kanunun 187. Maddesinin iptaline 

neden olur.  

 

Bireysel Başvuru  

Anayasa – Madde 148/3 

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 Başvuru Kurumunu Uygulayan Ülkelere 

Örnekler 

Bireysel başvuru kurumu, uygulama kapsamı ülkeden 

ülkeye farklılık gösterse de, Almanya, Avusturya, 

İspanya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, 

Belçika, Rusya, Meksika, Brezilya, Arjantin ile diğer Latin 

Amerika ülkeleri olmak üzere, Doğu Avrupa ülkelerinin 

çoğunda ve Güney Kore gibi 40’tan fazla ülkede 

uygulanmaktadır.  

Anayasa Mahkemesinin Kararları 

Anayasa - Madde 153  

 Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal 
kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.  

 Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun 

hükmünde kararnamenin tamamını veya bir 

hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi 

hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak 

biçimde hüküm tesis edemez. 

 Kanun, kanun hükmünde kararname veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da 

bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî 

Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten 

kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi 

iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca 

kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî 

Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı 

geçemez. 

 İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği 

durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal 

kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu 

dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle 

görüşüp karara bağlar. 

 İptal kararları geriye yürümez. 

 Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede 

hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını, gerçek ve 

tüzelkişileri bağlar. 

Önemli Not:  
 Anayasa aykırılığı inceledi ve red verdi, 

bir daha 10 yıl iptali istenemez. 

 İptal davası açmak için gerekli olan süre 

60 gündür. 
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Anayasa Mahkemesi Kararları 

1) Kesindir. 

2) İptal kararı verilirken yeni bir uygulamaya yol açacak 

şekilde hüküm tesis edilemez.  

3) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 

4) İptal kararları Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte 

yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa 
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi 

ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi 

Gazetede yayımlandığı günden başlayarak 1 yılı 

geçemez.  

5) İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği 

durumlarda, TBMM, iptal kararının ortaya çıkardığı 

hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarısını veya 

teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.  

6) İptal kararları geriye yürümez. 

7) Herkesi bağlar.  

Uluslararası Antlaşmalar 

Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma 

Anayasa - Madde 90 

 Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve 
milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların 
onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

 Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve 
süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi 
bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine 
ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet 
haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile 
yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, 
yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

 Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama 
andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî 
andlaşmaların TBMM’ye uygun bulunması zorunluğu 
yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, 
ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren 
andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. 

 Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü 
andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

 Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 
md.)Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır. 

NOT: Bazen iki taraflı bazen de çok taraflı olabilir. 
Mesela mülteciler ile ilgili uluslararası çocuk kaçırma ile 
ilgili vs. çok taraflıdır. İmzalanmış olması demek hemen 
iç hukuka alındı demek değildir. Eğer kanunlarda 
çatışıyorsa öncelik uluslararası sözleşmenin olur.  

 

 

Kanun Hükmünde Kararname(KHK) 

 Kanun gücüne sahip yazılı hukuk kurallarıdır. 

 KHK’lar kural olarak Resmi Gazetede 

yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, 

kararnamede yürürlük tarihi olarak daha 

sonraki bir tarihte gösterilebilir. 

 Olağanüstü hal süreci ile KHK’yı birleştirmeyiz. 
KHK sadece olağanüstü halde ortaya çıkmaz. 

Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi 

Verme 

Anayasa - Madde 91 

 TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde 

kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak 

sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak 

üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 

ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 

hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer 

alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde 

kararnamelerle düzenlenemez. 

 Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde 
kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, 
kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla 
kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. 

 Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya 
yasama döneminin bitmesi, belli süre için 
verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep 
olmaz. 

 Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce 
onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu 
veya süre bitimine kadar devam ettiği de 
belirtilir. 

 Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, 
Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde 
kararname çıkarmasına ilişkin hükümler 
saklıdır. 

 Kanun hükmünde kararnameler, Resmî 
Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. 
Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha 
sonraki bir tarih de gösterilebilir. 

 Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

 Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun 
hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda 
öncelikle ve ivedikle görüşülür. 

 Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen 
kararnameler bu kararın Resmî Gazetede 
yayımlandığı tarihte, yürürlükten kalkar. 
Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin 
değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî 
Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 
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NOT: KHK yetki çerçevesini aşarsa, Anayasaya aykırı 

ise ne yapılır? İptal Davası 

NOT: KHK uygulaması Türk Hukuku’na 1971 yılında 

girmiştir. Ancak 90’lı yıllarda çok sık kullanılmaya 
başlanmıştır. 

NOT: AB uyum süreci bazında çıkarılan pek çok KHK 

vardır. Örneğin: 554 sayılı Patent Haklarının Korunması 
Hakkında KHK; 55 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması 
Hakkında KHK; 556 sayılı Markaların Korunması 
Hakkında KHK gibi örnekler verilebilir. 

Olağan Dönem KHK’sı 
 Olağan dönemlerde KHK çıkarılabilir. Bakanlar 

kurulu bu dönemde KHK çıkarma yetkisini 
doğrudan doğruya Anayasadan değil, Bakanlar 
Kuruluna bu yetkiyi veren yetki kanunundan alır. 

 Yetki kanunu çıkarılacak KHK’nın amacını, 
kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi 
içinde birden fazla kararname çıkarılıp 
çıkarılamayacağını gösterir. (Anayasa Madde 91/2) 

 Yetki kanunu olmadan KHK’da olmaz. (Anayasa 
Madde 121 hariç). Bu yetkinin dışına çıkılırsa KHK 
Anayasaya aykırı olur. KHK’lar da Anayasaya aykırı 
olamaz. Bunların denetimi de kanunlardaki şekil ve 
usuller doğrultusunda Anayasa Mahkemesi yapar.  

 KHK’nın konusu yetki kanununda belirtilir. 
Bakanlar Kuruluna her konuda KHK çıkarma 
yetkisi verileceği şeklinde belirsiz bir ifade ile yetki 
verilmez. Ancak belli konularda yetki verilebilir.  

 Anayasa Madde 91 Bakanlar Kuruluna belli 
konularda KHK çıkarma yetkisi vermiştir. Ancak 
“temel hak ve ödevler” ile “siyasi hak ve ödevler” 
KHK ile düzenlenmez.  

 TBMM’nin Bakanlar kuruluna vereceği yetki 
kanununa dayanılarak çıkarılır. Bu KHK’lar ile 
yalnızca sosyal hak ve ödevler düzenlenebilir. 

 Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya 
yasama döneminin bitmesi, belli bir süre için 
verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.  

Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim KHK’ları 
Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde TBMM’nin yetki 
kanunu çıkartmasına gerek olmaksızın Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun temel hak ve 
hürriyetlerini düzenlemek için çıkardığı KHK’lardır. 

Anayasa 
A. Olağanüstü haller 

1. Tabiî Afet Ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle 
Olağanüstü Hal İlânı 

MADDE 119. – Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar 
veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, 
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya 
bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü 
hal ilân edebilir. 

2. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması Ve Kamu 
Düzeninin Ciddî Şekilde Bozulması Sebepleriyle 
Olağanüstü Hal İlânı 

MADDE 120. – Anayasa ile kurulan hür demokrasi 
düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî 
belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları 
sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması 
hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü 
aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde 
veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere 
olağanüstü hal ilân edebilir. 

Maddeler, olağanüstü halin iki şekilde ilan edilebileceğini 
söyler.  

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme 
MADDE 121. – Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri 
uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi 
durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve 
hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya 
çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, 
Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört 
ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü 
hali kaldırabilir. 

119 uncu madde uyarınca ilân edilen olağanüstü 
hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma 
yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı 
ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci 
maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve 
hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, 
halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, 
kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, 
görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı 
ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal 
Kanununda düzenlenir. 

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü 
halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde 
kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî 
Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisçe 
onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir. 

 

Kişi Hakları

Siyasi 
Haklar

Temel 
Haklar

Olağan 
dönemde 
asla KHK 

çıkarılamaz. 
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NOT: 
 Olağanüstü halde bir konu sınırlaması yoktur. 
 Tek sınır hangi durumlarda ilan edileceğidir. 
 Olağanüstü halde yetki kanunu yoktur. 

 
Sıkıyönetim 
Savaş, seferberlik, darbe gibi durumlarda olan askerin 
rol aldığı, yönetimi ele geçirdiği zamanda olan dönem. 
 
SIKIYÖNETİM, SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ 

Anayasa – Madde 122 
 Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya 

temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 
yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren 
hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin 
yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek 
bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması 
veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve 
eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin 
bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye 
düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması 
sebepleriyle, Cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik 
Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı 
ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla 
bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilân 
edebilir. Bu karar, derhal Resmî Gazetede 
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya 
çağırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli 
gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini 
kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi 
kaldırabilir. 

 Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 
sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 

 Bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır ve 
aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
sunulur. Bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin 
süre ve usul İçtüzükte belirlenir. 

 Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak 
üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık 
süre aranmaz. 

 Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi 
hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl 
yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin 
nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş 
veya savaşı gerektirecek bir durumun baş 
göstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek 
yükümlülükler kanunla düzenlenir. 

 Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay 
Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar. 

 
 
 
 

Olağanüstü Hal – KHK – Anayasa Mahkemesi 
Denetimi 
Anayasa – Madde 148 
Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde 
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından 
uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise 
sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, 
olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde 
çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve 
esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, 
Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. 
 
Kanunlaştırma Hareketleri  
Siyasal, ulusal, ekonomik ve bilimsel etkenler 
kanunlaştırmaya sebebiyet vermiştir. 
 
Kanunlaştırma Yöntemleri  
Kanunlaştırma yöntemleri ile hukuk kurallarının 
nasıl, hangi yöntemle somut bir kural haline geldiği 
incelenmektedir. Bu konuda temel olarak 2 yöntem 
izlenmektedir. Bu yöntemler; 

1) Somut Olay Yöntemi(Hadiseci Metot) 
2) Soyut Olay Yöntemi(Mücerret Metot) 

 
a) Somut Olay Yöntemi(Hadiseci Metot) 

Bazı kanunlar hâkimlerin keyfi hareket etmelerini 
engellemek amacıyla ve mahkeme kararları 
arasında birlik sağlanabilmesi için genel hukuk 
kuralları yerine bunların sonuçlarının da ayrıntılı 
bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtirler. Bu 
durumda kanunlar çok ayrıntılı hazırlandığından 
çok fazla madde içermektedir. Bu konuya örnek 
olarak 17.000’den fazla maddeyi içeren 1794 
tarihli Prusya Devletleri Genel Kanunu verilebilir. 

 
b) Soyut Olay Yöntemi(Mücerret Metot) 

Bu yönteme göre, bütün olayların ve onların 
muhtemel sonuçlarının önceden belirlenmesi 
mümkün değildir. Aksi halde ayrıntı içinde esasın 
kaybolması söz konusu olabilir. Hâkime takdir 
hakkı bırakılmalıdır. Bu nedenle kanunların genel 
olması gerekmektedir. Bu yöntemi kullanan 
kanunlara örnek olarak Alman, Fransız, İsviçre, 
Türk Medeni Kanunlarını verebiliriz.  
 

Türkiye’de Kanunlaştırma Dönemi 
Osmanlı Döneminde; Tanzimat öncesi dinsel ağırlıklı 
hukuksal sistem vardır.  
Tanzimat sonrası ise;  

a) Birinci Aşama: Hukuk devleti kurma 
yolunda ilk resmi aşama olduğunu 
söyleyebileceğimiz 1839 Gülhane Hattı-
Hümayunu’ nun okunması ile başlar ve 
meşrutiyetin ilanına kadar devam etti. Bu 
süreç dinsel ve laik olmak üzere ikili 
hukuk temeline dayanır.  

b) İkinci Aşama: Milli hükümetin kurulması 
ile başlamaktadır. Bu aşama sadece laik 
hukuk sistemine dayanır ve Cumhuriyet 
Dönemi olarak adlandırılır.  10



Tanzimat Öncesi Dönemde Hukuk Sistemi 
Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı toplumunda hakim 
olan hukuk İslam Hukuku’dur. Bununla birlikte örfi 
hukuk adı verilen ve daha çok sultan fermanlarına 
dayanan hukuk da önemli bir yer tutmaktadır. Ancak 
esas olarak dinsel hukuk hakimdir.  
 
İslam Hukukunun Kaynakları 
1) Kur’an: Kutsal kitap. 
2) Sünnet: Peygamberin söz ve hareketlerini ifade 

eder.  
3) İcma: Aynı dönemde yaşayan İslam dini 

bilginlerinin bir konuda oybirliği ile aynı görüşte 
olmalarını ifade eder. Peygamberin ölümünden 
sonra ortaya çıkan bir kaynaktır. Hiçbir icmanın 
Kur’an’a ve sünnetin açık hükümlerine aykırı 
olamayacağı kabul edilir.  

4) Kıyas (İçtihat): Tek bir din bilgininin kural niteliği 
kazanan görüşünü ifade eder. Hakkında hüküm 
bulunmayan kurallarla ilgili benzer hükümlerden 
yola çıkılarak bir kural oluşturulmasıdır. Örneğin; 
arpa ve buğdayda aşırı faizin yasak olduğunun 
belirtildiği hükmün mısır için de uygulanması kıyas 
yoluyla yapılabilir. 

 
Cumhuriyet Dönemi  
Çeşitli hazırlık çalışmalarının ardından çağdaş sistem 
benimsenmiştir. Bu kapsamda Anayasa hukuku, medeni 
hukuk ve diğer alanlarda çeşitli yenilikler yapılmıştır. 
 
Cumhuriyet Dönemi – Anayasa Hukuku 

1) 1921’de ilk Anayasa kabul edildi. 
2) 1 Kasım 1922’de saltanata son verildi. 
3) 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. 
4) 3 Mart 1924’te halifelik kaldırıldı. 
5) 8 Nisan 1924’te şeriye mahkemeleri kaldırıldı. 
6) 1924 Anayasası kabul edildi. 
7) 1961 Anayasası kabul edildi. 
8) 1982 Anayasası kabul edildi. 

 
Cumhuriyet Dönemi – Medeni Kanun 

1) İsviçre Medeni Kanunu Türkçeye tercüme edildi 
ve Medeni Kanun 1926 yılında kabul edildi. 

2) Aynı şekilde İsviçre Borçlar Kanunu da Türkçeye 
tercüme edildi ve 1926 yılında kabul edildi. 

3) Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu çağın 
gereklerini karşılamaya zamanla yetmediği için, 
1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun yerini 
01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı 
Medeni Kanuna bırakmıştır. 

4) Yine 808 sayılı Borçlar Kanunu da yerini 2012 
yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’na bırakmıştır. 

 
Cumhuriyet Dönemi – Diğer Alanlar  

 İcra ve İflas Kanunu = İsviçre’den. 
 Ceza Kanunları = İtalya’dan. 
 Medeni Usul Kanunları / HUMK – HMK =İsviçre 

ve Almanya’dan. 
 
 

NOT: Özel hukukta çoğunlukla İsviçre’den alırız. 

Bazen olduğu gibi bazen de kendimizden bir şeyler 
ekleyerek çeviri yaparız. Bazen tercümeler hatalı ya 
da bize uymuyor olabilir.  
 
YAZILI HUKUK – TÜZÜKLER VE YÖNETMELİKLER  
 
TÜZÜKLER 
Tüzük: Bakanlar Kurulu’nun, yasanın uygulanmasını 
göstermek ya da yasanın buyurduğu işlemleri 
belirtmek üzere, yasalara aykırı olmamak koşuluyla 
ve Danıştay’ın incelemesinden geçirerek çıkarttığı 
hukuk kaynağıdır. Nizamnâme. 

 Tüzükler Danıştay’a sunulmazsa yok hükmünde 
olur.  

  1982 Anayasasının 115. maddesine göre 
hukukumuzda tüzük yapmaya yetkili tek organ 
Bakanlar Kuruludur. 

 Tüzük, yasalarca belirlenen işlerin nasıl 
yapılacağını gösterir.  

 Bakanlar kurulu tarafından çıkarılır ve tıpkı 
kanunlar gibi Cumhurbaşkanının imzasından 
sonra aksine bir hüküm yoksa Resmi Gazetede 
yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer. 

 Ancak kanundan farklı olarak Danıştay’ın 
denetimden geçmek zorundadır, aksi takdirde 
yok hükmündedir.  

1982 Anayasası – Madde 115 – Tüzükler  
 Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını 

göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, 
kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın 
incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler 
çıkarabilir. 

 Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve 
kanunlar gibi yayımlanır. 

Tüzüklerin Şartları 
A) Esasa İlişkin 

Şartlar 
B) Şekle İlişkin Şartlar 

 Kanuna 
dayanma 
zorunluluğu. 

 Kanuna aykırı 
olmaması, 

 Bakanlar Kurulu 
tarafından hazırlanmış 
olması, 

 Danıştay incelemesinden 
geçmesi, 

 Cumhurbaşkanı 
tarafından imzalanmış 
olması, 

 Resmi Gazetede 
yayımlanmış olması, 

 Tüzüklerin kanuna aykırılığı Danıştay’a açılan 
iptal davası ile değerlendirilir. 

 Bazen kanunlarda tüzük çıkarılması ile ilgili 
gönderme olur, bazen de işleyişte meydana 
gelen sorunlardan dolayı tüzük çıkarılır. 
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Tüzükler – Örnekler 
 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük 
 Özel Hastaneler İç Tüzüğü 
 Soyadı Nizamnâmesi 
 Tapu Sicili Tüzüğü 
 Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve 

Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 
Tüzük 

 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tüzüğü 
 Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre 

Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında 
Tüzük 

YÖNETMELİKLER 
Yönetmelik: Talimatnâme. Devlet örgütü içinde 
bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi iç 
bünyelerini düzenleyen hukuk kurallar bütünüdür. 

1982 Anayasası – Madde 124 - Yönetmelikler 
 Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, 

kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların 
ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler 
çıkarabilirler. 

 Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede 
yayımlanacağı kanunda belirtilir. 

 İdarenin en geniş uygulama alanına sahip 
düzenleyici işlem türü olan yönetmeliklerin 
kanunlara ve tüzüklere uygun olup 
olmadığının denetimi, idari yargı organlarınca 
yapılır. 

Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler 
Hakkında Kanun  

Kanun Numarası: 3011  
Kabul Tarihi: 24/5/1984  
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 1/6/1984 Sayı: 18418  
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 105  
 
Madde 1 – Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu 
tüzelkişilerinin;  
a) İşbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri 

düzenleyen,  
b) Kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan,  
c) Kamuyu ilgilendiren,  

Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanır. Ancak, milli 
emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi 
taşıyan yönetmelikler yayımlanmaz.  
Madde 2 – Mahalli idarelerce düzenlenen ve bu 
idarelerin yetki ve görev alanlarına giren yönetmelikler, 
mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan 
olunur.  
Madde 3 – 23 Mayıs 1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinin (Z) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  
Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
Madde 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
 

Yönetmelikler Hakkında Önemli Noktalar  
 Yönetmelik ayrıntıdır. Bir kanun için tek 

yönetmelik çıkarılması zorunlu değildir. 3-5 tane 
de olabilir. 

 Yönetmelikte bir denetim mekanizması yok, iptal 
davası açma durumu da yoktur. 

 Yönetmeliklerin konusu, kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasının sağlanmasıdır. 

 Yönetmelikler bunlara aykırı hükümler içeremez. 

Hukuk Sistemleri 
Hukuk sistemlerini dörde ayırmak mümkündür; 

1) Roma – Germen Hukuk Sistemi 
2) İslam Hukuku Sistemi 
3) Sosyalist Hukuk Sistemi 
4) Common – Law (Anglo Sakson Hukuk) Sistemi 

1) Roma – Germen Hukuk Sistemi 
 Genellikle Kara Avrupa’sı(Kıta Avrupa’sı) 

ülkelerinde bu sistem uygulanmaktadır. 
 Bu sistem Roma Hukukuna dayanır. 
 Bu hukuk sisteminde özel hukuk – kamu 

hukuku ayrımı vardır. 
 Örnek: Bu sistem içinde yer alan devletlere 

örnek olarak Almanya, Fransa, İsviçre, 
Türkiye, İtalya örnek verilebilir. 

Kara Avrupası – Kıta Avrupası 
 Kara Avrupası’ndan İngiltere hariç Avrupa 

ülkeleri anlaşılır. Bu sisteminde, tüm hukuk 
kuralları yazılı halde derlenip kanunlar halinde 
toplanmıştır. Sistemin başlıca özelliği kanunların 
yazılı olması ve kanun yapma yetkisinin sahibi 
(hukukun yaratıcısı) yasama meclisidir. 

 İçtihatlar(mahkeme kararları) hukukun ancak 
yardımcı kaynaklarıdır. Kıta Avrupası 
sisteminde özel hukuk – kamu hukuku ayrımı ve 
adli yargı – idari yargı olarak ayrımı vardır. 

2) İslam Hukuku Sistemi 
 Bu hukuk sistemi dinsel temellere dayanır. 
 Bu hukukun temel kaynağı Kur’an ve Sünnettir. 
 Bu hukuk sistemi somut(meseleci) yönteme uygun 

gelişme göstermiştir. Çözüm yolları genellikle fetva 
kitaplarında kendini göstermektedir. 

 Örnek: Bu hukuk sistemine Suudi Arabistan 
Hukuku örnek verilebilir. 

3) Sosyalist Hukuk Sistemi 
 I. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru, 1917 yılında 

yapılan Bolşevik devriminden sonra Rusya’da 
uygulanmıştır. 

 Bu hukuk sisteminde genellikle üretim araçlarında 
bireyin mülkiyet ve miras hakkı yoktur.  

 Hukuk düzenlenmesinde toplum yararı ön 
plandadır. 

 Kamu hukuku – özel hukuk ayrımı yoktur. Her şey 
kamu hukuku bakımından değerlendirilmektedir. 

 Sosyalist hukuk II. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu 
Avrupa’da ve Uzak Doğu’nun bazı ülkelerinde 
uygulanmıştır. 12



4) Common Law – (Anglo – Sakson Hukuk) Sistemi  
 Common Law “Ortak Hukuk” anlamına gelir. 
 Bu hukuk daha çok geleneklere dayanmaktadır. 

Bu sistemde Bu sistemde hukuk, örf ve adet 
kuralları, çok sayıda mahkeme kararı ve dağınık 
haldeki çeşitli kanunlardan meydana gelir. 

 Bu hukuk daha çok hâkimler tarafından 
geliştirilmiştir. Anglo-Sakson hukuku esas 
itibariyle içtihadı(yazılı olmayıp uygulamaya 
dayanan)niteliktedir yani mahkemelerin vermiş 
olduğu kararlar bağlayıcı niteliktedir ve izleyen 
benzer somut olaylara uygulanır. Bu sebepten 
ötürü Anglo-Sakson hukukuna “hâkimler 
tarafından yapılmış hukuk” denilmektedir. 

 Bu sistemde kamu hukuku-özel hukuk ayrımı ya 
da adli yargı-idari yargı ayrımı yoktur, yargı 
birliği geçerlidir. 

 Sorunlar genellikle özel hukuk ilkelerine uygun 
olarak ve meseleci metotla çözümlenmektedir. 

 İngiltere’de doğmuş olan bu hukuk sistemi başta 
ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan 
ve eski İngiliz sömürgesi olan pek çok ülkede 
uygulanmaktadır. 

Avrupa Birliği Hukuku  
 Birliğe üye ülkelerin kendi hukukları olmakla 

birlikte en üstte Avrupa Birliği Hukuku yer 
almaktadır. Birlik tüzükler, direktifleri yönergeler 
çıkararak hukuki düzenlemeler koymaktadır. Bu 
kaynaklardan tüzükler birliğe üye ülkelerde direkt 
uygulama alanı bulurken, diğerlerinin taraf 
devletlerce iç hukuklarına aktarılması gerekir.  

 Birliğin Kurumları: Avrupa Parlamentosu, AB 
Konseyi, Komisyon, AB Adalet Divanı, Avrupa 
Merkez Bankası, Sayıştay’dır. 

 Her kurum, antlaşmalarla öngörülen amaçlara ve 
usullere uygun olarak, kendisine verilen yetkilerin 
sınırları içerisinde hareket eder. Kurumlar kendi 
arasında işbirliği yaparlar. Yukarıdaki kurumlar 
dışında, bu kurumların oluşturduğu alt kuruluşlar 
vardır. Bunlar uzmanlaşmış kuruluşlardır. 

Birlik Hukukunun Temel Prensipleri  
 Birlik Hukukunun Birliği: Toplulukları oluşturan 

üç temel antlaşma fonksiyonel birlik fikrini 
geliştirmiştir.  

 Birlik Hukukunun Özerkliği: Birlik kavramı, 
birliğin yanı sıra yetkilerin ve görevlerin ayrılması 
prensibine dayanır.  

 Birlik Hukukunun Doğrudan Uygulanabilirliği 
/Doğrudan Etkisi: Ulusal otoritelerin müdahalesi 
olmada doğrudan birlik hükümlerine dayanarak 
hakların kazanılması doğrudan uygulanabilirliği 
ifade etmektedir. Doğrudan uygulanabilirliğin 
sonucu olarak vatandaşlar,  kendi ulusal 
mahkemeleri önünde birlik hukuku kurallarına 
dayanan taleplerde bulunabilirler.  

 Birlik Hukukunun üstünlüğü: Birlik hukuku ve 
uluslararası hukukun çatışması durumda birlik 
hukuku uygulanır. Çünkü birlik hukuku uluslar 
üstü niteliktedir.  

YAZILI HUKUK KURALLARININ YÜRÜRLÜKTEN 
KALKMASI 
Yazılı hukuk kuralları; 

1) Kendiliğinden, 
2) Başka bir norm ile,  
3) Anayasa Mahkemesi kararıyla,  
4) Danıştay kararı ile yürürlükten kalkabilir.  

Kavramlar 
 İlga, Kadük, Mülga: Yürüklükten Kalkma 
 İlga Kanun, Mülga Kanun: Yürürlükten Kalkan 

Kanun 

1) Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma 
 Kanun koyucu bir normun hangi sürfe için geçerli 

olacağına ilişkin bir düzenlemeyi normu 
koyarken öngörebileceği gibi normun belli bir 
olayın gerçekleşmesi halinde yürürlükten 
kalkacağını da hükme bağlayabilir. Süre dolunca 
ya da belirlenen şart gerçekleşince o yasa hükmü 
kendiliğinden başka bir işleme gerek kalmaksızın 
yürürlükten kalkar.  

 Bütçe kanunlarının yıllık olması Anayasa 
hükmüdür. 

2) Başka Bir Norm ile Yürürlükten Kalkma 
 Bir hukuk normu, başka bir hukuk normunu açık 

bir şekilde yürürlükten kaldırabilir. Yürürlükten 
kalkan kural “ilga” olmuş olur. 

Açık İlga 
Açık bir şekilde yürürlükten kalkan hukuk normu “açık 
ilga” olarak ifade edilir. 

Açık İlga Örnekleri  
a) 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler - MADDE 64  
 (1) 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayılı 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 
Hakkında Kanun,  

 (2) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 866’ncı maddesinin ikinci fıkrası, 

 (3) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununun 88 inci maddesi, 
yürürlükten kaldırılmıştır 

b) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
Yürürlükten kaldırılan hükümler - MADDE 450 
 (1) 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleri ile 
birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Zımni (Örtülü) İlga 
 İkinci bir yol da “zımni(örtülü) ilga” dır.   
 Zımni ilga, yeni yasanın, aynı konudaki eski 

yasanın veya başka bir yasanın yürürlükten 
kaldırılması ile ilgili hiçbir hüküm bulunmaması 
ya da kaldırılan hükümlerin açık açık 
belirtilmediği durumlarda söz konusudur. 
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Zımni İlga 
Genel Kanun – Özel Kanun Uygulaması 
Eski ya da yeni yasanın genel ve özel yasa olmasına bağlı 
olarak hangisinin yürürlükten kalkmış olacağı değişiklik 
gösterebilir.  

a) Eski ve yeni kanunun her ikisi de genel ya da her 
ikisi de özel ise izlenecek ana kural, yeni yasanın 
eski yasaya üstün tutulacağıdır. Bir başka 
ifadeyle yeni kanun eski kanunu ilga eder. 

b) Önceki hukuksal düzenleme genel, sonraki özel 
ise, yeni özel düzenleme eski genel düzenlemeyi 
veya eski genel düzenlemenin çelişen hükmünü 
yürürlükten kaldırmış olur. Bir başka ifadeyle, 
yeni özel kanun eski genel kanunu zımnen ilga 
etmiş olur.  

c) Önceki hukuksal düzenleme özel, sonraki genel 
ise yeni genel düzenlemenin eski özel 
düzenlemeyi yürürlükten kaldırdığını söylemek 
zordur. Kanun koyucunun amacını ve çıkarlar 
dengesini gözden geçirerek bir sonuca ulaşmak 
gerekir. 

 
3) Anayasa Mahkemesi Kararıyla Yürürlükten 

Kalkma  
Anayasa Mahkemesi kanunların Anayasaya 
uygunluğunu denetler. Bu kapsamda bir kanun, KHK 
ya da TBMM İç Tüzüğü Anayasaya aykırı bulunmuş 
ise, o kanun yürürlükten kalkmış olur.  

 
4) Danıştay Kararıyla Yürürlükten Kalkma 

Tüzüklerin Anayasaya uygun olup olmadığının 
denetimini Danıştay yapmaktadır. Bu konu Danıştay 
Kanunu madde 24’de düzenlenmiştir. Bir tüzük 
Anayasaya aykırı olduğu bahisle Danıştay tarafından 
iptal edilmişse, söz konusu tüzük yürürlükten kalkmış 
olur.   

Uygulama Bakımından Yazılı Hukuk Kuralları  

Hukuk Kurallarının Çeşitleri 
 Emredici Kurallar 
 Tamamlayıcı Kurallar  

 Yorumlayıcı Kurallar 

 Tanımlayıcı Kurallar 

EMREDİCİ HUKUK KURALLARI ÖZELLİKLERİ 
 Bu kuralların konuluş amacı kamu düzenini 

koruma düşüncesine dayanır. Bu kapsamda bu 
kurallar kamu yararının korunması, genel ahlak 
ve adabın korunması ile zayıfların korunmasına 
hizmet ederler. 

 Bu kurallar mevzuatta yazılıdır. 

 Bu kuralların uygulaması zorunludur. 

 Bu kurallar değiştirilemez. Bir başka ifade ile bu 
kuralların aksi kararlaştırılamaz. 

 

 

Emredici Hukuk Kurallarına Örnekler 
 Türk Medeni Kanunu; 

 Madde 15: Kanunda gösterilen ayrık  durumlar 
saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan 
kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz. 

 Madde 16: Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve 
kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, 
kendi işlemleriyle borç altına giremezler. 
Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı 
hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir. 

 Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar 
haksız fiillerinden sorumludurlar.  

 Madde 124/1: Erkek veya kadın 17 yaşını 
doldurmadıkça evlenemez. 

 Madde 125: Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar 
evlenemez. 

 Türk Ticaret Kanunu; 
a) Madde 39/1: Her tacir, ticari işletmesine ilişkin 

işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve 
işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu 
unvan altında imzalamak zorundadır. 

 Türk Vatandaşlığı Kanunu 

b) Madde 8/1: Türkiye'de doğan ve yabancı ana 
ve babasından dolayı doğumla herhangi bir 
ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, 
doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. 

Emredici Hukuk Kurallarının Yaptırımları 

Özel Hukuk 

1. Yokluk 

2. Butlan(Mutlak ve 
Nisbi) 

3. İptal Edilebilirlik 

Kamu Hukuku 

1. Ceza(Ceza Hukuku) 

2. İptal Edilebilirlik 
(İdare Hukuku – 
Anayasa Hukuku) 

ÖZEL HUKUK YAPTIRIMLARI  
A) Yokluk  

 Bir hukuki işlemin kurucu unsurlarının ortada 
olmaması halinde söz konusu hukuki işlem varlık 
kazanamaz. Bu hukuki işlem kurulamaz. Bir 
başka ifadeyle bu hukuki işlem yoktur. 

 Hukuki işlemlerin temel unsuru irade beyanıdır. 
Bu nedenle irade beyanı ya da onun yerine 
geçecek bir davranış mevcut olmadıkça ortada 
bir hukuki işlem yoktur. 

 İrade beyanı dışında bazı hukuki işlemlerde 
aranan ek kurucu unsurun bulunmaması halinde 
de yokluk söz konusu olur. Örneğin, bir erkek ve 
kadının evlenme isteğini nikâh memuru 
huzurunda değil de başka bir ortamda – örneğin 
önce imam huzurunda- beyan etmesi halinde de 
yokluk yaptırımı söz konusudur.  

 Yokluk her zaman ve herkes tarafından ileri 
sürülebilir. İşlemin hükümsüz kılınması için 
herhangi bir işlem yapmaya ya da dava açmaya 
gerek yoktur. İşlem kendiliğinden hükümsüzdür.  
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B) Butlan(Kesin Hükümsüzlük) 

 Bir hukuki işlemin kurucu unsurlarının tamam 
olmasına rağmen, geçerlilik şartlarından kamu 
düzenini ilgilendirecek önemde bulunanların 
gerçekleşmemiş olması halinde, o hukuk işlemi 
kesin hükümsüzdür. 

 Butlan ikiye ayrılır. Biri mutlak butlan diğeri 
ise nisbi butlandır. Butlan esas anlamda mutlak 
butlanı ifade eder. Nisbi butlan iptal 
edilebilirliktir. Aradaki farkı vurgulamak için 
yukarıdaki gibi bir durumda mutlak butlan 
batıl ya da kesin hükümsüz ifadesi kullanılır. 

 Kesin hükümsüzlük durumu da herkes 
tarafından her zaman ileri sürülebilir. İşlemi 
hükümsüz kılmak için bir beyanda bulunmaya 
ya da dava açmaya gerek yoktur.  

 Tahvil… 

 

Mutlak Butlan Sebepleri 

1. Tam ehliyetsizlik, 

2. Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu 
düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu 
imkânsız olması(TBK 27/I) 

3. Hukuki işlemin geçerliliği için aranan şekil 
şartına uyulmamış olması, 

4. İşlemin muvazaalı olmasıdır. 

5. Ayrıca tasarruf işlemlerinde tasarruf yetkisinin 
bulunmaması ve sebebe bağlı işlemlerde 
borçlanma işleminin(sebebin) geçersiz olması 
da mutlak butlan sebebidir. Örneğin evli bir 
kimsenin kefil olabilmesi için eşinin iznini 
alması gerekir. Bu izni almamışsa yaptığı kefalet 
sözleşmesi kesin hükümsüz olur. (TBK 584) 

 

C) İptal Edilebilirlik – Özel Hukuk 

 İptal edilebilirlik; sakat olan işlemin tam olarak 
hükümsüz hale gelmesi için ihlal edilen geçerlilik 
şartı ile korunan tarafa bir iptal hakkının 
tanınmış olmasıdır. 

1. Bir sözleşmede bir tarafın irade beyanı; 
hata, hile veya ikrah(korkutma) 
sebebiyle sakat ise düzeltilebilir, 
hükümsüzlük vardır. Kanun iptal 
hakkının kullanılması için bir yıllık süre 
öngörmüştür. Bu süre içinde iptal hakkı 
kullanılırsa işlem kesin hükümsüz olur. 
Kullanılmazsa sözleşme geçerli olur. 

2. Bu durumda geçerlilik şartı eksikliğine 
rağmen işlem geçerlidir. Ancak iptal 
hakkı kullanılırsa işlem baştan itibaren 
geçersiz hale gelir. Gabin halinde durum 
böyledir.(TBK 28) 

 

 

 

 

Gabin – Aşırı Yararlanma) TBK m. 28 

 Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık 
bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar 
görenin zor durumda kalmasından veya 
düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden 
yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği 
takdirde, zarar gören, durumun özelliğine 
göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer 
tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya 
da sözleşmeye bağlı kalarak edimler 
arasındaki oransızlığın giderilmesini 
isteyebilir. 

 Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya 
deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda 
kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı 
tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde 
sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak 
beş yıl içinde kullanabilir. 

 

KAMU HUKUK YAPTIRIMLARI 

A) Ceza  

 Ceza hukukuna göre, hukuka aykırı 
davranışlar suçu ifade etmektedir. Suç, isnat 
yeteneğine sahip bir kişinin kusurlu iradesinin 
yarattığı kasti veya ihmali bir hareketle 
meydana gelen, yasada öngörülen tipe uygun, 
hukuka aykırı ve müeyyide olarak cezayı 
gerektiren bir eylemdir. 

 Ceza hukukunun iki temel kavramından biri 
olan suç – diğer temel kavram suç karşılığı 
öngörülen cezadır – ceza kanunlarınca 
uyulması gereken normlara aykırı 
davranılması halinde oluşmaktadır. Bu 
nedenle suç tamamen hukuka aykırı bir 
davranışı ifade etmektedir.  

 

Ceza Hukukunda Ceza Türleri 

 TCK m. 45: Suç karşılığında uygulanan 
yaptırım olarak cezalar, hapis ve adli para 
cezalarıdır. 

 TCK m. 46 – Hapis Cezaları şunlardır: 

a) Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis 
Cezası m. 47: Hükümlünün hayatı 
boyunca devam eden, kanun ve 
tüzükte belirtilen sıkı güvenlik 
rejimine göre çektirilir. 

b) Müebbet Hapis Cezası m. 48: 
Hükümlünün hayatı boyunca 
devam eder. 

c) Süreli Hapis Cezası m. 49: 
Kanunda aksi belirtilmeyen 
hallerde 1 aydan az, 20 yıldan fazla 
olamaz. Hükmedilen 1 yıl veya 
daha az süreli hapis cezası, kısa 
süreli hapis cezasıdır.  

 

 
15



B) İptal Edilebilirlik – Kamu Hukuku – İdare 
Hukuku  

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun idari dava 
türlerini düzenleyen 2. Maddesinde; “İdarî 
işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve 
maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 
olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri 
ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları…” 
denmektedir. Mevzuatta belirtildiği üzere, idari 
işlemler hukuka aykırılık iddiasıyla dava 
edildiğinde “yetki, şekil, sebep, konu ve amaç” 
yönlerinden incelenmektedir. 

 Danıştay kararlarında bu hususlar idari işlemin 
unsurları olarak ifade edilmektedir.  

 İşlemin yetki ve şekil unsurlarında bulunan 
hukuka aykırılık, işlemin usule ilişkin 
hukuka aykırılığı ifade eder.  

 Sebep, konu ve amaç unsurlarında bulunan 
hukuka aykırılık ise esasa ilişkin hukuka 
aykırılığı ifade eder.  

 Kanunda yer alan yaptırım iptal edilebilirlik 
olmakla beraber, içtihat ve öğreti ‘yokluk’ 
yaptırımını da kabul etmiştir. Bu nedenle, 
kanunda yer almasa bile, mahkemeler hukuka 
aykırılığın ağır olduğu durumlarda, yokluk 
yaptırımını uygulayabilmektedir. 

 

TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI ÖZELLİKLERİ 

 Tamamlayıcı hukuk kurallarının diğer adı yedek 
ya da düzenleyici hukuk kurallarıdır. 

 Bu kurallar tarafların serbest iradesi ile 
değiştirilebilirler. Ancak taraflarca değiştirilip 
bertaraf edilmedikleri sürece uygulanmaları 
mümkün olan kurallardır.  

 Kanunlarda bir kuralın tamamlayıcı nitelikte olup 
olmadıkları kanunun lafzından anlaşılabilir.  

 Örneğin kanunda aksine hüküm olmadıkça, 
halin icabından ve hususi şartlardan doğan 
istisnalar haricindeki gibi ifadeler tamamlayıcı 
hukuk kurallarına işaret eder.  

 Ayrıca, “addolunur, sayılır, talep edilebilir” gibi 
seçme yetkisini ifade eden fiillerle sona eren kanun 
maddeleri de tamamlayıcı hüküm sayılabilir. 

 

Tamamlayıcı Hukuk Kuralları Örnekler 

 Türk Vatandaşlığı Kanunu  

 Madde 8/II: Türkiye'de bulunmuş çocuk 
aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş 
sayılır. 

 Türk Ticaret Kanunu  

 Madde 49/II: Bir işletmenin devri, aksi 
açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da 
devri sonucunu doğurur. Devir hâlinde 
devralan, unvanı aynen kullanma hakkına 
sahiptir. 

 

 Türk Medeni Kanunu 

 Madde 6: Kanunda aksine bir hüküm 
bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını 
dayandırdığı olguların varlığını ispatla 
yükümlüdür. 

 Madde 54/I: Tüzel kişinin malvarlığı, 
kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir 
hüküm bulunmadıkça ya da yetkili organı 
başka türlü karar vermedikçe, en yakın 
amacı güden kamu kurum veya kuruluşuna 
geçer. 

 Türk Borçlar Kanunu 

 Madde 12/I: Sözleşmelerin geçerliliği, 
kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle 
bağlı değildir. 

 Madde 211/I: Aksine sözleşme veya âdet 
yoksa ölçme ve tartma gibi devir giderleri 
satıcıya, satılanı devralmak üzere yapılan 
giderler ve satılanın ifa yerinden başka yere 
taşınması gerektiğinde, taşıma giderleri 
alıcıya aittir. 

YORUMLAYICI HUKUK KURALLARI ÖZELLİKLERİ 

 Yorumlayıcı hukuk kurallarının diğer adı tefsir 
edici hukuk kurallarıdır. 

 Bu kurallar birkaç anlama gelen bir beyanın ya 
da geldiğini tayin eden hükümlerdir. Bu 
kurallar, bir madde hakkında şüphe ya da 
tereddütlerin olması halinde, o hükmün nasıl 
yorumlanacağını belirlerler. 

 Bu kurallar da tıpkı tamamlayıcı hukuk kuralları 
gibi zorunlu nitelik taşımazlar.  

NOT: Önemli unsur uyuşmazlık halidir.  

Yorumlayıcı Hukuk Kuralları Örnekler 
 Örneğin bir sözleşmede ifa zamanı olarak Aralık 

ayının başının, ortasının ya da sonunun 
kararlaştırıldığını farz edelim. Bu durumda ifa 
zamanı hangi tarih olacaktır? Bu sorunun cevabı 
TBK 91’de verilmiştir. İlgili hükme göre; 

 Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu 
belirlenmişse, bundan ayın birinci ve sonuncu 
günü, ayın ortası belirlenmişse, bundan da ayın 
15. Günü anlaşılır.  

 Borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece ay 
belirlenmişse, bundan o ayın son günü anlaşılır.  

TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI ÖZELLİKLERİ 

 Bu kurallar yorumlayıcı kurallara benzerler.  

 Bu kurallar bir hukuksal kavramın gerekli yasal 
unsur ve şartlarını belirtirler. Bu nedenle o 
kavramı kanundaki tanımı dışında anlamak 
mümkün değildir. 
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Tanımlayıcı Hukuk Kuralları Örnekleri 

 Türk Ticaret Kanunu 

 Madde 11: Ticari işletme, esnaf işletmesi 
için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir 
sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı 
ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü 
işletmedir. 

 Madde 12/I: Bir ticari işletmeyi, kısmen de 

olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. 

 Türk Medeni Kanunu 

 Madde 13: Yaşının küçüklüğü yüzünden 
veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk 
ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle 
akla uygun biçimde davranma 
yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu 
Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir. 

 Yasalaştırma tekniği bakımından özellikle son 
dönemlerde çıkarılan kanunlarda, kanunların 
başında ilgili kavram ve kurumların tanımlarına 
yer verilmektedir. Örneğin 

 Türk Vatandaşlığı Kanunu 

 Madde 3: Bu Kanunun uygulanmasında;  

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,  

b) Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının 
aynı anda birden çok vatandaşlığa 
sahip olmasını,  

c) Genel Müdürlük: Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünü,  

d) Türk vatandaşı: Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık 
bağı ile bağlı olan kişiyi,  

e) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile vatandaşlık bağı 
bulunmayan kişiyi, ifade eder. 

 

İÇTİHATLAR 

 Hukukun bir diğer kaynağı da içtihatlardır. 

 İçtihat: Hukuksal bir sorunun çözümü hakkında 
mahkemelerin kararlarına kazai içtihat – 
yargısal içtihat denir.  

 Yine, hukuk bilginleri tarafından ileri sürülen 
görüşler de bilimsel içtihatları oluşturur. Bu 
kapsamda içtihat deyimi her iki kavramı da 
içermektedir. 

 Örf ve adet hukuku ile kanunlar, hukukun kesin 
ve temel kaynağını oluştururken içtihatlar 
ancak yardımcı kaynak niteliğindedir. Bu durum 
Medeni Kanun’dan anlaşılmaktadır. 

 Zira orada, MK m. 1/III; “Hâkim, karar verirken 
bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından 
yararlanır.” Şeklinde belirleme yapılmıştır. 
Burada yararlanır kelimesinin tercih edilmesi 
bilinçlidir. 

HUKUK KURALLRININ YER BAKIMINDAN 
UYGULANMASI 

 Yasalar kural olarak ülke sınırları içinde 
uygulanırlar. Bu ilkeye yasaların yerselliği-
ülkeselliği denir. 

 Bazı durumlarda ülkede yabancı yasalar da 
uygulanabilir. Buna da yasaların kişiselliği 
denir. 

 

1. Ülkesellik İlkesi 

 Ülkesellik ilkesi uyarınca yasalar ülkenin 
sınırları içinde bulunan yerli ya da yabancı 
herkese uygulanır. 

 Bu ilke kural olarak kamu hukuku alanında 
uygulanmaktadır. Yabancıların kamu hukuku 
alanında kendi ulusal yasalarını uygulamalarına 
izin verilmez. Devlet yönetimine katılma olanağı 
sağlayan yasalar kural olarak yabancılara 
uygulanmaz. Örneğin yabancılar siyasal 
haklardan yararlanamaz. (Oy kullanamaz gibi.) 

2. Kişisellik İlkesi 

 Bu ilke uyarınca, kişi yabancı ülkede bulunsa 
bile kendi ulusal yasalarına bağlı kalır. Bir 
başka ifadeyle ulusal yasa kişiyi ülke dışında 
da izler. 

 Bu ilke özel hukuk alanında uygulanma 
imkanına sahiptir. Özellikle Milletlerarası 
Özel Hukuk alanında bu ilkenin uygulanması 
görülmektedir. 

 Bu ilkenin salt uygulanması devletin 
egemenliğini etkiler. Bu nedenle iki ilkede 
yan yana uygulanmaktadır. 

YAZILI HUKUK KURALLARININ ZAMAN AÇISINDAN 
YÜRÜRLÜĞÜ 

 Hukuk kuralları kaldırılıncaya ya da kalkıncaya 
kadar yürürlüğünü sürdürür. 

 1-Hukuk kuralları yürürlüğe girmesinden 
önceki konulara da uygulanır mı? 

 2-Hukuk kurallarının yürürlük süresi içinde 
varlık göstermemesi istenebilir mi? 

Anahtar Kelimeler 
1. Geriye Etki 
2. Zamanaşımı 

 

GERİYE ETKİ 

 Bir kuralın yürürlük kazanması, en azından 
çıkarılmış olduğu andan itibaren söz konusu 
olur. Bugün için geçerli kural, yasaların geriye 
yürümezliğidir. 

 İstisnai hallerde ise yasalar geriye yürüyebilir. 
Bunun için kanunda açıkça belirleme 
yapılması gerekir. 
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Hukuk Kuralları Neden Geriye Yürümez? 

1. Kişi Güvenliği Nedeniyle 

A. Hukuk kurallarının bilinmesi. 

B. Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz. 

2. Sosyal Yarar ve Düzen Nedeniyle 

 

1) “Hukuku Bilmemek Mazeret Sayılmaz” İlkesi 

 Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi 
“kimsenin hukuk kurallarını bilmediğinin 
mazeret olarak kabul edilmeyeceğidir.” Aksi 
halde, çok büyük bir çoğunluğa hukuku uygulama 
olanağı kalmayacak ve bunun yanı sıra hukuku 
bilen bireyler, bilmeyenlerden daha dezavantajlı 
bir duruma düşmüş olacaktır. 

 Bu ilke evrensel bir ilkedir. 

 TCK – Kanunun Bağlayıcılığı – Madde 4/I: Ceza 
Kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. 

 

2) Sosyal Yarar ve Düzen Nedeniyle 

 Hukuk kurallarının geriye etki etmemesi aynı 
zamanda ekonomik liberalizmin paralelinde bir 
sosyal yarar anlayışınca da ifade edilmektedir. 
Eğer hukuk kuralları geriye yürürse ekonomik 
girişimler sekteye uğrar ve ileride hesap 
sorulacağı korkusuyla yatırımda bulunmaktan 
kaçınılır. 

 Geriye yürümezlik bir anlamda kazanılmış 
haklara saygı ilkesinin güvencesidir. 

 Geriye yürümezlik ceza hukukunda hâkim bir ilke 
olan suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği de 
gereklidir. 

 

3) Usul Hukuku Yönünden – Derhal Uygulanma İlkesi 

 Derhal uygulanma ilkesi usul hukukuna hâkim 
olan ilkedir. Bir kanun yürürlüğe girdiği andan 
itibaren direkt uygulanmasına derhal uygulama 
ilkesi denilir. 

 Usul yasaları gerçeği saptama, haklıyı arama ve 
bulma bakımından önem taşırlar. Yeni yasaların 
bu amaçları gerçekleştirmek için en mükemmel 
olduğu kabul edilir. 

ZAMANAŞIMI 

 Zamanaşımında yürürlükte bir hukuk kuralı 
vardır. Ancak bu kural uygulanmamaktadır. 

 Belirli bir sürenin geçmesinin, gerek kamu 
hukukunda gerekse özel hukukta birbirinden 
farklı gerekçelerle, bir takım değişikliklere yol 
açtığı kabul edilmiş ve geçen süreye hak düşümü 
ve zamanaşımı olmak üzere iki tür sonuç 
bağlanmıştır. 

1. Hak Düşümü 

2. Zamanaşımı 

 

 

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI 
 Özel hukukta zamanaşımı kendi içerisinde, 

kazandırıcı(iktisabi) zamanaşımı ve 
düşürücü zamanaşımı olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. 

 Eşya hukukuna ait bir kurum olan 
kazandırıcı zamanaşımı, belirli bir sürenin 
geçmesiyle bir kimsenin aynı hak (özellikle 
mülkiyet hakkı) iktisap etmesine neden 
olmaktadır. Bu tür zamanaşımının kabul 
edilmesindeki etken, malın mülkiyetinin kime 
ait olduğuna dair belirsizliğinin uzun süre 
devam etmemesindeki kamu yararıdır. 

 Borçlar hukukunun konusu olan düşürücü 
zamanaşımı ise, alacak hakkının belli bir süre 
kullanılmaması yüzünden “dava edebilme 
niteliğinden yoksun kalabilmesini” ifade eder. 
Böylece, zamanaşımı alacak hakkını sona 
erdirmemekte, fakat onun dava edebilme 
niteliğini zayıflatarak onu bir eksik borç haline 
getirmektedir. Düşürücü zamanaşımı ise, 
eskiye dayanan alacakların hiç doğmadığı ya 
da sona ermiş olduğu yönündeki hayat 
tecrübelerine dayanmaktadır. Böylece, uzun 
süre sonra ortaya çıkacak alacak iddialarına 
karşı borçlunun korunması ve hukuki 
ilişkilerdeki güvenliğin sağlanması 
amaçlanmaktadır. Alacak hakkı dışında kalan 
haklar, ilke olarak zamanaşımına 
uğramamaktadır.  

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI 
 MK Madde 712 – Kazandırıcı Zamanaşımı  
 a. Olağan Zamanaşımı 
 Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu 

kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz 
üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız 
olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, 
onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet 
hakkına itiraz edilemez. 

Düşürücü Zamanaşımı(Borçlar Hukuku) 
Türk Borçlar Kanunu – Zamanaşımı 

A.  Süreler 
I. 10 Yıllık Zamanaşımı – TBK Md. 146: 

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her 
alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. 

II. 5 Yıllık Zamanaşımı – TBK Md. 147: 
Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı 
uygulanır: 

1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi 
diğer dönemsel edimler. 

2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi 
yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve 
benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri. 

3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta 
perakende satışlardan doğan alacaklar. 
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4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve 
ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık 
arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, 
denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki 
alacaklar. 

5. Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, 
ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık 
sözleşmesinden doğan alacaklar. 

6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç 
ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser 
sözleşmesinden doğan alacaklar. 

III. Sürelerin Kesinliği – TBK Md. 148: Bu ayırımda 
belirlenen zamanaşımı süreleri, sözleşmeyle 
değiştirilemez. 

ZAMANAŞIMIN DURMASI 

TBK Md. 153 – Zamanaşımının Durması 
Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye 
başlamaz, başlamışsa durur: 

1. Velayet süresince, çocukların ana ve 
babalarından olan alacakları için.  

2. Vesayet süresince, vesayet altında 
bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri 
sebebiyle Devletten olan alacakları için. 

3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden 
olan alacakları için. 

4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin 
onları çalıştıranlardan olan alacakları için. 

5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip 
olduğu sürece. 

6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme 
imkânının bulunmadığı sürece. 

7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide 
birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe 
etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu 
durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek 
sürece. 

Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı 
günün bitiminde zamanaşımı işlemeye başlar veya 
durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür. 

ZAMANAŞIMIN KESİLMESİ 

TBK Md. 154 – Zamanaşımının Kesilmesi 
Sebepleri 
Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı kesilir: 

1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz 
ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da 
rehin vermiş veya kefil göstermişse. 

2. Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye 
veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde 
bulunmuşsa ya da iflas masasına 
başvurmuşsa. 

 
 
 

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
 Bazı hâllerde hak sahibi kendisine verilen süre 

içinde hakkını kullanmamış ya da yapması 
gerekeni yapmamış ise, zamanın geçmesi hak 
sahibinin hakkının sona ermesine neden olur. 

 Bu gibi durumlarda hak sahibinin hakkının 
sona ermesi sadece zamanın geçmesinden 
değil, hak sahibinin hareketsiz kalmasından 
kaynaklanır. Bu süre hak düşürücü süredir. 

 
CEZA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 

1. Dava Zamanaşımı 
2. Ceza Zamanaşımı 

 
Dava Zamanaşımı – TCK Md. 66 

 Suçun işlenmesinin üzerinden belli bir süre 
geçmesi, devletin cezalandırma yetkisinin 
ortadan kalktığı kabul edilerek, kamu 
davasının düşmesine yol açmaktadır. Kanunda 
yer alan bu süre, dava zamanaşımı süresi 
olarak adlandırılmaktadır. 

Ceza Zamanaşımı – TCK Md. 68 
1. Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin 

geçmesiyle infaz edilmez: 
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında 

kırk yıl. 
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. 
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis 

cezalarında yirmi dört yıl. 
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl. 
e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para 

cezalarında on yıl. 
2. Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş 

olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar 
hakkında, bu sürelerin yarısının; on beş yaşını 
doldurmuş olup da on sekiz yaşını 
doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte 
ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez. 

3. Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü 
Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar 
dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet 
hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla 
hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz. 

4. Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, 
en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle 
infaz edilmez. 

5. Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya 
infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı 
günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza 
miktarı esas alınarak süre hesaplanır. 

Ceza Zamanaşımın Kesilmesi – TCK Md. 71 
1. Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci 

tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan 
tebligat veya bu maksatla hükümlünün 
yakalanması ceza zamanaşımını keser. 

2. Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı 
iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı 
bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir. 
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HUKUK KURALLARININ YORUMU 
 Soyut hukuk kurallarının somut olaylara 

uygulanarak doğru bir sonuca varılabilmesi 
için kuralın anlamının iyice ortaya çıkarılması 
gerekir. 

 Bir uyuşmazlık ancak yazılı yasa hükmünün 
sözünün tam bir açıklığa sahip bulunduğu ve 
bunu o somut olaya uygulamak bakımından 
hiçbir tereddüdün olmadığı zamanlarda, 
geçerli kurallara –yazılı yasalara- göre 
çözümlenebilir. Ancak yazılı yasaların bu 
kadar az olduğu olaylar çok azdır. 

 Bir hukuksal işlemdeki irade açıklamasının 
anlamının ortaya çıkarılmasına “yorum” 
denir.  

YORUM TÜRLERİ 
1) Yasama Yorumu(Teşrii Tefsir – Meclis 

Yorumu) 
2) Yargı Yorumu 
3) Bilimsel Yorum 

1) Yasama Yorumu (Teşrii Tefsir – Meclis Yorumu) 
 Bu yorum kanun koyucu tarafından yapılan 

yorumdur. Kanun koyucu yaptığı yorum ile 
mevcut bir kanun hükmünün uygulamada nasıl 
anlaşılması gerektiğini bildirmiş olur. 

 Bu yorum tıpkı bir kanun gibi tüm mahkemeleri 
ve yürütme organını bağlar. Yeni bir kanun 
değildir. Ancak geçmişe etkili (makable şamil) 
hüküm ifade eder. 

 Bu yorum bugünkü hukuk sistemimizde kabul 
edilmemektedir. Yasama yorumunun 
yapılabilmesi için Anayasada kabul edilmesi 
gerekir. Bu yorum türü ise 1961 Anayasasında 
kabul edilmemiştir. 

 Bu yorumun terk edilmesinin nedeni yorum 
işinin yargının görev alanına girmesidir. Yasama 
organı kendi amacının karşılanmadığını 
anladığında yorum yapmak yerine yeni bir kanun 
yapabilir.  

2) Yargı Yorumu 
 Bir davaya bakan ve yasanın gerçek anlamını 

saptayarak ona göre uyuşmazlığı çözümlemekle 
yükümlü olan hâkim tarafından yapılan 
yorumdur. 

 Bu yorum, uyuşmazlıkların çözümü sırasında 
mahkeme tarafından yapılır. 

 Yasama yorumunun aksine bu yorum somuttur. 
Bir başka ifadeyle sadece belirli bir olay ile 
ilgilidir.  

 Bu yorum en fazla kullanılan yorumdur. Bu 
yorumu gerçekleştiren yargıçlar, yorum 
metodlarıyla yasaların anlamlarını tayin, 
kapsamlarını tespit ederek veya boşluklarını 
doldurarak hüküm ifade eden sonuçlara varmaya 
mecburdurlar.  

 Bu yorum kanunlara hareket ve canlılık verir. 
Onları hareketsiz durumdan çıkarırlar. 
 

3) Bilimsel Yorum 
 Bu yorum bilim adamları tarafından yapılan 

yorumdur. 
 Tamamen kuramsal bir yorum olup, belirli bir 

olay ile ilgili değildir. 
 Genel bir vasıf taşır. 
 Mahkemeleri bağlamaz. Ancak mahkemeler kendi 

kararlarını doktrin görüşleri ile pekiştirerek 
kuvvetlendirebilirler. 

YORUM METODLARI 
Normun anlamını bulma çabasının; sadece yorumcunun 
keyfine bırakılmadan, sonradan denetlenebilecek bir 
biçimde güvenilir olarak yürütülebilmesi için belli 
metodlara uyulması gerekir. Bu metodlar şunlardır: 

1. Lafzi Yorum(Söze Göre Yorum – Deyimsel 
Yorum) 

2. Tarihsel Yorum 
3. Amaçsal Yorum 
4. Karma Yorum 
5. Genişletici veya Daraltıcı Yorum 

 
1) Lafzi Yorum (Söze Göre Yorum – Deyimsel Yorum) 

 Bu yorumda kanunun mantık ve deyimsel olarak 
anlamı araştırılmaktadır. Bunu yaparken, 
kanunda kullanılan ifadelere, kullanılan 
kelimelere, dil kurallarına, dilbilgisi kurallarına 
dikkat edilir. 

 Kullanılan ifadelerin kelime anlamlarına yönelik 
incelemeler yapılır. Bu yöntemde benzetme, aksi 
ile kanıt gibi çeşitli mantık kurallarından 
yararlanılır. Bu yöntemin özelliği, yasaların 
sözlerine bağlı kalınması ve onun dışına 
çıkılmamasıdır. 

 Bu yorum yöntemi, kanun koyucunun kanundaki 
sözcükler kullanırken onların sözlük anlamlarına 
ve dilbilgisi kurallarına uyduğu varsayımına 
dayanır. Hâlbuki kanun koyucu bu konuda her 
zaman gerekli özeni göstermemektedir. Kaldı ki 
sözcüklerde zaman içinde anlam değiştirebilirler. 
Bu yönüyle bu metod eleştirilmektedir. 

2) Tarihsel Yorum 
 Bu yöntem ile yasa koyucunun, yasayı koyarken 

izlediği amaç araştırılır. Bunun için yasaların 
sözleri yeterli değildir. Yasanın hazırlık 
çalışmaları, komisyon ve meclisteki konuşmalar, 
tartışmalar, yasanın gerekçesinden 
yararlanılarak yorum yapılır. 

 Bu yönteme özel yorum yöntemi ya da sübjektif 
yorumlama yöntemi de denilir. 

 Bu yöntem yasa koyucunun amacının belli 
olabileceği ölçüde yararlı olur ve sonuç verir. 

 Bu yöntem, mutlakıyetle yönetilen rejimlere daha 
uygun olabilir. Zira bu tip rejimlerde hükümdarın 
iradesi kanun teşkil eder. 

 Toplumsal yaşam değişim halindedir. Yasa 
yapılırken egemen olan anlayışa göre, toplumun 
gereklerini karşılamak her zaman geçerli ve 
gerçekçi bir yol olamaz. 
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3) Amaçsal Yorum(Teleolojik – Objektif – Gai Yorum) 
 Kanunun metni ve hazırlık çalışmaları kanun 

anlaşılmasına ışık tutmaktadır. Ancak bu yeterli 
değildir.  

 Yasalar yürürlüğe girdikten sonra onu 
hazırlayanların görüş ve düşüncelerinden 
bağımsız bir hâl alırlar. Esas olarak kanunun 
amacının ve özellikle zamanın gereksinimleri ile 
devrin görüş ve düşünceleri hiçbir zaman gözden 
uzak tutulmamalıdır. Zira hukuk yaşayan bir 
düzendir ve her devrin ve neslin ihtiyaçlarına 
cevap vermelidir. 

 Bu yorum, doktrin ve içtihatlarda egemen olan 
yorumdur. 

4) Karma Yorum 
 Diğer 3 yorum türünden birlikte yararlanılması 

ile yapılan yorumdur. Ancak bu yöntemler 
dengeli bir şekilde kullanılmalıdır. 

5) Genişletici veya Daraltıcı Yorum 
 Genişletici Yorum: Yorum yapılacak metnin 

amacını da dikkate alarak, sözlerinin ötesinde 
daha geniş bir anlam verilmesidir. 

 Daraltıcı Yorum: Yorum yapılacak metnin 
amacını da dikkate alarak, sözlerinin 
anlattığından daha dar bir anlam verilmesidir. 

 Örneğin bir yasada “kanuna aykırı…” gibi bir 
ifade varsa, bunu kanun, tüzük, yönetmeliklere 
aykırı şeklinde yorumlanırsa genişletici; sadece 
kanun olarak yorumlanırsa daraltıcı yorum 
yöntemine başvurulmuş olur. 

Yorumlamada Yararlanılan Mantık Kuralları 
1. Benzetme(Kıyas) Yolu 
2. Aksi ile Kanıt Yolu 
3. Önceliklilik(Evleviyet) Yolu 

1) Benzetme(Kıyas) Yolu  
 Kıyas, kanunda belli bir hukuksal durum veya 

ilişki için konulmuş olan kuralı, o durum veya 
ilişkiye benzeyen ve fakat hakkında hüküm 
bulunmayan başka bir durum veya ilişkiye de 
uygulamayı ifade eder. Örneğin, trende “sigara 
içilmez” yazısı varsa bunu sadece trende sigara 
içmek yasaktır, puro içilebilir diye 
yorumlayamayız. Kıyasen trende puro, pipo 
içilmesi de yasaktır sonucunu çıkarmak gerekir.  

 Kıyas için, söz konusu iki durum veya ilişki 
arasında ortak noktalar – benzerlikler – 
olmalıdır. Makul benzerlik yoksa kıyas 
yapılamaz.  

 Kıyas bazen kanunda bizzat belirtilmiş olabilir. 
 TBK – Madde 246: Taşınır satışına ilişkin 

kurallar, kıyas yoluyla taşınmaz satışında da 
uygulanır. 

 Ceza hukukunda kıyas yapılmaz. 
 
 
 

2) Aksi ile Kanıt Yolu 
 Kanunda açık bir şekilde düzenlenmiş olan bir 

konunun, kanunda yer almamış zıt davranışı da 
düzenlemiş olduğu varsayılır. 

 Bu ilke ceza hukukunda “yasaklanmamış olan bir 
şeyin yapılmasına izin verilmiştir.” Kuralından 
kaynaklanmaktadır. Örneğin bir yerde kumar 
oynanması yasaklanmışsa sigara içilmesine engel 
olmadığı sonucu çıkabilir. 

 Yine bu yöntem sınırlayıcı şekilde belirli süjeler 
için yükümlülük getiren hukuk kuralları alanında 
da uygulanabilir. Örneğin 20 yaşına giren her 
erkek askere gitmek zorundadır kuralından 
kadınların askerlik yükümlülüğü olmadığı sonucu 
çıkabilir. 

 Bu yolun amacına, mantık kurallarına uygun 
kullanılması gerekir. Örneğin sokağa çöp dökmek 
yasaktır şeklindeki bir kuraldan caddeye çöp 
dökmek serbesttir diye bir çıkarımda 
bulunmamak gerekir.  

3) Önceliklilik (Evleviyet) Yolu 
 Belirli bir somut olay için öngörülmüş olan bir 

yasa hükmünün, o olaya çok benzeyen başka bir 
olaya da uygulanması gerektiğinin çok belirgin 
olduğu hallerde bu yola başvurulur. 

 Çoğun içinde az da vardır prensibinden 
kaynaklanır. 

 Örneğin trafik kurallarına göre bir yerde 
durulması yasaksa evleviyetle park edilmesi de 
yasaktır.  

 Beş çocuklu bir aileye para yardımı yapılacağına 
dair bir kural varsa evleviyetle beşten fazla 
çocukla aileler de bu yardımdan yararlanırlar.  

II. DÖNEM 

HUKUKUN KOLLARA AYRIMI 

2 ANA KOL a) Özel Hukuk b) Kamu Hukuku 

Özel Hukuk 
 Eşitler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk 

dalıdır. Bir başka ifadeyle bireyle birey 

arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. 

 Bu hukukun temel kavramı haktır.  

 Bu hukuk dalı medeni hukuk, ticaret hukuku, 

fikri mülkiyet hukuku, devletler özel hukuku 

gibi hukuk dallarından oluşmaktadır. 

HAKLAR 
1-)Para İle Ölçülebilen Değeri Bulunup 

Bulunmamasına Göre Haklar 

a) Malvarlığı Hakları: Para ile ölçülebilen bir 

ekonomik değeri olan haklardır. Bu haklar 

alacak hakları, ayni haklar, maddi değeri olan 

yenilik doğuran haklar ile fikri haklardır. 

b) Şahıs Varlığı Hakları: Malvarlığı haklarının 

dışında kalan bir başka ifadeyle değeri ile 

ölçülemeyen haklardır. Örneğin; velayet hakkı, 

kişilik hakkı. 21



2-) İleri Sürülebileceği Çevre Açısından Haklar 

a) Mutlak Haklar: Hak sahibi tarafından hakkı 

ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilen 

haklardır. Örneğin ayni haklar, velayet hakkı, 

kişilik hakkı gibi. 

b) Nisbi Haklar: Belirli bir kişiye veya sınırlı bir 

gruba karşı ileri sürülebilen haklardır. Örneğin 
alacak hakkı gibi. 

3-) Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar 

a) Yenilik Doğuran Haklar: Bir hukuki ilişkinin 

kurulması, mevcut bir hukuki ilişkinin 

değiştirilmesi veya sona erdirilmesi için kural 

olarak hukukî ilişkinin tarafların aynı yönde 

iradelerinin olması gerekmektedir. Ancak 

haklardan bazıları, hak sahibine tek taraflı 

olarak, yeni bir hukukî ilişki kurmak, mevcut 

bir hukukî ilişkiyi değiştirmek veya mevcut bir 

hukukî ilişkiye son vermek yetkisi 

vermektedir. Kullanımlarıyla yeni bir hukukî 

durumun oluşmasını sağlayan bu haklara 

yenilik doğuran haklar denilmektedir. Örneğin 

alım hakkı, önalım hakkı, gerialım hakkı gibi. 

b) Alelade Haklar: Bu hakların dışında kalan 

haklar ise alelade haklardır. Hak sahibinin 

hakkını kullanmasıyla herhangi bir yeni 

hukuki ilişki doğurmayan haklara alelade 

haklar (yenilik doğurmayan/yalm haklar) 

denir. Velayet hakkı, vesayet hakkı gibi. 

 

Yenilik Doğuran Hakların Özellikleri  

 Hak sahibinin tek taraflı irade beyanıyla kullanılır. 

 Bir kez kullanıldığında sona erer, tükenir, geri 

alınamaz, değiştirilemez. 

 Şarta ve vadeye bağlanmaz.  

 Bir süre öngörülmüş ise, bu süre hak düşürücü 

süredir.  

 Kural olarak bir yenilik doğuran hakkın 

kullanılmasında dava açmaya gerek yoktur. 

İstisnaiden önalım veya boşanma talebi gibi 

yenilik doğuran hakların, yenilik doğuran dava ile 

kullanılması gereklidir.  

4-)Kullanma Yetkisi Açısından Haklar 

a) Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan Haklar: 

Birinci gruba örnek olarak, kişiliği koruyan 

davalar, adın korunmasına yönelik davalar, 

nişanın bozulması, evlenme, boşanma örnek 

verilebilir.  
b) Şahsen Kullanılması Zorunlu Olmayan 

Haklar: İkinci gruba örnek olarak kanuni 

temsilcinin yaptığı işlemler örnek verilebilir. 

5-) Bağımsız Olup Olmaması Açısından Haklar 

a) Bağımsız Haklar: Hak sahibinin doğrudan 

doğruya sahip olduğu haklar bağımsız 

haklardır. Örneğin kişilik hakkı, mülkiyet 

hakkı gibi. 

b) Bağlı Haklar: Hak sahibi bir hakka başka bir hakla 

ilintili olarak sahip ise bağlı hak söz konusudur. 

Örneğin rehin hakkı, ipotek hakkı gibi. 

KİŞİLİK HAKKI 

TMK Md. 23 – Kişiliğin Korunması 

I. Vazgeçme ve Aşırı Sınırlamaya Karşı 

 Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa 
vazgeçemez. 

 Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları 

hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz. 

 Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin 

alınması, aşılanması ve nakli mümkündür. Ancak, 

biyolojik madde verme borcu altına girmiş olandan 

edimini yerine getirmesi istenemez; maddi ve manevi 

tazminat isteminde bulunulamaz. 

TMK Md. 24  
II. Saldırıya karşı 

1. İlke 

 Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan 

kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı 

korunmasını isteyebilir. 

 Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün 

nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun 

verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle 

haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her 

saldırı hukuka aykırıdır. 

Kişilik Hakkının Kapsamı  
Kişilik hakkının kapsamını tek tek saymak mümkün 

değildir. Ancak en önemli kişilik haklarından bazıları; 

1) Ad 

2) Hayat, sağlık ve vücut tamlığı 

a) Tıbbî müdahaleler 

b) Organ ve doku nakli 

c) Cinsiyet değişikliği 

3) Faaliyet ve yaşamını düzenleme 

özgürlüğü, 

4) Şeref ve haysiyet, 

5) Fotoğraf ve ses, 

6) Kişinin sırları, 

7) Özel hayat, 

Kişiliğin İçe Karşı( Dâhilen) Korunması 

Bir kişinin kişilik haklarını bizzat kendisine karşı 

korunması demektir.  

Hakların Kazanılması  

Hakkın kazanılması, bir hakkın hak sahibine 

bağlanmasıdır. Her kah, belirli bir ‘‘olay’’ sonucunda, bir 

hukuk süjesi(hak sahibi) ile bağlanır. Bu bağlanma 
olgusu hakkın kazanılması(hakkın iktisabı) olarak 

nitelenir. Bir hakkın kazanılması 3 şekilde olur. Bunlar; 

a) Devren Kazanma 

b) Aslen Kazanma 

c) Tesisen Kazanma 
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Devren Kazanma 

 Başkasına ait olan bir mala sahip olmaktır. Buna 

“hakkın intikali” de denilmektedir. Ev satın alma, 

mirasla mülk sahibi olma, araba sahibi olma gibi. 

 Devren kazanılma, bir hakkın önceki sahibinden 

yeni sahibine geçmesidir. Buna ‘‘hakkın intikali’’ de 

denir. Bu geçişi sağlayan olgu, devreden kişiyle 
devralan kişi arasında yapılmış bir ‘‘hukuksal 

işlem’’ olabilir. Örneğin, satıcı sattığı malın 

mülkiyetini alıcıya devrederse, bu hukuksal işleme 

dayanan bir ‘‘intikal’’dir. Buna örnek miras yoluyla 

kazanmadır.(TMK 599) 

Aslen Kazanma 

 Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde bir kişinin 

hak elde etmesidir. Balık tutmak, yabani bir 

ağaçtan meyve toplamak gibi.  

 Aslen ya da aslında kazanma ise, hakkı kazananla 

hakkın önceki sahibi arasında bir ‘‘intikal’’ olgusu 

yoktur. Bazı hallerde ‘‘hakkın önceki sahibi’’nin 

bulunması bile söz konusu değildir. Örneğin 

sahipsiz bir malın ele geçirilmesiyle onun üzerinde 

mülkiyet hakkı kurulması (ihraz: sahiplenme) hali 

böyledir. 

 Hakkın devren kazanılması bakımından 

değinilmesi gereken bir noktada, herkesin ancak 

sahip olduğu kadar hak devredebileceğidir. ‘‘Kimse 

sahip olduğundan fazlasını devredemez.’’ 

Biçimindeki ilke, iyiniyet koşuluna bağlanmış bazı 

istisnalar bir yana bırakılırsa, hakkın 

kazanılmasında egemen olan temel ilkedir. 

Tesisen Kazanma 

Bir şahıs sahip olduğu bir hakkı devretmeyip bu hakka 

dayanarak bir başkasına yeni bir hak sağlanırsa bu yeni 

hak tesisen iktisap edilmiş olur.  Örneğin malikten aynı 

eşya üzerinde bir sınırlı ayni hak kazanan kişinin kimsenin 

bu şekildedir kazanım şekli. 

Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü  

TMK Md. 3 – İyiniyet 

 Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı 

durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. 

 Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden 

beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet 

iddiasında bulunamaz. 

Eski Medeni Hukuk döneminde doktrinde objektif ve 

sübjektif hüsnüniyetten bahsedilmiştir: 

a) Objektif Hüsnüniyet: Gerçekten burada, bir şeyi 

bilmeme biçimindeki zihinsel bir durum değil, dışa 
vuran bir davranış doğru hareket etme durumu 

kastedilmektedir. Toplumun benimsediği görüş ve 

düşüncelere uygun düşecek temel ilkelerdir. Bir başka 

ifadeyle hakların kullanılması ve borçların ifasında 

dürüst davranmayı ifade eder.  

 

b) Sübjektif Hüsnüniyet: İnsanın zihninin belli bir 

durumunu belirleyen öznel hüsnüniyet, olumsuz bir 

içeriğe sahiptir. Bir hakkın kazanılmasına engel olan bir 

hususu, o hakkı edinmek isteyen kişinin bilmemesi 

veya bilmesinin gerekmemesi anlamını taşır. Başka bir 

ifadeyle bir hakkın kazanılmasında veya daha geniş bir 

ifadeyle bir hukuki etkinin, sonucun meydana 
gelmesinde buna ait bir engeli bilmemeyi ve bilebilecek 

durumda olmamayı ifade eder.  

İyiniyetin Özellikleri 

 Yine de iyiniyet hakların kullanılması ve 

borçların ifasında bir davranış kuralı rolünü 

oynadığında objektif bir ölçü,  

 Bir kimsenin bir hukuki sonucun 

gerçekleşmesine engel teşkil eden durumun 

farkında olmadan hareket etmiş olması 

anlamında kullanıldığı zaman, o kimsenin iç 

durumunu esas aldığından sübjektif bir nitelik 

arz eder.  

 İyiniyet bir kimsenin iyiniyetli olmaması halinde 

karşılaşacağı bazı hukuki sonuçlardan 

korunmasını ve normalde o kişi için söz konusu 

olması gereken hukuki sonucun değişmesini 

sağlar.  

 Genel olarak iyiniyetle hak kazanmak her zaman 

mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, iyiniyetli 

kimse her zaman korunmamaktadır.  

 İyiniyet ancak kanun tarafından öngörülen 

hallerde ve kanunun öngördüğü ölçüde koruyucu 

etki sağlamaktadır.  

Dürüstlük Kuralı 

TMK Md. 2 – Dürüst Davranma 

 Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine 

getirirken dürüstlük kurallarına uymak 

zorundadır. 

 Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk 

düzeni korumaz. 

 Anlamı: Bir kimsenin namuslu, dürüst bir insan 

olarak beklenen davranışını ifade eder.  

 Bir davranışın bu nitelikte olup olmadığı , 

toplumda egemen olan ahlaki ölçülere, geçerli 

adetlere, hakları sağlayan ilişkilerin amacına göre 

tayin edilir.  

Dürüstlük Kuralının Rolü 

 Dürüstlük kuralı bir davranış kuralı olarak 

yalnızca hakların kazanılmasında değil, borçların 

ifasında da uyulması gereken bir kuraldır.  

 Bu kuralın uygulama alanının en önemli kısmını 

akitlerin yorumlanması ve borçların ifası teşkil 

eder. Ancak bu kuralın tek uygulama alanı bu 

değildir.  

 Bu kural sadece özel hukuk alanında değil, kamu 

hukuku alanında da daima dikkate alınan temel 

bir hukuk kuralıdır. 
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Hakkın Kötüye Kullanılması 

 Bir kimsenin bir hakkını kullanması kendisine yarar 

sağlarken, aynı zamanda başkasını zarara uğratabilir 

ya da güç duruma sokabilir. Örneğin bir kimsenin 

arsasına imar mevzuatına uygun şekilde bina 

yaptırması arkadaki binanın manzarasını kapatabilir. 

Ancak bu durum hakların kullanılmasında normal ve 
katlanılması gereken sonuçlardır.  

 Hak sahibi hakkını kullanırken tamamen serbest 

değildir. Bütün haklar bunların tanınmasındaki amaca 

uygun olarak kullanılmalıdır. Bir hakkın amacına 

aykırı olarak kullanılması dürüstlük kuralı ile 

bağdaşmaz ve böylece o hak kötüye kullanılmış olur.  

 Örneğin, bir eş öleceği sırada daha önceki 

evliliğinden doğmuş çocuklarının miras haklarını 

azaltmak amacıyla eşiyle mal ortaklığı sözleşmesi 

yaparsa, bu sözleşmeyi yapma amacı hakkın 

tanınma amacına aykırı olur. Bu durumda hak 

kötüye kullanılmış olur.  

1-) Şekle uygun olmayan sözleşmeden doğan 
borçlar ifa edildikten sonra geçersizlik 
iddiasında bulunulması 
2-) Bir tarafın şekle uymamasını sağladıktan 
sonra geçersizliğin ileri sürülmesi  

Bu haller hakkın kötüye kullanıldığına dair 
güçlü bir argüman teşkil eder. Ancak 
genelleme yapamayız. Somut olaya göre 
değerlendirme yapılmalıdır. 

 Hakkın kötüye kullanılması için failin kusuru 

olması gerekmez. Özellikle zarar verme kastının 

bulunmasına gerek yoktur. Birine zarar verilmiş 

olması ya da zarar tehlikesinin bulunmasına gerek 

yoktur. 

Hakkın Kötüye Kullanıldığını Belirten Unsurlar  

1) Hakkın kullanılmasında meşru bir menfaat 

bulunmaması, 

2) Hakkın kullanılmasının sağlayacağı menfaat ile 

başkasına vereceği zarar arasında aşırı oransızlık 

bulunması, 

3) Kendi ahlaka aykırı davranışına dayanarak hak 

kullanılması, 

4) Uyandırılan güvene aykırı bir davranışta bulunulması 

Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması 

Yasağının Uygulama Alanı  
1) Kanunun yorumlanmasında ve boşlukların 

doldurulmasında, 

2) Kanuna karşı hilelerin önlenmesinde, 

3) Hukuki işlemin oluşmasında, yorumlanmasında ve 

tamamlanmasında 

4) Borçların doğumunda  

a) Sözleşme yapma zorunluluğu, 

b) Yan borçlar, 

c) Sözleşme(öncesi) görüşmelerinde 

5) Sözleşmede değişiklik yapılmasında veya 

sözleşmenin sona erdirilmesinde(emprevizyon) 

Hakların Kaybedilmesi 

1-) Nispi Kayıp 

 Bir hak birinden diğerine geçtiğinde, yeni hak 

sahibi hakkı iktisap ederken, eski hak sahibi 

de hakkını kaybeder. Bu kayıp nisbi kayıptır.  

 Devren iktisap; intikal olayının devralan 

açısından görünüşünü, nisbi kayıp ise hakkı 
devreden açısından görünüşünü ifade eder. 

2-) Mutlak Kayıp 

 Bir hakkın kaybı, hakkın tamamen ortadan 

kalkması tarzında oluyorsa buna hakkın 

mutlak kaybı denir. 

 Hakların mutlak kaybı, hukuki olay, hukuki 

işlem veya hukuki fiil sonucunda olur.  

 Örneğin bir malın telef olması, yanması onun 

üzerine mülkiyet hakkını; bir haktan feragat 

edilmesi o hakkı; bir insanın ölümü onun 

şahsına bağlı haklarını mutlak şekilde sona 

erdirir. Yine miras bırakanı öldüren 

mirasçının mirasçılık hakkını kaybetmesi, bir 

kimsenin gazetesini çöpe atması, bir kimsenin 

arazisinin kamulaştırılması hakkın mutlak 

kaybına diğer örneklerdir.  

Hakların Korunması 

1. Hak Sahibi Tarafından Korunması 
Bu haller üç tanedir: 

a) Meşru Müdafaa 
Bir kimsenin kendisinin veya bir başkasının 

şahsına veya malvarlığına karşı yapılan 

hukuka aykırı ve devam eden bir saldırıyı 
bertaraf etmek için, saldıran kişiye karşı 
kuvvet kullanması veya başka bir yolla karşılık 
vermesidir. 

b) Zaruret Hali (Iztırar – Zorda Kalma Hali) 
Bir kişinin malını ve canını tehlikeden 
korumak için üçüncü bir kişinin canına veya 

malına zarar vermesidir. Örneğin; Köpekten 
kaçarken komşunun kapısını kırma. Zaruret 
halinde verilen zararın hakkaniyete uygun 
olarak tazmin edilmesi gerekir. 

c) Kuvvet Kullanma (İhkakı Hak) 
Başka bir yol kalmadığı zaman kişinin kuvvet 
kullanarak hak aramasıdır. 
 

2. Hakların Devlet Eliyle Korunması 

Yetkili makamlara giderek (dava açarak) hakkı 
korumak ve aramaktır. 

a) Dava Hakkı: Talebi karşı tarafça yerine 
getirilmeyen hak sahibi, hakkının korunması 
gayesiyle devletin yetkili yargı makamlarına 
başvurmasıdır.  
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3 türlü dava hakkı bulunmaktadır: 
1. Eda Davası: Davacı, davalıdan bir edimin 

yerine getirilmesini talep eder (vermek, 
yapmak, kaçınmak) 

2. Tespit Davaları: Bir hukuki ilişkinin mevcut 

olup olmadığının tespiti için açılan davalardır. 
a. Müspet tespit davası 
b. Menfi tespit davası 

3. Yenilik Doğuran(İnşai) Davalar: Taraflar 
arasında yeni bir hukuki durum meydana 
getirmek, değiştirmek veya sona erdirmek için 
açılan davalardır. 

b) İcra Takibi Yapmak: İcra takibi, borçlunun 

borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde 
alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek 
üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir.  

Davada İspat Yolları 
 İspat yükü: Herkes kendi iddiasını ispatla 

yükümlüdür. 

Davada Savunma Yolları 
 İnkâr: İddianın tamamen reddedilmesi. 

 Kabul: Davanın aynen kabul edilmesi. 
 İkrar: Belirli bir olayın iddia edildiği gibi 

gerçekleştiğinin kabulü. 

 İtiraz: Karşı tarafın iddia ettiği hususun haklı bir 
nedenle reddi. 

 Def’i: Borçlunun borcu ödememesini haklı 

gösterecek yasal savunmaların ileri sürülmesi. 

ÖZEL HUKUKUN ÇEŞİTLİ DALLARI 

 Medeni Hukuk ve Dalları 

1) Kişiler Hukuku 

2) Aile Hukuku 

3) Miras Hukuku 

4) Eşya Hukuku 

 

 Borçlar Hukuku 

1) Genel Esaslar ve Sözleşme Türleri 

 

 Ticaret Hukuku ve Dalları 

1) Ticari İşletme Hukuku 

2) Şirketler Hukuku 

3) Kıymetli Evrak Hukuku 

4) Taşıma Hukuku 

5) Deniz Ticareti Hukuku 

6) Sigorta Hukuku 

7) Rekabet Hukuku 

8) Fikri Mülkiyet Hukuku 

9) Sermaye Piyasası Hukuku 

 

 Devletler(Milletlerarası) Özel Hukuku ve 

Dalları 

1) Yabancılar Hukuku 

2) Kanunlar İhtilafı Hukuku 

3) Vatandaşlık Hukuku 

4) Uluslararası Tahkim Hukuku 

MEDENİ HUKUK 
 Özel hukukun en geniş alanıdır. 

 Bünyesinde borçlar hukuku, kişiler hukuku, 

aile hukuku, miras hukuku, eşya hukukunu 

barındırmaktadır.  

 Bu kanunlar için temel kanun 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu’dur. 

 Bu kanun 1030 maddeden oluşmaktadır.  

 Ayrıca borçlar hukuku içinde 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu da bulunmaktadır.  

 
A) Kişiler Hukuku 
 Kişiler hukukunda hak sahibi olarak kişi, 

kişiliğin unsurları ve ehliyet sorunları 
incelenir.  

 
Kişi Kavramı 
Hakların sahip olan ve borç altına girebilen varlıklara 
kişi denilmektedir. 

 Hukukta iki tip kişi vardır: 
1-) Gerçek Kişiler: İnsanları ifade eder. 
2-) Tüzel Kişiler: Hukuk düzenimizde ortak 
bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini 
sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal 
toplulukları bulunmaktadır. Bu kişi ve mal 
topluluklarına, birleşen kişilerden veya malı 
tahsis eden kişiden bağımsız bir kişilik 
tanınmıştır. İşte bu tür kişi veya mal 
topluklarına tüzel kişiler(hükmi şahıslar) 
denilmektedir. Kişi topluluklarına örnek 
olarak dernekler, mal topluklarına örnek 
olarak vakıflar verilebilir.  
 

Ehliyet Kavramı 
Kişinin haklara sahip ve borçlarla yükümlü olmasına 
ehliyet denir. Ehliyet hak ve fiil ehliyeti olmak üzere 
ikiye ayrılır.  

 
1-) Hak Ehliyeti – TMK Md. 8  

 Her insanın hak ehliyeti vardır.  
( 1. Fıkra – Genellik İlkesi) 

 Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin 
sınırları içinde, haklara ve borçlara  ehil olmada 
eşittirler.  
(2. Fıkra – Eşitlik İlkesi / İstisnalar: yaş, evlilik, 
yabancılık, ayırt etme gücüne sahip olmak.) 

2-) Fiil Ehliyeti – TMK Md. 9 
 Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle 

hak edinebilir ve borç altına girebilir. 

 

• TAM DOĞMAK
• SAĞ DOĞMAK

HAK 
EHLİYETİ

(TMK Md. 8)

•ERGİN OLMAK
•AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP 

OLMAK
•KISITLI OLMAMAK

FİİL EHLİYETİ

(TMK Md. 9-
16)
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Fiil Ehliyetinin Koşuları 

a) Genel Olarak – TMK Md. 10 
 Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan 

her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. 
b) Erginlik – TMK Md. 11 

 Erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla 
başlar. 

 Evlenme kişiyi ergin kılar. 
c) Ergin Kılınma – TMK Md. 12  

 On beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği 
ve velisinin  rızasıyla mahkemece ergin 
kılınabilir. 

d) Ayırt Etme Gücü – TMK Md. 13 
 Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl 

hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da 
bunlara benzer sebeplerden biriyle akla 
uygun biçimde davranma yeteneğinden 
yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre 
ayırt etme gücüne sahiptir. 

Gerçek Kişiler – Fiil Ehliyeti Çeşitleri 

 

a) Tam Ehliyetli 
 Türk Hukuku’nda tam fiil ehliyeti için ise, ayırt 

etme gücüne sahip olmak, kısıtlı olmamak ve 
ergin olma gerekmektedir. (TMK Md. 10)  

 Türk Hukuku’na göre erginlik 18 yaşının 
doldurulması ile başlamaktadır. (TMK Md. 8) 

 
 

Kısıtlanma Sebepleri 
TMK – Md. 405 – Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı  

 Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini 
göremeyen veya korunması ve bakımı için 
kendisine sürekli yardım gereken ya da 
başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her 
ergin kısıtlanır. 

 Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı 
gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen 
idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu 
durumu hemen yetkili vesayet makamına 
bildirmek zorundadırlar.  

TMK – Md. 406 – Savurganlık, Alkol veya 
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, 
Kötü  Yönetim ( 

 Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde 
bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını 
kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini 
darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol 
açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve 
bakıma muhtaç olan ya da başkalarının 
güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır. 

TMK – Md. 407 – Özgürlüğü bağlayıcı ceza 
 Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü 

bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin 
kısıtlanır. 

 Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle 
bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, 
kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili 
vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür. 

TMK – Md. 408 – İstek üzerine 
 Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır 

hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi 
yönetemediğini ispat eden her ergin 
kısıtlanmasını isteyebilir. 

Ayırt Etme Gücü 
TMK – Md. 13  

 Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, 
akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer 
sebeplerden biriyle akla uygun biçimde 
davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, 
bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir. 

b) Sınırlı Ehliyetsizler  
 Sınırlı ehliyetsiz, ayırt etme gücüne sahip küçük 

ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılardır. Bu 
kimseler kural olarak yasal temsilcilerinin rızası 
olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına 
giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı 
sıkıya bağlı hakları kullanmanda ise, bu rıza 
gerekli değildir. (MK Md. 16) 

 Örneğin, sınırlı ehliyetsizler kendi lehlerine 
yapılan bir bağışlamayı kabul edebilirler. Ancak 
bağışlanan yasal temsilcisi bu kişinin bağışlamayı 
kabulünü yasaklar veya bağışlanılan şeyin geri 
verilmesini emrederse bağışlama ortadan kalkar. 
(TBK Md. 287) 

•FİİL EHLİYETİNE SAHİP 
KİŞİLER

•ERGİN, AYIRT ETME 
GÜCÜNE SAHİP, KISITLI 
OLMAYAN KİŞİLERDİR.

TAM 
EHLİYETLİ 

•ERGİN, SEZGİN VE 
KISITLI DEĞİL.

•EVLİ KİŞİLER VE 
KENDİSİNE YASAL 
DANIŞMAN ATANAN 
KİŞİLER

SINIRLI 
EHLİYETLİ

•AYIRT ETME GÜCÜ OLAN 
KÜÇÜKLERDİR.

•AYIRT ETME GÜCÜ OLAN 
KISITLILARDIR.

•BAĞIŞLAMA, VAKIF KURMA VE 
KEFİL OLMA YAPAMAZLAR.

SINIRLI
EHLİYETSİZ

•AYIRT EDEMEZLER.

•ERGİN OLUP 
OLMAMALARI ÖNEMLİ 
DEĞİLDİR.

•HİÇBİR SORUMLULUKLARI 
YOKTUR.

TAM 
EHLİYETSİZ
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c) Sınırlı Ehliyetliler  
 Sınırlı ehliyetliler ise, kendisine yasal danışman 

atanan kişidir. (MK Md. 429) Kısıtlanması için 
yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması 
bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli 
görülen ergin bir kişiye MK’ da sayılan bazı işler 
için, görüşü alınmak üzere bir yasal danışman 
atanmaktadır. (MK Md. 429) 

 MK’ da sayılan bu işler dava açma ve sulh olma, 
taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve 
bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması, 
kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi, 
olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı 
işleri, ödünç verme ve alma, anaparayı alma, 
bağışlama, kambiyo taahhüdü altına girme ve 
kefil olmadır. (MK Md. 429) 

 Bu kapsamda örneğin, sınırlı ehliyetli bir kişi 
taşınmaz almak istiyorsa yasal danışmanın 
görüşünün alınması gerekmektedir.  

 
d) Tam Ehliyetsizler  

 Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar tam 
ehliyetsizler grubuna girmektedir. Bunların 
yapmış oldukları işlemler kesin olarak 
hükümsüz olup, kural olarak bu kişiler yasal 
temsilcileri vasıtasıyla hak ve borç altına 
girebilirler. 

Kişilin Sona Ermesi 
1) Ölüm 
2) Ölüm Karinesi 
3) Gaiplik 

 
a-) Ölüm: Ölüm ile birlikte kişi hak sahibi olma 
niteliğini kaybeder. 
 
b-) Ölüm Karinesi 

 Kanuni, adi bir karinedir. Aksi ispatlanabilir. 
 TMK Md. 31: Bir kimse, ölümüne kesin gözle 

bakılmayı gerektiren durumlar içinde 
kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile 
gerçekten ölmüş sayılır. 

 Ölüm karinesinde, kişinin nüfusa kayıtlı olduğu 
yer en büyük mülki amirine yapılacak başvuru 
ile nüfus siciline ölü kaydı düşülür ve geçmişe 
etkili (olay tarihi itibariyle) sonuç doğurur. 

 Evlilik kendiliğinden sona erer. Miras 
kendiliğinden mirasçılara intikal  

 
c-) Gaiplik – I  

 TMK Md. 32: Ölüm tehlikesi içinde kaybolan 
veya kendisinden uzun zamandan beri haber 
alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında 
kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı 
olanların başvurusu üzerine mahkeme bu 
kişinin gaipliğine karar verebilir.  

 Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye'deki son 
yerleşim yeri; eğer Türkiye'de hiç 
yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu 
yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya 
babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir. 

Gaiplik – II  
TMK Md. 33 - Yargılama Usulü 

 Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm 
tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son 
haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş 
olması gerekir. 

 Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi 
hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir 
sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan 
ilânla çağırır. 

 Bu süre, ilk ilânın yapıldığı günden başlayarak en 
az altı aydır. 

 Gaiplik kararıyla birlikte evlilik kendiliğinden 
sona ermez. Evliliğin feshi davası açılır. Evliliğin 
feshini en erken gaiplik kararı almak için yapılan 
başvuru ile istenir. (TMK Md. 131) 

 Terekedeki malların mülkiyeti doğrudan 
mirasçılara geçmez. Teminat karşılığı bir süre 
sadece zilyetlik teslim edilir. Bu süre ölümüne 
olası gözle bakılarak bir olay içinde kaybolma 
sebebiyle verilen gaiplik kararından itibaren 5 
yıl, uzun süreden beri haber alınamıyor olması 
sebebiyle verilen gaiplik kararında son haberden 
itibaren 15 yıl sonra mülkiyet hakkı geçer.  

 Gaibin ölümünün kesinleşmesi ya da gaibin 100 
yaşına girmesi halinde bu sürenin dolması 
beklenmez. 

 Gaip kişi çıkar gelirse, istihkak ya da sebepsiz 
zenginleşme davası ile tazminat süreleri içinde 
zilyetliğin iadesi davası açar. 

Gaiplik – III  
TMK Md. 34 – İstemin Düşmesi   

 Gaipliğine karar verilecek kişi, ilân süresi 
dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden haber 
alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik 
istemi düşer. 

Gaiplik – IV  
TMK Md. 35 – Hükmü 

 İlândan sonuç alınamazsa, mahkeme gaipliğe 
karar verir ve ölüme bağlı haklar, aynen gaibin 
ölümü ispatlanmış gibi kullanılır. 

 Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği 
veya son haberin alındığı günden başlayarak 
hüküm doğurur. 

Gaiplik – V  
TMK Md. 131 – Gaiplik Durumunda  

 Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece 
evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden 
evlenemez. 

 Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik 
başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava 
ile isteyebilir. 

 Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim 
yeri mahkemesinden istenir. 
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Kişiliğin Korunması  
a) İçe Karşı Koruma: Kimse kişilik haklarından ve onu 

kullanmaktan vazgeçemez. Özgürlüklerinden 
vazgeçemez, kanunlara ve ahlaka aykırı olarak 
özgürlüklerini sınırlandıramaz. 

b) Dışa Karşı Koruma: Kişilik hakkı hukuka aykırı 
olarak saldırıya uğrayan kimse yargı yoluna 
başvurabilir. Saldırının önlenmesi, durdurulması, 
tespiti, maddi ve manevi tazminat davalarını 
açabilir. – Vekaletsiz iş görme davası –  

Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri 
TMK Md. 19 – Tanım 

 Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma 
niyetiyle oturduğu yerdir. 

 Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim 
yeri olamaz. 

 Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında 
uygulanmaz. 

TMK Md. 20 – Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi Ve 
Oturma Yeri 

 Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin 
edinilmesine bağlıdır. 

 Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı 
ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde 
Türkiye'de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş 
olan kimsenin hâlen oturduğu yer, yerleşim yeri 
sayılır. 

TMK Md. 21 - Yasal Yerleşim Yeri 
 Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, 

ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim 
yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı ana 
veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hâllerde 
çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır. 

 Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı 
oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. 

TMK Md. 22 – Kurumlarda Bulunma  
 Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir 

yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya 
ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri 
edinme sonucunu doğurmaz. 

 Yazlık ev? İkametgâh? Tartışması 

Tüzel Kişiler 
Tüzel kişiler, hukuk düzenimizde ortak bir amacın 
sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye 
sahip kişi veya mal toplulukları bulunmaktadır. Bu kişi ve 
mal topluluklarına, birleşen kişilerden veya malı tahsis 
eden kişiden bağımsız bir kişilik tanınmıştır. İşte bu tür 
kişi veya mal topluluklarına tüzel kişiler denilmektedir. 

Tüzel Kişilerde Hak ve Fiil Ehliyeti 

TMK Md. 48 – Hak Ehliyeti 
 Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış 

gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar 
dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. 

TMK Md. 49 – Fiil Ehliyeti  
 Koşulu: Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık 

gibi yaradılış gereği insana özgü 
niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün 
haklara ve borçlara ehildirler. Bir başka 
ifadeyle tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş 
belgelerine göre gerekli organlara sahip 
olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar. (TMK 
Md. 49) 

 Kullanılması: Tüzel kişinin iradesi, organları 
aracılığıyla açıklanır. Organlar, hukukî 
işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi 
borç altına sokarlar. Organlar, kusurlarından 
dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar.  
(TMK Md. 50) 

Tüzel Kişiliğin Kuruluşu  
1) Serbest Kuruluş Sistemi: Asgari koşullar resmi 

makamın kontrolüne tabi tutulmaksızın 
koşullar gerçekleştiği anda tüzel kişilik 
kazanılır. 

2)  Tescil Sistemi/Kütüğe Yazma Sistemi: Asgari 
koşullara uyulup uyulmadığı resmi makamlarca 
kontrol edilir. 

3) İzin Sistemi/Müsaase Sistemi: Devletin izni. 

Tüzel Kişiliğin Türleri 
1) Özel Hukuk Tüzel Kişileri 
 Kazanç paylaşma amacı olan. 
 Kazanç paylaşma amacı olmayan. 

2) Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 
 Kamu idareleri. 
 Kamu kurum ve kuruluşları. 

Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri – TMK Md. 51 
 Tüzel kişilerde gerçek kişiler gibi bir yerleşim 

yeri edinmek zorundalardır. Tüzel kişilerin 
yerleşim yeri kuruluş belgesinde başka bir 
hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği 
yerdir. (TMK Md. 51) 

 Bir başka ifadeyle tüzel kişilerin yerleşim yeri 
bütün iş ilişkilerinin toplandığı, üçüncü şahıslar 
ile ilişkiye girilmesi ve işlevlerde bulunabilmesi 
açısından zorunlu olan kararlarının alındığı ve 
yerine getirildiği yerdir.  

 Yine tüzel kişilerin yerleşim yeri, dış ilişkilerine, 
teşkilatına ve amacına göre tüzel kişinin sürekli 
merkezi olarak görülen yerdir.  

 Tüzel kişinin işlerinin yönetildiği yer ile günlük 
yönetim işlerinin görüldüğü yer 
nakşedilmektedir.  

 Türk Medeni Kanunu Md. 51’in ifadesinden 
tüzel kişinin esas yerleşim yerinin işlerinin 
yönetildiği yer olduğu anlamı çıkmaktadır. 
Ancak bu yer ikinci bir unsur olarak 
değerlendirilir. Zira tüzel kişinin ana statüsünde 
yerleşim yerinin belirtilmesi kanunla getirilmiş 
olan bir zorunluluk olduğundan TMK Md. 51’in 
uygulama alanı oldukça daralmıştır.  
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 TMK Md. 51 kuruluş belgesinde yerleşim 
yerlerinin belirtilmemiş olması halinde, bu 
eksiklik tamamlanıncaya kadar veya 
tamamlanmadığı sürece uygulama alanı bulacak 
ve böylece kişiler hukukunda kabul edilen 
“yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi” açısından 
önemli bir işlevi yerine getirecektir. (TMK Md. 51 
– Gerekçe) 

 Tüzel kişinin merkezi denildiğinde bu yer kural 
olarak idare merkezi olarak anlaşılmaktadır. 
Tüzel kişinin merkezi/idare merkezi ve yerleşim 
yeri kural olarak statülerinde gösterilen yerdir. 

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 

1) Kendiliğinden Sona Erme/ Dağılma/İnfisah  
 Kanunda belirtilen hallerde başka bir işleme 

gerek kalmaksızın sona erme halidir. 

2) Yetkili Organın ya da Makamın 
Kararıyla/Dağıtma  
 Yetkili organ, tüzel kişinin nu kanunda karar 

almaya(fesih kararı) yetkili organıdır. Örneğin 
derneklerde genel kurul.  

 Mahkeme kararıyla hangi durumlarda tüzel 
kişiliğin sona ereceği kanunlarda düzenlenir. 
Örneğin tüzel kişinin amacının hukuka, ahlaka 
ve adaba aykırı hale gelmesi. 

 Özel Hukuk Tüzel Kişiliğinin Sona 
Ermesinden Sonra; Tüzel kişinin hukuksal 
ilişkilerinin ve malvarlığının tasfiyesi ve 
malvarlığından arta kalan aktif değerlerin 
tahsisi işlemleri yapılır.  

 Hukuka ve aykırı amaç yüzünden kapatılırsa 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, diğer 
nedenlerle sona erdiyse; kanuna, kuruluş 
belgesine, yetkili organ kararına göre bir kişiye 
bırakılabilir. Hiçbiri yoksa amacına en yakın 
kamu kurum ve kuruluşuna kalır.  

B) Aile Hukuku 
 Türk Medeni Kanunu’nun 2. kitabı aile 

hukukuna ayrılmıştır. 
 Toplumun en küçük birimi ailedir. Ailenin 

oluşumu ve kişilerin aile içindeki ilişkileri Aile 
Hukuku’nu oluşturur. 

Ailenin Tanımı 
 Aile hukuku, medeni hukukun kişilerin aile 

çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır.  
 Dar anlamada aile, karı ve kocadan meydana 

gelen topluluktur.  
 Geniş anlamada aile, karı, koca ve çocuklardan 

meydana gelen topluluktur.  
 En geniş anlamda aile, aynı çatı altında yaşayan 

kimselerden oluşan topluluktur. Örneğin aynı 
çatı altında yaşayan kan ve kayın hısımlar, uşak, 
çırak vs. 

 

Aile Hukuku ve Kapsamı 
 Bu hukuk dalında nişanlanma, evlenme, 

boşanma ile kişilerin aile içindeki durumları 
incelenmektedir. Yine velayet, vesayet, mal 
rejimleri, soy bağı, nafaka gibi konular 
incelenmektedir. 

 Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da 
aile hukukunun konusu içinde yer alır. Kayıtlı 
yaşam arkadaşlığı Türk hukukunda 
düzenlenmemiştir. Evlilik dışı yaşam 
arkadaşlığına bağlanan herhangi bir hak 
bulunmaz, bununla birlikte çocuklar ister 
evlilik içinde ister evlilik dışında doğsun eşit 
haklardan yararlanır. 

 Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay 
döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma 
gibi kadın hakları ya da çocuk hakları 
kapsamında ele alınan konular gerek 
uluslararası sözleşmelerde gerek iç hukukta 
özel olarak düzenlenmektedir.  

 Aile hukuku kapsamında Türk Medeni 
Kanunu’nda ve diğer bazı özel yasalarda 
düzenlenen kanunlara ilişkin uyuşmazlıklar 
aile mahkemelerinde görülür. Ayrıca aile 
mahkemesi yargıçlarının atamasında da aile 
hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve 
evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak 
bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada yeğlenir. 

Aile Hukukunda Geçerli Olan İlkeler 
a) Birlik İlkesi: Evlilik birliği, gelip geçici bir 

beraberlik değildir. Bu birliğin üçüncü 
kişilerce de bilinmesi istenir; bu nedenle bu 
birliğin dışa karşı tek bir isimle (aile isimle) 
çıkması ve tanınması gerekir. 

b) Süreklilik İlkesi: Asıl olan ailenin ölümle 
sona ermesidir. Fakat bu süreklilik mutlak 
değildir. Boşanma sebepleri, butlan 
sebeplerinin varlığı halinde de bu süreklilik 
sona erdirebilir.  

c) Zayıfların Korunması İlkesi: Bu kapsamda 
kadın ve çocukların korunmasına ilişkin 
hükümler verilebilir. 

d) Düzenleme Serbestisinin Bulunmaması: 
Aile hukukunda irade özgürlüğüne yer 
verilmez. Taraflar, aile hukukunda serbest 
iradeleri ile kanunda düzenlenmemiş hukuki 
ilişkiler yaratamazlar. Örneğin kanunda 
öngörülmeyen boşanma sebeplerinin kendi 
aralarında bir anlaşma ile kararlaştıramazlar. 
Taraflar, kanunda öngörülen kuralları 
değiştiremezler. Örneğin kanundaki emredici 
kuralın aksine kocanın karısının soyadını 
taşımasına ilişkin bir anlaşma yapamazlar. 

e) Devletin Müdahalesi İlkesi: Evlenme akdinin 
resmi evlendirme memuru önünde yapılması 
veya boşanmanın sadece hâkim kararı ile 
gerçekleşmesi gibi. 

f) Eşitlik İlkesi: Kural olarak, kadın erkek 
eşitliği tanınmıştır. Örneğin boşanma 
sebepleri karı ve koca için aynıdır.  
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Aile Hukuku – II  
 Mal Rejimleri: Eşlerin evlenmeden önce sahip 

oldukları ve evlilik süresince edindikleri (taşınır, 
taşınmaz mal ve para gibi) malvarlıklarını yönetme, 
bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde her türlü 
işlem yapma usullerini belirleyen hukuk kurallarına 
mal rejimi denir. 

 Soybağı: Birbirlerine kan bağıyla bağlı olanlar 
arasındaki ilişki de denilebilecek olan soy bağı, 
aslında çocuk ile anne veya baba arasında kurulan 
hukuki bağdır. Çocuk ile anne arasında soybağı 
doğumla kurulu. Baba ile kurulması; tanıma, anne ile 
evlenme, hâkim kararıyla gerçekleştirilmektedir. 

a) Babalık Davası: Babalık davası, evlilik dışı 
doğan çocuğun veya anasının bu çocuğun 
babasını hükmen mahkeme kararı ile 
belirlemek amacıyla (davayı ana açıyorsa 
çocuğun doğumundan itibaren bir yıl içinde, 
davayı çocuk açıyorsa henüz on sekiz yaşını 
doldurmamış ve kendisine kayyım atanmış ise 
kayyımın atandığı tarihten itibaren bir yıl, 
çocuk on sekiz yaşını doldurmuş ise on sekiz 
yaşını doldurduğu tarihten itibaren bir yıllık 
hak düşürücü süreler içerisinde) açtığı bir 
davadır. 

b) Tanıma – Vasiyetname: Evlilik dışında doğan 
bir çocuğun baba ile arasında soybağı ilişkisini 
kurmaya yönelik, babanın, nüfus memuruna 
veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi 
senette veya vasiyetnamesinde yapacağı 
beyanla ortaya çıkan tek taraflı bir hukuki 
işlem olmasının yanı sıra kural olarak şarta 
bağlanamayan inşai bir haktır. 

c) Taşıyıcı Annelik: Türk Hukuk Mevzuatı 
taşıyıcı anneliğe müsaade etmemekte, Yapay 
Dölleme yöntemi için ise, eşlerin mutlaka evli 
olmalarını aramakta ve dölleme işleminin, bu 
çiftin kendi hücreleri ile yapılmasına 
izin  vermektedir.  

d) Üreme Hücresi Nakilleri 

C) MİRAS HUKUKU  
 TMK’nın 3. kitabı miras hukukuna ayrılmıştır.  
 Miras insanın sağlığında elde ettiği para ile takdiri 

kabil olan hak ve borçlarının ölüm anından itibaren 
mirasçılarına geçmesini ifade etmektedir. 

Kavramlar 
 Mirasa konu olan hak ve borçlara tereke adı verilir.  
 Terekeyi bırakan kişiye miras bırakan ya da muris 

adı verilir.  
 Terekeden pay alacak olanlara mirasçı ya da halef 

adı verilir.  
 Miras, miras bırakanın ölümü anında kendiliğinden 

ve külli olarak(bütün halinde) mirasçılara 
geçmektedir. Külli halefiyet: Mirasın bütün olarak 
intikal etmesidir. 

 Kanun hükümlerine göre mirasçı olanlara 
kanuni/yasal mirasçı denilir.  

 Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufu(işlemi) ile 
belirlenen bir mirasçı varsa ona da 
atanmış(mansup) mirasçı denilir. 

Yasal Mirasçılık 
 Mirasçılık belirlenirken zümre usulü 

benimsenmiştir.  
 Miras bırakana olan yakınlığa göre 1. Zümre, 2. 

Zümre, 3. Zümre mirasçılar belirlenir. 
 Medeni Kanunu’muzun yürürlükte bulunan 

güncel şekli yalnızca 3. Zümreye kadar kan 
hısımlığını kanuni mirasçı olarak kabul etmiştir. 

1) 1. Zümre ile Mirasçılık 
 Kan hısımlığında miras bırakana yakınlık 

derecesi zümrelerin de derecelerini belirler.  
 Ölen kişinin en yakını onun alt soyudur, zira 

onlar ölen kişi nedeniyle dünyaya 
gelmişlerdir. Bunlar çocuklar, torunlar, 
torunların çocukları, çocuklarının torunları ve 
devamıdır.  

 Miras bırakanın altsoyu 1. Zümre 
mirasçılardır.  

 Aynı zamanda eş de 1. Zümre de mirasçıdır.  

2) 2. Zümre ile Mirasçılık 
 Miras bırakanın üstsoyu 2. Zümre 

mirasçılarıdır.  
 Üstsoylar da miras bırakana yakınlıklarına 

göre derecelenirler. 
 Miras bırakanın ana ve babası ile kardeşler, 

yeğenler, bunların çocukları, torunları ve 
devamı 2. Zümre mirasçılardır. 

 Aynı zamanda eş de 2. Zümre de mirasçıdır. 

3) 3. Zümre ile Mirasçılık 
 3. Zümre mirasçılar ölenin büyükanne ve 

büyükbabaları ile bunların çocukları yani 
amca, dayı, hala, teyze, kuzen/kuzinlerden ve 
devamından oluşmaktadır.  

 Aynı zamanda eş de 3. Zümre de mirasçıdır. 

Mirasçılık Sırası 
1. Geride çocuklar ve eş kalmışsa; eşin payı 1/4 

'tür.(Çocukların yerini o çocuktan olan torunlar 
alır.) 

2. Geride çocuk olmayıp mirasçı olarak anne baba 
ve eş kalmışsa; eşin payı 1/2'dir.(Ölen anne 
babanın yerini o anne babadan olan kardeşler 
alır.) 

3. Geride anne baba ve kardeş de yoksa büyükanne 
ve büyükbaba mirasçı olur. Bu durumda eşin payı 
3/4'tür.(Ölen büyükanne ile büyük babanın 
yerini dayı, amca, hala, teyze alır.) Ölen amca, 
dayı, hala, teyzenin payı ondan olan çocuklara 
kalır.) 

4. Bu akrabaların hiçbiri yoksa eş mirasın tamamını 
alır. 

5. Eğer geride eş de yoksa miras devlete kalır. 

Evlatlığın Durumu 
 Evlatlık da biyolojik çocuk gibi aynı miras 

hakkına sahip olur. 
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Atanmış Mirasçılık 
 Atanmış mirasçılık ölüme bağlı tasarruf yoluyla 

kurulur. 
 Ölüme bağlı tasarruf vasiyetname ve miras 

sözleşmesiyle olur.  
 Miras bırakan yasal mirasçılarının saklı paylarına 

tecavüz etmemek şartıyla ölüme bağlı tasarrufta 
bulunabilir. 

 Miras bırakanın tasarruf edebileceği nisabı aşan 
tasarruflarına karşı yasal mirasçılarının dava 
açma hakkı vardır.  

D) EŞYA HUKUKU 
 TMK’ nın 4. Kitabı eşya hukukuna ayrılmıştır. 
 Eşya hukukunun konusunu eşya oluşturur. Eşya 

hukukunda temelde ayni hak ve zilyetlik 
kavramları üzerinde durulur.  

 Eşya kimi hukuk sistemlerinde ekonomik değer 
kriteri üzerinden tanımlanmaktayken cismanî 
olmayan varlıkları da kapsayacak 
şekilde(Fransız Hukuku ve Avusturya 
Hukuku) kimilerinde ise cismanî 
varlıklar(Alman Hukuku) eşya olarak 
değerlendirilmektedir.  

 Türk – İsviçre Hukuk sisteminde eşya 
kavramının tanımına kanunda yer verilmemiştir. 
Doktrinde hukukî anlamda eşya, “üzerinde 
bireysel hâkimiyet sağlanabilecek, ekonomik bir 
değer taşıyan, kişi ve hayvanlar dışındaki 
cismanî varlıklar” olarak tanımlanmıştır. 

Eşya Kavramı 
 Hukuken eşyanın maddi mal olması, üzerinde 

hâkimiyet kurulmasının mümkün olması gayri 
şahsi olması ve sınırlarının belli olması 
gerekmektedir.  

 Parasal değeri olmayan ya da çok önemsiz olan 
şeyler de eşyadır. 

 Bir şeyin veya malın eşya olarak 
değerlendirilebilmesi için mutlaka bir kimsenin 
bunlar üzerinde hâkimiyet kurması gerekmez. O 
şeyin edinilebilir niteliğinin olması yeterlidir. 
Örneğin, denizdeki balıklar, yabani meyveler bir 
kimsenin hâkimiyetinde yer almamakla birlikte, 
edinmeye elverişli olduklarından, eşya olarak 
değerlendirilmeye müsaitlerdir. 

Eşya Sayılmayan Değerler 
 Kişiler ve hayvanlar eşya değildir. İnsan vücudu 

eşya değildir. Bir kimsenin kendi vücudu 
üzerindeki hakkı aynî hak değil, kişilik hakkıdır. 
Kişilik hakkının konusu olan bir değer, aynı 
zamanda aynî hakkın konusunu oluşturamaz. 

Eşya Sayılmayan Diğer Değerler 
 Hava, açık deniz, akarsu, güneş, ay, yıldız gibi 

şeyler eşya mıdır? Bunlar birer maddi varlıktır. 
Ancak bu varlıkların üzerinde hâkimiyet 
sağlanması en azından bugün için olanaksızdır. 
Bu nedenle eşya olarak değerlendirilemezler. 
Benzer şekilde hava boşluğu, akan su, yakan 
güneş ışını da eşya sayılmaz. 

Tartışma 
 Kesilen saç, çekilen diş eşya mıdır? 
 Diş dolgusu, yapay göz eşya mıdır? 
 Ceset? 

Ceset İle İlgili Tartışma 
 Cesedin eşya sayılması, Alman Hukuku’nda baskın 

görüştür. Türk Hukuku’nda da doktrinde bir görüş 
cesedi eşya olarak değerlendirmektedir. Diğer görüş 
ise cesedi eşya olarak değerlendirmemektedir. Ancak 
cesede eşya hukukuna özgü bazı kurallar kıyasen 
uygulanabilir.  

 Kişinin ölümünün üzerinden uzun bir süre geçtikten 
sonra cesedin eşya vasfını taşıması kabul edilebilir. 
Örneğin bir cesedin kemikleri, mumyalar, iskeletler, 
bir kazıda ortaya çıkan iskeletler artık eşya olarak 
değerlendirilebilir. 

Eşyanın Sınıflandırılması 
Doktrinde genel olarak eşya;  

 Taşınır Eşya-Taşınmaz Eşya, 
 Basit Eşya-Birleşik Eşya-Eşya Birliği, 
 Misli Eşya-Gayrimisli Eşya, 
 Tüketime Tâbi Olan Ve Olmayan Eşya,  
 Bölünebilen Eşya- Bölünemeyen Eşya,  
 Özel Mülkiyete Tâbi Olan Eşya- Özel Mülkiyete 

Tâbi Olmayan Eşya şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. 

Eşya Hukuku – Aynî Haklar 
 Aynî haklar eşya hukukunun temel konusunu 

oluşturmaktadır. Kişilerle eşya arasındaki 
hâkimiyet bir hakka dayanıyorsa aynî haktan, fiilî 
duruma dayanıyor ise zilyetlikten 
bahsedilmektedir. 

 Aynî hak, bir şey üzerinde doğrudan doğruya 
hâkimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri 
sürülebilen haktır. 

 Aynî hak, hak sahibine eşya üzerinde bir takım hak 
ve yetkiler tanımaktadır. Bu yetkiler, yararlanma 
ve kullanma yetkisi, fiilî ve hukukî hâkimiyet 
alanında bulundurma yetkisi, hukukî işlemlere 
konu yapma yetkisidir.  

 Aynî hak sahibi, bu hak ve yetkileri herkese karşı 
ileri sürebilmektedir. Böylelikle aynî hak sahibi, 
hâkimiyet ve yetkilerine saygılı davranılmasını 
üçüncü kişilerden isteme hakkına sahiptir. 

 Aynî hak, sahibine dokunulmazlık ve ayrıcalık 
yetkisi de tanımaktadır.  

Aynî Haklara Hâkim Olan İlkeler 
Genel olarak aynî haklara hâkim olan prensipler; 

 Belirlilik, 
 Kamuya açıklık, 
 İnancın korunması, 
 Sınırlı sayı ve tipe bağlılık, 
 Hak düşürücü süre veya zamanaşımın 

işlememesidir.  
 Ancak belirtmek gerekir ki, bazı prensipler sadece 

belli konuları ilgilendirmektedir. Örneğin, sınırlı 
aynî hakların sırası sadece sınırlı aynî haklar 
açısından bir anlam ifade etmektedir.  31



İlkeler ve İçerikleri 
 Belirlilik İlkesi: Bir aynî hakkın konusunu 

ancak belirli bir şeyin oluşturması ifade eder. 
 Kamuya Açıklık İlkesi: Aynî hakkın 

varlığının herkese karşı açıklanmasını ifade 
eder. 

 İnancın Korunması İlkesi: İyi niyetli 
üçüncü kişilerin kamuya açıklanan duruma 
göre aynî hak kazanmak amacıyla yaptıkları 
hukukî işlemlerdeki inançlarının 
korunmasını ifade eder.  

 Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi: TMK’da 
öngörülen aynî hakların 
kurulabileceğini(numerus clausus) ifade 
eder. 

 Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımına 
Tâbi Olmama İlkesi: Aynî hakkın fiilen 
kullanılmasa da hakkın düşmeyeceğini ve 
aynî hakkın herkese karşı ileri 
sürülebilmesini sağlayan talep ve davaların 
zamanaşımına uğramayacağını ifade 
etmektedir.  

Ayni Hakkın Unsurları 
 Aynî haklar eşya üzerinde söz konusu olup, 

eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet 
sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen 
haklardır.  

 Buna göre aynî hakkın üç unsuru; 
1) Eşya, 
2) Doğrudan doğruya hâkimiyet, 
3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik 

şeklinde belirlenmektedir. 

Mülkiyet Hakkı 
 Aynî haklar içinde en geniş yararlanma 

yetkisi tanıyan mülkiyet hakkı eşya hukuku, 
aile hukuku, miras hukuku gibi pek çok 
hukuk alanını ilgilendirmektedir. 

 Hakkın temeli ise Anayasa’ya 
dayanmaktadır. Mülkiyet hakkı Anayasa’da 
temel haklar kısmında 35’inci maddede 
düzenlenmiştir. Ancak tanımına ne 
Anayasa’da ne de MK’da yer verilmiştir.  

 En geniş şekilde düzenlendiği MK’da, hakkın 
tanıdığı yetkiler sıralanmış, yetkilerin 
kapsamı dolayısıyla da en geniş yararlanma 
yetkisi tanınmıştır.  

 Medeni Kanun’da bir şeye malik olan 
kimsenin, hukuk düzeninin sınırları içinde, o 
şey üzerinde dilediği şekilde 
kullanma(usus), yararlanma(fruktus) ve 
tasarrufta bulunma(abusus) yetkisine 
sahip olduğu; malikin malını haksız olarak 
elinde bulunduran kimseye karşı istihkak 
davası açabileceği gibi, her türlü haksız 
elatmanın önlenmesini de dava edebileceği 
(Md. 683) belirterek, hakkın içeriği 
oluşturulmuştur. 

 

Mülkiyet Hakkının Korunması 
 Mülkiyet hakkının korunması milletlerarası 

sözleşmelerde de sağlanmıştır. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi kapsamında mülkiyet hakkı 
Sözleşme’ye Ek 1 No.’lu Protokol ile 
düzenlenmiştir. Protokol’ün “Mülkiyetin 
Korunması” başlıklı 1. maddesi şu şekildedir: “Her 
gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk 
dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme 
hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu 
yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve 
uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak 
mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki 
hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına 
uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya 
vergilerin ya da başka katkıların veya para 
cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli 
gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip 
oldukları hakka halel getirmez.” 

Mülkiyet Hakkının Türleri 
 Mülkiyet hakkını çeşitli sınıflandırmalara tâbi 

tutmak mümkündür. Doktrinde,  
 Hakkın konusuna göre taşınır-taşınmaz 

mülkiyeti,  
 Sahibinin belirlenme şekline göre kişiye 

bağlı-eşyaya bağlı mülkiyet hakkı, 
 Hak sahibinin sayısına göre tek kişi(ferdi)-

birlikte mülkiyet(Birlikte mülkiyet ise paylı-
elbirliği ile mülkiyet olarak ikiye 
ayrılmaktadır.) şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. 

a) Kişiye Bağlı Mülkiyet: Bir eşyanın doğrudan 
doğruya bir veya birden çok kimseye ait olmasını 
ifade etmektedir. 

b) Eşyaya Bağlı Mülkiyet: Hak sahipliği, bir veya 
birden çok taşınmaza bağlanarak(taşınmazın 
sahibi kimse malik odur) belirlenmektedir. 

c) Ferdi Mülkiyet: Bir eşya üzerinde bir kişinin tek 
başına malik olmasını ifade etmektedir. 

d) Birlikte(Toplu) Mülkiyet: Birden çok kimsenin 
malik olmasını ifade etmektedir. 

i. Paylı Mülkiyet: Bir mal üzerinde birden 
çok kimsenin payının(hissesinin) 
olmasını ifade etmektedir. 

ii. Elbirliği Mülkiyeti: Mal birden çok 
kimsenin ortaklaşa malik bulunmalarını 
ifade etmektedir. 

NOT: Medeni Kanunu’nun dördüncü kitabının birinci 
kısmının ikinci bölümü taşınma mülkiyetini, üçüncü 
kısmı ise taşınmaz mülkiyetini ayrıntılı şekilde 
düzenlemiştir.  

Sınırlı Aynî Haklar 
 Türk Medeni Kanunu’nun dördüncü kitabının 

ikinci kısmı sınırlı aynî haklara ayrılmıştır. İkinci 
kısmının ilk bölümünde irtifak hakları ve 
taşınmaz yüküne yer verilmiştir. Burada ilk 
ayrımı taşınmaz lehine irtifak hakkı, ikinci 
ayrımı ise, intifa hakkı ve diğer irtifak hakları 
oluşturmaktadır.  
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 Türk Medeni Kanunu’nda irtifak hakları “Taşınmaz 
Lehine İrtifak Hakları”(Md. 779-838) başlığı altında 
taşınmaz irtifakları asıl alınarak düzenlenmiştir. 

 Mülkiyet hakkı dışındaki bütün aynî haklar sınırlı 
aynî hakları oluşturmaktadır.  

 Sınırlı aynî haklar mülkiyet hakkından doğan 
yetkilerin bir kısmının, hukukî soyutlamayla 
ayrılması suretiyle hak sahibine tanınmasından 
oluşmaktadır.  

 Sınırlı aynî haklar, mülkiyet hakkının sahibine 
sağladığı kullanma, yararlanma, tasarruf 
yetkilerinden sadece birini ya da ikisini 
sağlamaktadır. Bu haklar da aynî hak oldukları için, 
tipe bağlılık ve sınırlı sayı ilkeleri geçerlidir. 

Sınırlı Aynî Hakların Türleri 

 
a) İrtifak Hakları: İrtifak hakları sağlamış oldukları 

yetkiye göre intifa hakkı, sükna(oturma) hakkı, üst 
hakkı, kaynak hakkı ve diğer irtifaklar şeklinde 
çeşitli alt başlıklara ayrılabilir.  

b) Rehin Hakkı: Rehin hakkı, hak sahibi olan 
alacaklının alacağını alamaması halinde, bir taşınırı 
veya bir başka hakkı paraya çevirterek, elde edilen 
meblağdan alacağını almak yetkisi veren bir haktır. 
Malik mülkiyet hakkından doğan tasarruf yetkisini, 
rehin hakkı sahibine tahsis etmiştir. İkiye ayrılır: 

Taşınır Rehni Taşınmaz Rehni 

 Teslime bağlı rehin,  
 Hapis hakkı,  
 Hayvan rehni,  
 Rehinli tahvil  

 İpotek 
 İpotekli Borç 

Senedi 
 İrat Senetleri 

 
c) Taşınmaz Yükü: Sınırlı ayni haklardan biri olan 

taşınmaz yükü, bir taşınmaz malikinin mülkü 
dolayısıyla o taşınmaz karşılık olmak üzere, diğer 
bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye 
mecbur olmasıdır.  

E) BORÇLAR HUKUKU 
 Kişiler sadece aile çevreleriyle değil, bu 

çevrenin dışındaki kişilerle de sürekli ilişki 
halindedir. Bu ilişki içinde alacak iktisap ederler 
ve borç altına girerler. Bu kapsamda borçlarını 
yerine getirdikleri gibi borçlarına aykırı 
davranışta da bulunabilirler. Bu ilişkileri 
düzenleyen kurallar Borçlar Hukukunu 
oluşturmaktadır. 

 Türk Borçlar Kanunu Medeni Kanunu’nun 
ayrılmaz bir parçasıdır.  

Borç – Borç İlişkisi Kavramı 
 Borç ilişkisi, iki taraf arasındaki bir hukukî 

bağdır ki, bu bağ gereğince, taraflardan biri 
(borçlu) bir şey vermek veya yapmak ya da 
yapmamak, yani bir edimi yerine getirme borcu 
altına girer. Diğer taraf (alacaklı) ise borçlunun 
borcunu ifa etmesini istemek (talep) hakkına 
sahip olur.  

Edim Kavramı 
 Borç ilişkilerine göre, borçlunun yerine getirmek 

zorunda bulunduğu, alacaklının da borçludan 
talebe yetkili olduğu davranışa edim denir. 

 Başka bir ifadeyle edim, bir borç ilişkisinde 
“borcun konusu”dur. 

Edimin Özellikleri  
 Hukuken korunan bir menfaat olmalıdır. 
 İmkânsız olmamalıdır. 
 Hukuka aykırı olmamalıdır. 
 Genel ahlâka ve kişilik haklarına aykırı 

olmamalıdır. 
 Edimin mutlaka belirli olmasına gerek yoktur. 
 Belirlenebilir edimler de borcun konusunu 

oluşturabilir. 

Edim Türleri  
 Olumlu(Müspet) Edim: Bir şeyin yapılmasına 

veya verilmesine ilişkin edimdir. Örneğin: bir 
miktar paranın ödenmesine, satılan malın mülkiyet 
ve zilyetliğinin alıcıya geçirilmesine, işçinin 
işverene hizmet görmesine ilişkin edimdir. 

 Olumsuz(Menfi) Edim: Bir şeyin yapılmamasına 
ilişkin edimdir. Örneğin, rekabet yasağı 
anlaşmasında rekabette bulunmamaya veya 
alacaklı tarafından yapılan bir davranışa 
katlanmaya ilişkin edimdir. 

 Kişisel Edim: Bizzat borçlu tarafından yerine 
getirilmesi edimdir. Örneğin, bir ressamın sizin 
yağlı boya portrenizi yapmaya taahhüt etmesi 
halinde durum böyledir. 

 Maddi Edim: Doğrudan doğruya borçlunun 
malvarlığı ile yerine getirilebilen bizzat borçlu 
tarafından yerine getirilmesi zorunlu olmayan 
edimdir. Örneğin, satıcının satılan malın 
mülkiyetini alıcıya geçirmesi veya borçlunun 
borçlu bulunduğu bir miktar parayı alacaklıya 
ödenmesi veya iadesi gereken şeyi geri vermesi 
hep maddi edim çeşitleridir. 

 Bölünebilen Edim: Edim konusu olan şeyin 
niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişiklik 
olmaksızın birbirine eşit birden çok parçalara 
ayrılabilen edimdir. Örneğin, satım 
sözleşmesinde alıcının semen(satış bedeli) 
borcunun konusu olan edim yani para borcu bu 
nitelikteki edimdir. 

 Bölünmez Edim: edim konusu olan şeyin 
niteliğinde ve değerinde esaslı bir değişiklik 
olmaksızın birden çok parçalara ayrılması 
mümkün olmayan edimlerdir. Örneğin, bir evin 
mülkiyetini geçirme borcu. 

 Ani Edim(Bir Defalık Edim): Bir fiile bir anda 
yerine getirilen örneğin, alıcının malın bedelini 
satıcıya ödemesi, kiracının her ay kira bedelini ev 
sahibine ödemesi gibi. 

 Sürekli Edim: Belirli bir süre borçluyu devamlı 
bir uyma yükümü altında bırakan edimdir. 
Örneğin, kiralayanın kiralanan şeyi kullanmaya 
elverişli bir halde bulundurması işçinin hizmet 
etme yükümü gibi. 

 

İrtifak 
Hakları

Rehin 
Hakkı 

Taşınmaz 
Yükü
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Borç Türleri 
 Verme Borçları: Örnek: Satım, bağışlama, 

trampa sözleşmeleri. 
 Yapma Borçları: Örnek: Eser, hizmet, vekâlet 

sözleşmeleri. 
 Yapmama Borçları: Örnek: Rekabet yasağı 

sözleşmesi. 

Borçlar Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 
 Sözleşme Özgürlüğü 
 Sözleşmenin Tipini seçme Özgürlüğü 
 Borç İlişkisinin Nisbiliği 
 Dürüstlük Kuralı 
 Kusurlu Sorumluluk İlkesi 
 Sözleşmelerde Karşılıklılık (İvaz) İlkesi 

Ahde Vefa İlkesi 
 Bir sözleşme yapıldıktan sonra hal ve 

şartlarda büyük ölçüde değişiklikler meydana 
gelse bu yüzden borçlunun durumu 
ağırlaşsa(müşkülleşse) dahi kural olarak bu 
sözleşmenin aynen yerine getirilmesi gerekir. 
Çünkü verilmiş olan söze sadakat göstermek 
ondan dönmemek doğruluk icabıdır.  

Borcun Kaynakları 
 Sözleşme 
 Haksız Fiil  
 Sebepsiz Zenginleşme 
 Kanunda sayılan diğer haller(İlan yolu ile özel 

sözü verme, vekâletsiz iş görme gibi) 

a) Sözleşme: İki veya daha çok kişinin aralarında 
bir hukuki ilişki kurmak, onu değiştirmek veya 
sona erdirmek amacıyla karşılıklı ve birbirine 
uygun irade beyanında bulunmaları ile meydana 
gelen hukuki işlemdir. 

b) Haksız Fiil: Taraflar arasında önceden mevcut 
bir sözleşmeyle bağlantılı olmaksızın, kanunun 
herkese yüklediği görevlere aykırı hareket 
edilmesi hâlinde, haksız fiil söz konusu olur. 
Unsurları: 

 Hukuka Aykırı Fiil 
 Zarar 
 Kusur 
 İlliyet Bağı 

c) Sebepsiz Zenginleşme: Sebepsiz 
zenginleşme veya haksız zenginleşme, bir 
kimsenin mal varlığında haklı bir nedene 
dayanmaksızın, başkasının zararına meydana 
gelen zenginleşme. 
Unsurları: 

1) Zenginleşme: Haklı bir sebep 
olmaksızın bir kişinin malvarlığının 
fiilen artması şeklinde ortaya 
çıkabileceği gibi, malvarlığının 
azalması gerekirken azalmaması 
şeklinde de ortaya çıkabilir. 

 
 

 
2) Fakirleşme: Haklı bir sebep olmaksızın bir 

kişinin malvarlığının fiilen azalması şeklinde 
ortaya çıkabileceği gibi, malvarlığının artması 
gerekirken artmaması şeklinde de ortaya 
çıkabilir. 

3) İlliyet Bağı: Zenginleşme ve fakirleşme olguları 
arasındaki nedensellik bağıdır. 

4) Haklı Bir Sebebin Bulunmaması: 
a) Hukuki sebebin geçerli olmaması veya 

gerçekleşmemiş bulunması 
b) Borç olmayan şeyin hatayla(kendini 

borçlu sanarak) ödenmesi 
c) Hukuki sebebin ortadan kalkması 

Hukuki İşlem – Hukuki Olay – Hukuki Fiil 

Hukuki Olay: İnsan fiilleri ve doğa olaylarıdır. Örneğin 
bir insanın doğması ya da ölmesi. 

Hukuki Fiil:  
 Kendilerine hukuki sonuç bağlanmış insan 

fiilleridir. Bir başka ifadeyle insanın kendi 
iradesiyle ortaya çıkan davranışları hukuki 
fiildir. Bu fiil hukuka uygun da olabilir hukuka 
aykırı da olabilir.  

 İnsandan kaynaklanır. 
 İnsanın iradi davranışlarından oluşur. 
 Kendilerine hukuki sonuçları bağlanmıştır. 

Hukuki İşlem: Hukuki fiilde (hukuka uygun) kişinin 
açıkladığı irade, arzu edilen ve hukukun bu arzuya 
bağladığı bir sonuca yönelmişse hukuki işlem söz konusu 
olur.  

Hukuki İşlem Türleri 
1) Gerekli İrade Beyanı Adedi Açısından 

 Tek Taraflı Hukuki İşlemler 
 Çok Taraflı Hukuki İşlemler 

2) Malvarlığına Yaptıkları Etki Bakımından  
 Borçlandırıcı İşlemler 
 Tasarrufî İşlemler 

3) Hükmün İfade Edeceği An Bakımından 
 Sağlararası Hukuki İşlemler 
 Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler 

4) Maddi Karşılığı Olup Olmamasına Göre 
 İvazlı İşlemler 
 İvazsız İşlemler 

5) Sebebe Bağlı Olup Olmamasına Göre 
 Sebebe Bağlı Hukuki İşlemler 
 Sebebe Bağlı Olmayan Hukuki İşlemler 

 
1. Gerekli İrade Beyanı Adedi Açısından 

a) Tek Taraflı Hukuki İşlemler: İstenen hukuki 
sonucun doğması için bir kişinin iradesini 
açıklaması yeterliyse tek taraflı hukuki işlemdir.  
Örnek:  

 Vasiyetname 
 Sözleşmenin Fesih 
 Takas Beyanı 
 Mirasın Reddi 
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b) Çok Taraflı Hukuki İşlemler: Birden çok kişinin 
irade beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal 
işlemlerdir. 2’ye ayrılır:  

 Sözleşmeler(Akit-Mukavele): İki tarafın 
karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasında 
bulunmalarıyla sözleşme meydana gelir. 
Sözleşmeler borç altına giren taraf sayısına göre 
ikiye ayrılır. 

i. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler: 
Bağışlama, kefalet. 

ii. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler: 
Kendi içinde ikiye ayrılır: 

1-)Tam İki Tarafa Borç Yükleyen 
Sözleşmeler: Bu sözleşmelerde taraflardan 
her ikisi de her zaman borç altına girmektedir. 
Edimler karşılıklı olarak değiştirilmektedir. 
Örneğin satım, kira, hizmet, istisna 
sözleşmeleri. 
2-)Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen 
Sözleşmeler: Bu tür sözleşmelerde, tarafların 
yüklendikleri edimler birbirleriyle değiştirilme 
amacı gütmemektedirler. Edimler birbirine 
bağlı olmayıp, birbirinin sebep ve karşılığını 
oluşturmazlar. Ör. Karz (tüketim ödüncü), 
ariyet (kullanma ödüncü), vedia (emanet), 
ivazsız vekalet sözleşmesi. Eksik iki tarafa borç 
yükleyen sözleşmelerde, önce taraflardan biri 
için karşılıksız bir asli edim yükümü doğar. 
Sonra bu borç sebebiyle fakat ondan bağımsız 
olarak diğer tarafın tali edim yükümü doğar. 

NOT: Hazırlar arasında yapılan bir sözleşme 
kabulün açıklandığı anda kurulmuş olur ve kural 
olarak o anda da hükümlerini doğurmaya 
başlar.  Hazır olmayanlar arasında yapılan bir 
sözleşme ise kabul haberinin icapçıya ulaştığı anda 
kurulmuş olur fakat hükümlerini kabul haberinin 
gönderildiği andan itibaren doğurmaya başlar 

 Karar: Ortak bir işte ve kanunun açıkça öngördüğü 
hallerde birden çok kişinin vardığı ortak 
çözümdür. Kararlarda iradeler aynı yöndedir. 
Fakat karşılıklı değildir. 

2. Malvarlığına Yaptıkları Etki Bakımından  
a) Borçlandırıcı(Taahhütlü) İşlem: 

Borçlandırıcı işlem, bir hakka doğrudan 
doğruya etkide bulunmayan, sadece 
malvarlığının pasifini arttıran işlemlerdir. 
Kısaca borçlandırıcı işlemler, işlemi yapanı 
borç altına sokan işlemlerdir. 

b) Tasarruf İşlemi: Tasarruf işlemleri, bir 
hakka doğrudan doğruya etki eden, yani onu 
devreden, değiştiren veya sona erdiren 
işlemlerdir.  
Borçlandırıcı ve Tasarruf İşlemi Örneği: 
Örneğin satış sözleşmesi bir borçlandırıcı 
işlemidir. Satım sözleşmesi ile satıcının satım 
konusu malın mülkiyetini devir borcu, 
alıcının ise satım bedelini ödeme borcu 
doğar. Bu sözleşmeden doğan mülkiyetin 
geçirilmesi ve satış bedelinin ödenmesi 
borçlarının yerine getirilmesi ise birer 
tasarruf işlemidir.  

3. Hükmün İfade Edeceği An Bakımından 
a) Sağlar Arası Hukuki İşlemler: Sonuçlarını 

işlemi yapan kişi veya kişilerin sağlığında 
doğuran işlemlerdir. Örneğin satım, kira, 
takas, fesih vs. 

b) Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler: Sonuçlarını 
işlemi yapan kişinin ölümüyle doğuran 
işlemlerdir. Örneğin vasiyetname, miras 
sözleşmesi.      

4. Maddi Karşılığı Olup Olmamasına Göre 

a) İvazlı İşlemler: Taraflardan birinin edimine 
karşılık olarak, diğer taraf da bir yük altına 

girdiği takdirde ivazlı (karşılıklı) işlem 

mevcuttur. Diğer bir ifadeyle, bu tür 

işlemlerde tarafların karşılıklı yükümlülükleri 

söz konusudur. Örneğin alım-satım 

sözleşmelerinde satıcının malı teslim etme, 

alıcının ise mal bedelini ödeme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. 

b) İvazsız İşlemler: Bu tür işlemlerde karşı edim 

yoktur. Başka bir deyişle, taraflardan birisi 

yükümlülük altına girmesine rağmen diğer 

tarafın bir yükümlülüğü söz konusu değildir. 

Örneğin bağışlama sözleşmesinde, bir taraf 

hiçbir yükümlülük altına girmeksizin diğer 

taraf bağışlanan malın mülkiyetini 

kazanmaktadır.  

 

5. Sebebe Bağlı Olup Olmamasına Göre 
 Sebep yapılan hukuki işlemin haklılığını ispata 

yarayan bir araçtır. Tasarruf işlemlerinin 
hukuki sebebi onların yapılmasına sebep olan 
borçlandırıcı işlemdir. Satım sözleşmesi, bir 
malın karşı tarafa tesliminin ve ödenen 
bedelin hukuki sebebini oluşturur. Yani ödeme 
ve teslim sebepsiz yere yapılmamıştır. Satım 
sözleşmesinde bir sakatlık, geçersizlik 
meydana gelirse tasarruf işlemi de aynı kadere 
tabi olur, o da sakat veya geçersiz olur. 

 Bütün tasarruf işlemleri bir hukuki sebebe, 
yani borçlandırıcı işleme bağlı olmak zorunda 
değildir. Tasarruf işleminin geçerli şekilde 
yapılabilmesi için bir borçlandırıcı işlemin 
varlığına gerek duyulmuyorsa bu işlemlere 
soyut (illî) işlemler denilir. Bir borçlandırıcı 
işlem varsa bile, bu borçlandırıcı işlemin 
sakatlığı veya geçersizliği tasarruf işlemini 
etkilemez. 

 Soyut olmayan yani somut, sebebe bağlı 
hukuki işlemler ise ilk başta sözleştiğimiz gibi 
borçlandırıcı işleme bağlıdırlar. 

 Hukukumuzda, temel kural sebebe bağlılıktır. 
Alacağın temliki ile taşınır mülkiyetinin 
sebebe bağlı olup olmadığı tartışmalıdır. 

 Taşınmaz mülkiyeti ise sebebe bağlıdır. 
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TİCARET HUKUKU 
 Ticaret hukuku kişiler arasındaki ticaret 

kurallarını düzenlemektedir. Esas anlamda 
konu Türk Ticaret Kanunu’nda 
düzenlenmektedir. Ticaret hukuku; 

a) Ticari İşletme Hukukunu 
b) Şirketler Hukukunu 
c) Kıymetli Evrak Hukukunu 
d) Sigorta Hukukunu 
e) Deniz Ticareti Hukukunu  

kapsamaktadır. Bunun yanı sıra piyasadaki 
kurallarını düzenleyen rekabet hukukuna 
ilişkin kurallarda ticaret hukukunun alt 
başlıklarında incelenebilir. Ayrıca Fikri ve 
Sınai Hukuk ile Hava Hukukunu da 
kapsamaktadır.  

Ticaret Hukukunun Özellikleri  
 Ticaret hukuku alanında ticari örf ve adetlerin 

uygulanmasına özel bir önem gösterir. 
 Ticari işlemlerde kamu güvenini sağlamak 

amacıyla şekilcilik ön plandadır. 
 Özel hukuk alanındaki ilişkilerde geçerli olan 

tarafların eşitliği ilkesi, ticaret hukukundaki 
korumacı yaklaşımından dolayı sınırlandırılmıştır. 

Gerçek Kişi Tacir 
TTK Md. 12/1 – Tacir  
 Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi 

adına işleten kişiye tacir denir.  

Tüzel Kişi Tacir  
TTK Md. 16 – Tüzel Kişiler 
 (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için 

ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve 
kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk 
hükümlerine göre yönetilmek veya ticari 
şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, 
belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri 
tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da 
tacir sayılırlar. 

 (2) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile 
diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına 
çalışan dernekler ve gelirinin yarısından 
fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere 
harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister 
doğrudan doğruya ister kamu hukuku 
hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir 
tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir 
sayılmazlar. 

Esnaf Kavramı 
TTK Md. 15: (1) İster gezici olsun ister bir 
dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit 
bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla 
bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci 
maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak 
kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat 
veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır. Ancak, tacirlere 
özgü 20 ve 53’üncü maddeler ile Türk Medeni 
Kanunu’nun 950’nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü bunlara da uygulanır. 

Şirketler – I  
 TTK Md. 124 ticaret ortaklıklarını sınırlı bir 

şekilde saymıştır. Sayılan bu ortaklıklar 
dışında bir ortaklık oluşturulması mümkün 
değildir. 

 TTK Md. 124 uyarınca ticaret şirketleri; 
kollektif, komandit, anonim, limited ve 
kooperatif şirketlerden ibarettir. 

 Kanun bu sayımın dışında aynı maddede 
şahıs ve sermaye şirketi ayrımına işaret 
etmiş ve kollektif ile komandit şirketi şahıs 
şirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketi de sermaye 
şirketi olarak nitelemiştir. Kooperatifler de 
ticaret şirketleri arasında sayılmış olmasına 
rağmen, şahıs ve sermaye şirketi ölçülerine 
uymadığı için bu ayrımda yer almamıştır.  

Şirketler – II  
 TTK Md. 126 ticaret şirketlerine 

uygulanacak hükümleri belirlemiş ve “Her 
şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak 
şartıyla TMK’nın tüzel kişilere ilişkin genel 
hükümleri ile bu kanunda hüküm 
bulunmayan hususlarda TBK adi şirkete ait 
hükümleri her şirket türünün niteliğine 
uygun olduğu oranda, ticaret şirketleri 
hakkında da uygulanır.” Kuralını 
getirmiştir. 

 Bunlar yanında diğer ticari hükümler(TTK 
1), ticari örf ve adet(TTK 1,2), Medeni 
Kanun Md. 1 uyarınca genel hükümler ve 
emredici hükümleri(TBK 26-27) de ticaret 
şirketleri hakkında uygulanmaktadır. 

Şirketler – III  
 Türk Hukuku’nda Türk Ticaret Hukuku’nda 

düzenlenen ve tüzel kişiliği bulunan ticaret 
şirketleri; 

1. Kollektif Şirket, 
2. Komandit Şirket, 
3. Sermayesi Paylara Bölünmüş 

Komandit Şirket, 
4. Limited Şirket, 
5. Anonim Şirket’tir.  

 Bunlardan ilk ikisi şahıs şirketi iken, son 
üçü sermaye şirketidir. 

 Ayrıca Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi 
şirketin tüzel kişiliği yoktur. 

 Ayrıca kooperatifler de ticaret şirketleri 
arasındadır. Ancak kooperatifler Türk 
Ticaret Kanunu’nda değil, Kooperatifler 
Kanunu’nda düzenlenirler. 

ŞAHIS ŞİRKETLERİ SERMAYE ŞİRKETLERİ 

 Kollektif Şirket, 
 Komandit Şirket, 

 

 Sermayesi Paylara 
Bölünmüş Komandit 
Şirket, 

 Limited Şirket, 
 Anonim Şirket’tir. 
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Kambiyo Senetleri 
Türk Hukuku’nda düzenlenen kambiyo senetleri; 

1. Bono(Senet/Emre Muharrer Senet): Borçlu 
tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen, bir 
alacağın kendisine veya başkasına ödenmesi 
için borçluya yazılan ödeme emridir.  

2. Çek: Bir ödeme aracıdır. Bankada parası 
bulunan bir kimsenin bu parasının tamamını 
veya bir kısmını diğer bir kimseye ödemek için 
çek düzenler. 

3. Poliçe: Genellikle üç taraflı ilişkiyi düzenleyen 
bir senettir. Alacaklının borçlusundan olan 
alacağını, kendisinin borçlu bulunduğu üçüncü 
bir şahsa devretme temeline dayanır. 

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK 
 Milletlerarası özel hukuk, yabancı unsur taşıyan 

hukuki ilişki ve olaylarda hangi devletin 
hukukunun uygulanacağını gösteren 
kurallardan ibarettir. Milletlerarası terimi özel 
hukuk ilişkilerine konu olan bu hukukunun, 
milletlerarası hukuk ile doğrudan ilişkili olduğu 
izlenimini vermektedir.  

 Yeryüzünde mevcut her hukuk birliği sayısı 
kadar milletlerarası özel hukuk sistemi vardır. 

 Milletlerarası özel hukuk sorunlarının 
azaltılması için iç hukukların ve milletlerarası 
özel hukuk sistemlerinin yakınlaştırılması 
gerekir. Bu kapsamda iki veya çok taraflı 
milletlerarası sözleşmeler yapılmaktadır. Bu 
kapsamda iki veya çok taraflı milletlerarası 
sözleşmeler yapılmaktadır. Bu sözleşmelere 
örnek olarak La Haye, Kişi Halleri 
Komisyonu, Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Konseyi sözleşmeleri verilebilir. 

 Devletler özel hukuku bir kanunlar ihtilafı 
hukukudur. Yan yana ve aynı zamanda 
yürürlükte bulunan birden fazla devletin 
hukuku arasından hangi devletin özel 
hukukunun uygulanacağını gösteren 
kurallardır. Bir olay veya ilişki yabancı bir 
hukuk düzeni ile temas haline girmeden sadece 
Türk hukuk düzeni içerisinde meydana 
gelmişse yabancı bir hukukun uygulanması söz 
konusu olmayacaktır.  

 Örneğin Türk vatandaşı Bayan(A) ile Bay(B) 
Türkiye’de evlendirme dairesinde evlenmişler, 
birkaç yıl sonra da Türk mahkemesinde 
boşanma davası açmışlarsa burada Türk 
hukuku uygulanacaktır. Çünkü hiçbir yabancılık 
unsuru yoktur. Ancak bir yabancılık unsuru 
varsa örneğin bir Alman vatandaşı ile bir Türk 
vatandaşının evlenmesi veya boşanması 
durumunda hem Türk hukuku hem Alman 
hukuku kuralları gündeme gelecektir. Bu hukuk 
ise, hükme bağlanması gereken hukuki olay 
veya ilişki ile yer, şahıs veya konu itibariyle en 
sıkı bağlantıya sahip bulunan hukuk düzeninin 
maddi hukuk kuralları olacaktır. Bu durumda 
devletler özel hukuku hakkaniyeti sağlanmış 
olur. 

NOT: Ayrıca milletlerarası özel hukuk dalının altında 
vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku ve 
uluslararası tahkim konuları da incelenmektedir. 
 

NOT: Tahkim Nedir?  
Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların 
devletin resmi yargı organları yerine, kendileri 
tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir 
uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüşlere göre bir 
alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, 
kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir. 
 
ÖZEL HUKUK – KAMU HUKUKU AYRIMI 

 Her ne kadar kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, 
Roma hukukundan bu yana dile getiriliyor olsa 
da unutulmamalıdır ki, hukuk bir bütündür. 

 Özel hukuk ve kamu hukuku birbirinden kopuk 
değerlendirilmemelidir. Sadece oluşan 
durumları ait olduğu alanın özelliklerine göre 
yorumlamak, uyarlamak gerekir.  

 
Kamu Hukuku 

 Kamu hukuku, taraflar arasında eşitliğin 
olmadığı, toplumun menfaatini gözeten devletin 
hukuki ilişkiye dâhil olduğu hukuk alanıdır. 

 Özel hukukun aksine, birbirine eşit v kendi 
menfaatini düşünen iki tarafın arasındaki 
ilişkilere değil; taraflardan birinin diğeri 
karşısında sahip olduğu kamu gücü nedeniyle 
eşitsizliğin kendi lehine bozulduğu ve kendi 
menfaatinden ziyade toplumun menfaatine 
hareket ettiği ilişkilere ilişkindir. 

Kamu Hukukunun Temel Kavramı – Devlet  

Devlet Kavramı 
Devleti aşağıdaki 3 temel öğe oluşturur: 

1. Ülke 
2. İnsan Topluluğu 
3. Egemenlik  

Devlet, belli bir ülke üzerinde yerleşmiş, zorlayıcı 
yetkiye sahip bir üstün iktidar tarafından yönetilen bir 
insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal 
kuruluştur. Ancak devlet sadece ne insan topluluğudur 
ne sadece iktidardır. Bunların ötesinde gözle görülüp 
elle tutulamayan soyut bir kavramdır. 

Devletin Temel Amaç ve Görevleri 

Anayasa Kavramı 
Anayasa Md. 5: Devletin temel amaç ve görevleri, Türk 
Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin 
bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, 
kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 
sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 
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KAMU HAKLARI 
Kamu hakları kişilerin toplumla olan ilişkilerini 
düzenleyen kurallardan doğan haklardır. Kesin 
çizgilerle bu haklar belirlenmiştir. Halen oluşum 
aşamasındadır. 

Kamu Haklarının Türleri 
1) Kişilerin Topluma Karşı Olan Hakları 

 Kişisel Kamu Hakları 
 Sosyal İktisadi Kamu Hakları 
 Siyasal Kamu Hakları 

2) Devletin Kişilere Karşı Hakları 
 
1. Kişilerin Topluma Karşı Olan Hakları 
a) Kişisel Kamu Hakları 

 Anayasa Md. 17-40 arasındaki haklardır. 
 Örneğin,  

 Kişi ve konut dokunulmazlığını ihlal,  
 Zorla çalıştırma yasağı, 
 Vicdan ve düşünce hürriyeti,  
 Haberleşme hürriyeti, 
 Yerleşme ve seyahat hakkı,  
 Özel hayatın gizliliği,  
 Toplantı hak ve hürriyeti, 
 Mülkiyet hakkı vs. 

b) Sosyal İktisadi Kamu Hakları 
 Anayasa Md. 41-65 arasında düzenlenen 

haklardır. Başlığı “SOSYAL VE EKONOMİK 
HAKLAR VE ÖDEVLER” şeklindedir. 

 Örneğin,  
 Sağlıklı yaşama hakkı,  
 Çalışma hakkı,  
 Eğitim ve öğrenim hakkı,  
 Sözleşme hürriyeti  
 Konut hakkı, 
 Sosyal güvenlik hakkı, 
 Sanatın ve sanatçının korunması vs. 

c) Siyasal Kamu Hakları  
 Anayasa Md. 66-74 arasındaki haklardır. Başlığı 

“SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER” şeklindedir.  
 Örneğin,  

 Türk vatandaşlığı,  
 Dilekçe hakkı,  
 Seçme ve seçilme hakkı, parti kurma, 

partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı, 
 Kamu hizmetlerine girme hakkı, vergi ödevi. 

2. Devletin Kişilere Karşı Hakları 
 Devletin kişilere karşı haklarına egemenlik 

(hâkimiyet) denir. 
 Anayasa – IV. Egemenlik – Md. 6 

 Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. 
 Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın 

koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle 
kullanır. 

 Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette 
hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa 
bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ 
kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet 
yetkisi kullanamaz. 

Kamu Haklarının Özellikleri 
 Kamu haklarından yararlanmada mutlak eşitlikten 

bahsedemeyiz. Bazı haklardan yararlanma durumu 
örneğin eğitim, yaş vs. durumuna göre değişiklik 
gösterebilir. 

 Özel haklardan yararlanmada vatandaş ile yabancı 
arasında bir ayrım yokken kamu haklarında durum 
farklıdır. Yabancılar kamu haklarından kural 
olarak yararlanamazlar. Ancak dilekçe hakları 
vardır. 

 Mavi kartlılar… 

NOT: Mavi Kart Nedir?  
Mavi Kart, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 
inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünce, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma 
izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılan 
kişilere ve 3 üncü dereceye kadar olan altsoylarına 
verilen resmi bir belgedir. 

 
Kamu Hukukunun Dalları 

 Anayasa Hukuku 
 Ceza Hukuku 
 Milletlerarası Hukuk 
 İdare Hukuku 
 Mali Hukuk 

a) Anayasa Hukuku 
 Anayasa hukuku genel olarak Devletin şeklini, 

çatısını saptar.  
 Ayrıca Devlet içindeki çeşitli organların görev 

ve yetkilerini ve birbirleriyle ilişkilerini, 
kişilerin devlet karşısındaki durumunu 
düzenler. 

 Devletin temel olarak üç görevi ve bunu 
karşılayan 3 organı vardır. Bunlar yasama, 
yürütme ve yargı organlarıdır. 
1. Yasama Organı: Hukuk kurallarını 

koymak, kanun yapmak, yürütmeyi 
denetlemek. 

2. Yürütme Organı: Kanunları uygulayarak 
kamu hizmetlerini yürütmek. 

3. Yargı Organı: Uyuşmazlıkları hukuk 
kuralları çerçevesinde çözümlemek. 

Devletin Temel Organları (Yasama – Yürütme – 
Yargı) 
1. Anayasa – Madde 7 - VII Yasama Yetkisi: 

Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. 

2. Anayasa – Madde 8 – VIII Yürütme Yetkisi ve 
Görevi: Yürütme yetkisi ve görevi, 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, 
Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır 
ve yerine getirilir. 

 
3. Anayasa – Madde 9 – IX Yargı Yetkisi: Yargı 

yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır. 
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Anayasanın Başlangıç Hükümleri 
 Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve 

Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü 
belirleyen bu Anayasa, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve 
eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği 
milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve 
ilkeleri doğrultusunda; 

 Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip 
şerefli bir üyesi olarak, Türkiye 
Cumhuriyetinin ebedî varlığı, refahı, maddî 
ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet 
düzeyine ulaşma azmi yönünde; 

 Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, 
egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine 
ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya 
yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu 
Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi 
ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk 
düzeni dışına çıkamayacağı; 

 Kuvvetler ayrımının, Devlet organları 
arasında üstünlük sıralaması anlamına 
gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin 
kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı 
medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve 
üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda 
bulunduğu; 

 (Değişik: 3.10.2001-4709/1 md.) Hiçbir 
faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk 
varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği 
esasının, Türklüğün tarihî ve manevî 
değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve 
inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında 
korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin 
gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet 
işlerine ve politikaya kesinlikle 
karıştırılamayacağı; 

 Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel 
hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet 
gereklerince yararlanarak millî kültür, 
medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir 
hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını 
bu yönde geliştirme hak ve yetkisine 
doğuştan sahip olduğu; 

 Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve 
iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî 
varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve 
külfetlerde ve millet hayatının her türlü 
tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve 
hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten 
sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, 
huzurlu bir hayat talebine hakları 
bulunduğu; 

 FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, 
sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak 
sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,  

 TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye 
âşık Türk evlatlarının vatan ve millet 
sevgisine emanet ve tevdi olunur. 

 

Türk Anayasasının Temel İlkeleri 
1982 Anayasası  
Cumhuriyetin Nitelikleri – Madde 2  
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. 

Değiştirilmeyen İlk 4 Madde 
1) Anayasa Md. 1 – Devletin Şekli   

 Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’ tir. 

2) Anayasa Md. 2 – Cumhuriyetin Nitelikleri 
 Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli 

dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 

3) Anayasa Md. 3 – Devletin Bütünlüğü, Resmî Dili, 
Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti 
 Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 

bütündür.  
 Dili Türkçedir.  
 Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay 

yıldızlı al bayraktır.  
 Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.  
 Başkenti Ankara'dır. 

4) Anayasa Md. 4 – Değiştirilemeyecek Hükümler 
 Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin 

Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’nci 
maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü 
maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi 
teklif edilemez. 

Cumhuriyetin Nitelikleri ve İlkeler 
1. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 
2. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi 
3. Demokratik Devlet İlkesi 
4. Hukuk Devleti İlkesi 
5. Hukuk Devletinin Karşıtı Polis Devleti İlkesi 
6. Sosyal Devlet İlkesi 
7. Laik Devlet İlkesi 

 
A) İnsan Haklarına Saygılı Devlet  

 İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım 
gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşi, 
özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. 
Herkes, cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, 
düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, 
zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında 
eşittir. 

İnsan Haklarına Saygılı Devlet – I 
 İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 04 Kasım 
1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
oluşturmaktadır. Türkiye tarafından 1954'te 
onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını 
oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel 
hak ve özgürlükleri: 39



 Yaşama hakkı,  
 İşkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele 

yasağı,  
 Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı,  
 Kişi özgürlüğü ve güvenliği,  
 Hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı,  
 Suç ve cezaların kanuniliği,  
 Özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gizliliği,  
 Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, 
 İfade özgürlüğü,  
 Toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü,  
 Evlenme ve aile kurma hakkı,  
 Şikâyet hakkı,  
 Ayrım yapma yasağı olarak belirlemiştir.  

İnsan Haklarına Saygılı Devlet – II 
Daha sonra toplum yaşamında meydana gelen 
gelişmelere paralel olarak düzenlenen protokollerle 
bu haklara:  

1. Mülkiyet hakkı,  
2. Eğitim ve öğrenim hakkı, 
3. Seçim hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü 

gibi yeni haklar eklenmiştir. 

 
İnsan Haklarına Saygılı Devlet – III 
Özgür bir şekilde düşüncelerini açıklamak, istediği 
yere gitmek, yerleşmek, diğer insanlarla ve 
makamlarıyla olan ilişkilerinde insanca ve hakça 
muamele görmek, insanların günlük yaşamında 
farkına varmadan yararlandığı haklardan bazılarıdır. 
1. Kuşak Haklar:  

 Can ve mal güvenliği,  
 Din ve vicdan özgürlüğü,  
 Düşünce ve ifade özgürlüğü   
 Siyasi haklar gibi geleneksel hak ve 

özgürlükler birinci kuşaktır. 
2. Kuşak Haklar:  

 Çalışma hakkı, 
 Adil ve eşit ücret,  
 İnsan haysiyetine yaraşır bir yaşam 

düzeyine kavuşma hakkı  
 Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı 

gibi bir takım ekonomik ve sosyal haklar da 
ikinci kuşak haklar olarak 
adlandırılmaktadır.  

3. Kuşak Haklar:  
 Teknolojik gelişmeye paralel olarak temiz 

bir çevrede yaşama hakkı,  
 Bilgisayar verilerine karşı özel hayatın 

korunmasını isteme hakkı,  
 Sanat ve bilim özgürlüğü,  
 Tüketici hakkı, 
 Tıbbi ve biyolojik gelişmelere karşı 

korunma hakkı gibi haklar da üçüncü kuşak 
haklardır ve bu haklara ilişkin kavramlar 
sürekli gelişmek göstermektedir. 

 
 
 
 
 

B) Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet 
 “Milliyetçilik İlkesi”, ilk defa 1924 Teşkilat*ı 

Esasiye Kanununun 2’inci maddesine 10 
Kanunuevvel 1937 tarih ve 3115 sayılı Kanunla 
girmiştir. 1961 Anayasa koyucusu, 1924 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunundaki “milliyetçilik” 
terimini benimsememiş; onun yerine “milli 
devlet” terimini kullanmıştır. Kurucu Meclis 
görüşmelerinde, “milliyetçilik” teriminin 
“ırkçılık” anlamına çekilebileceğinden endişe 
duyulmuş ve onun yerine daha nötr olduğu 
düşünülen “milli devlet” deyimi kullanılmıştır. 
1982 Anayasası da “milliyetçilik” ilkesinin 
yanlış yorumlara yol açmaması için “Atatürk 
milliyetçiliği” ifadesini kullanmıştır.  

 Anayasa Mahkemesi 18 Şubat 1985 tarih ve 
K.1985/4 sayılı Kararında; 

 “Atatürk Milliyetçiliği, Türk Devletine 
vatandaşlık bağı ile bağı olan herkesi Türk 
sayan, dil, ırk ve din gibi düşüncelerle yapılacak 
her türlü ayrımı reddeden, birleştirici ve 
bütünleştirici bir anlayışı temsil eder” şeklinde 
karar vermiştir. 

C) Demokratik Devlet 
Demokratik devlet, ülkedeki farklı görüşlerin serbestçe 
temsil edildiği, halkın yönetimde söz sahibi olduğu 
devlet biçimidir. 

Unsurları: 
 Egemenliğin bir kişi, zümre ya da sınıf 

tarafından belli sınıfların yararına 
kullanılmaması 

 Yönetenlerin genel oya dayanan serbest 
seçimlerle oluşması  

 Siyasal partiler arasında eşit şartlarla yürütülen 
iktidar yarışması 

 Vatandaşların temel haklarının tanınması ve 
güvence altına alınması 

D) Hukuk Devleti 
 Hukuk devleti anlayışı, idare edilenlere hukuk 

güvenini sağlayan, adaletli bir devlet düzenini 
ifade eder Bunun ilk koşulu hukuka bağlı ve 
saygılı olunmasıdır. 

 Hukuk devleti, ilkesi bir Anayasa Mahkemesi 
kararında; “……her eylem ve işlemi hukuka 
uygun, insan haklarına saygı gösteren, bu hak 
ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her 
alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu 
geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum 
ve tutumlarından kaçınan, hukuku tüm devlet 
organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun 
üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı 
denetimine açık olan, yasaların üstünde 
yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk 
ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden 
uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen 
devlettir…”şeklinde tanımlanmıştır. 

 Hukukun üstünlüğü hayata geçirilmişse hukuk 
devleti ilkesi sağlanmış olur. 
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Hukuk Devleti – Hukukun Üstünlüğü 
 Yasama, yürütme ve yargı yetkileri hukukla 

sınırlandırıldığı sürece kişinin temel hak ve 
özgürlükleri devlet tarafından güvenceye 
alınmış, böylelikle keyfi yönetim önlenmiş 
olur. 

 Hukukun üstünlüğü; yasama ve yürütme 
karşısında son sözü hukukun söylemesidir. 

 Hukukun üstünlüğünün bir diğer boyutu 
hukuka uygunluktur. Normlar hiyerarşisine 
uygun olunmalıdır. 

Hukuk Devletinde…  
 Temel hak ve özgürlükler güvence altında 

bulundurulmuştur. 
 Kanunların ve kanun hükmünde 

kararnamelerin Anayasa’ya uyumluluğu 
sağlanmıştır. 

 Kuvvetler ayrılığı ilkesi egemendir. 
 Demokratik bir rejim sağlanmıştır. 
 Sadece yönetilenler değil, 

idarenin(yönetimin) hukuka bağlılığı 
sağlanmıştır. 

 Kamu yönetimini oluşturan kuruluşların, 
bunlara ilişkin görev ve yetkilerin yasal 
dayanağının bulundurulması gerekir. 

 Yönetimin yargısal denetimi ilkesi 
egemendir. Bu ilke toplumda kişinin hak 
ve özgürlüklerinin yalnız kişiler arasında, 
birbirlerine karşı korunmasını değil, 
kamu yönetiminin hukuka aykırı 
davranışlarına karşı korunmasını da 
sağlamaktadır. 

 Anayasa – Md. 125: “İdarenin her türlü 
eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 
açıktır.” Maddesi ile bu güvence altına 
alınmıştır.  

 Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç 
güvencesi sağlanmış olmalıdır. 

Hukuk Devletinin Unsurları 
 Temel Hakların Güvenceye Alınması 
 Kanuni İdare İlkesi 
 İdarenin Yargısal Denetimi 
 Mahkemelerin Bağımsızlığı 
 Kanuni Hâkim Güvencesi 
 Kanunların Anayasal Denetimi 
 Eşitlik İlkesi 
 Ceza Hukukunun Evrensel İlkelerine 

Uyulması 
 Kuvvetler Ayrılığının Benimsenmesi 
 Hukukun Genel İlkelerine Bağlılık 
 İdarenin Mali Sorumluluğu 
 Düzenli İdare’dir. 

 

 

 

 

Hukuk Devleti İlkesinin Karşıtı – Polis Devleti İlkesi 
 “Hukuk Devleti”, “Polis Devleti” deyiminin karşıtı 

anlamında kullanılmaktadır.  
 “Polis devleti (Polizeistaat)”, onyedinci ve 

onsekizinci yüzyıllarda Kara Avrupası 
ülkelerindeki mutlakiyetçi rejimleri açıklamak 
için kullanılan ve ilk kez Almanya’da ortaya 
çıkmış bir kavramdır. 

 Polis devleti, “kamunun refahı ve selameti için, 
her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak 
ve özgürlüklerine alabildiğine müdahale edebilen, 
onlara külfetler yükleyebilen ve fakat tüm bunları 
yaparken idaresi hukuka bağlı olmayan” devlet 
demektir.  

 Polis devleti anlayışında devlet hukuka bağlı 
olmadığına göre, devletin eylem ve işlemlerinin 
yargı tarafından denetlenmesi de söz konusu 
değildi. 

 “Polis devleti” ifadesindeki “polis” kelimesi 
sadece “kolluk” anlamında değil, daha geniş bir 
anlamda, kamunun refah ve selametini sağlamaya 
yönelik tüm devlet faaliyetleri anlamında 
kullanılıyordu. Devletin bu faaliyetleri 
yürütebilmek için sahip bulunduğu sınırsız ve 
denetimsiz güç ise “polis kudreti (Polizeigewalt)” 
olarak adlandırılıyordu.  

 Kısaca “polis” deyimi hiçbir sınır ve denetim 
tanımayan kamu kudreti anlamına geliyordu.  

 Bugün de idaresi hukuka bağlı olmayan, 
vatandaşlarına hukukî güvenlik sağlamayan 
devlet tipi için “polis devleti” tabiri 
kullanılmaktadır. 

E) Sosyal Devlet 
 Sosyal devlet, devletin sosyal barışı ve sosyal 

adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik 
hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören 
bir anlayıştır.  

 Yine Anayasa Mahkemesi bir başka kararında 
Sosyal Devlet kavramının şöyle anlaşılması 
gerektiğini belirtir: 

“Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında 
koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve 
toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet 
demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk 
devletinin, tüm kurumlarıyla Anayasa’nın sözüne ve 
ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. 
Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, 
toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin 
sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir... Anayasa’nın 
Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verdiği sosyal 
hukuk devletinin dayanaklarından birini oluşturan 
sosyal güvenlik kavramının içerdiği temel esas ve 
ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara 
Devletçe yardım edilerek onlara insan onuruna yaraşır 
asgarî yaşam düzeyi sağlanması, böylece, sosyal 
adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine 
elverişli ortamın yaratılması gerekir”. 
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Sosyal Devletin Unsurları 
 Ulusal geliri arttırmak, 
 Ulusal gelirin adaletli dağılımını sağlamak, 
 Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanak 

sağlamak, 
 Bireyleri sosyal güvenliğe kavuşturmak, 

 
Sosyal Devlet İlkesini Gerçekleştirecek İki 
Önemli  
Sistem 
1. Ulusal gelirin toplum bireyleri arasında adaletli bir 

biçimde değiştirilmesini sağlayacak mali iktisadi 
önlemleri almak. 

2. Vatandaşlara insan haysiyetine yakışır asgari bir 
yasayış düzeyi sağlayabilmek için gerekli sosyal 
yardım önlemlerini almak ve geliştirmek. 

 
Sosyal Devletin Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin 
Başvurduğu Araçlar 
 Kamulaştırma ve devletleştirme, 
 Vergilemede adalet ilkesinin gerçekleştirilmesi, 
 Planlama 
 Sosyal ve ekonomik haklara yer verilmesi, 
 İnsanca bir yaşam için gerekli tedbirlerin alınması. 

 

ÖNEMLİ NOT: Hocanın Sorusu 
Tabii(Olağan) Hâkim İlkesi 
 Kısaca suçluların nerede yargılanacağının 

önceden belirlenmesidir. 
 Mahkemelerin, kuruluş ve görevlerinin 

belirlenme aşamasındaki bir temel ilke.  
 Olağan hâkim ilkesi olarak da bilinir.  
 Tabii hâkim, yargılamadan önce kurulmuş, 

yargılamaya konu olan uyuşmazlıkla kuruluş 
açısından ilgisi olmayan, herkes için 
değişmeyen mahkemelerin hâkimi olarak 
tanımlanır. Yani işlenilmiş olan bir suç, var olan 
mahkemede çözümlenecektir. Mahkeme, suçun 
işlenmesinden sonra oluşmayacaktır.  

 Örneğin, terör suçundan yargılanacak bir sanık 
için, yeni bir hâkim atanmayacak, var olan 
mahkemelerde yargılama yapılacaktır. 
Türkiye'de bu ilkeye aykırılığıyla İstiklal 
Mahkemeleri ve 27 Mayıs 1960 hükümet 
darbesi sonucunda kurulan, Yüksek Adalet 
Divanı, bilinen adıyla Yassıada Mahkemeleri 
örnektir. Bu iki mahkeme, uyuşmazlığın 
doğumundan sonra oluşturulmakta ve 
hâkimleri de sonradan atanmaktaydı.  

 Tabii hâkim ilkesinin amacı, bir uyuşmazlık 
doğumundan sonra mahkeme 
oluşturulmasının önüne geçmektir. Bu amacın 
tam olarak uygulanması yargılanan 
vatandaşların adalete güvenini sağlar. Çünkü 
kişinin, yargılandığı mahkeme hâkiminin, 
işlediği suç sonucunda görevlendirilmediğini 
bilmesi kişiye güven verir. 

Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları 
Anayasa Md. 65 – Sınır  
Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 
belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına 
uygun öncelikleri gözeterek “malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde” yerine getirir. 

F) Laik Devlet – Laiklik Kavramı 
 Genel olarak din ve devlet işlerinin birbirinden 

ayrılmasıdır.  
 1924 Anayasasında 1937 yılında yapılan değişiklik 

ile 1961 ve 1982 Anayasalarında benimsenen bir 
ilkedir. 

 Bu ilkenin 2 yönü vardır. İlki dinin devlete 
karışmamasıdır. İkincisi ise devletin dini inanç ve 
ibadetlere karışmamasıdır. Ancak bu yeterli 
değildir. Devlet dini inanç ve ibadetlere engel 
olmak isteyenleri de önlemelidir. Anayasa da din 
ve vicdan özgürlüğü bu ilkeye hizmet etmektedir.  

 
Laik Devletin Özellikleri 

 Din ve mezhep ayrımı yapmayan 
 Resmi bir devlet dini bulunmayan 
 Din kuralları ile yönetilmeyen 
 Din hizmetlerini de bir kamu hizmeti olarak 

kabul eden 
 Devlet ve hukuk kurallarını din kurallarından 

arındıran. 
 Bir devlet düzenidir. 

 
Ülkemizde Laikliğe Geçiş Aşamaları 

1. Cumhuriyetin İlanı 
2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Halifeliğin 

Kaldırılması 
3. 1928 yılında Anayasadan “Devletin Dini, Din-i 

İslam’dır” ibaresinin kaldırılması 
4. 1937 yılında laiklik ilkesinin Anayasada yer alması. 

 
Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği  
Anayasa Md. 12  

 Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahiptir. 

 Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, 
ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve 
sorumluluklarını da ihtiva eder. 

 
İDARE HUKUKU 

 Devletin sadece temel yönetimine ilişkin esaslar 
koymak, belli başlı organların görev ve yetkileri 
ile onların aralarındaki temel ilişkileri 
düzenlemek yeterli değildir. Bunların devamlı 
işleyiş biçimini, görev ve yetkilerinin 
ayrıntılarının, günlük hizmetlerinin yapılışını 
vs.nin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 
düzenleme işi, idare hukukunun alanına 
girmektedir.  

 İdare hukuku, kamu yararı amacının güdüldüğü, 
bunu gerçekleştirmek için kamu gücünün 
kullanıldığı ve işlem yapanların devlet organları 
ile bunlar adına irade açıklamaya yetkili olan 
kamu görevlilerinin olduğu bir hukuk dalıdır.  

 
İdare Kavramı 

 Tek kelime olarak idare deyimi, idare işlerini 
göre örgütü ifade ettiği gibi, bu örgütün yaptığı 
kamusal hizmet ve faaliyetleri belirlemek üzere 
de kullanılır.  

 Örgüt olarak idare, devletin yasama ve 
yargılama uğraşları dışında kalan kamu 
hizmetlerini yerine getirmekle görevli olan 
organdır.  
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İdare Hukukunun Konusu 
 İdare Hukukunun esaslı konuları: 

a) İdare Örgütü 
b) İdare Personeli 
c) İdare İşlemleri 

 Organların kurulması, kurulan örgütü faaliyete 
geçirecek olan personelin sağlanması, kamu 
hizmetlerinin görülmesi için gerekli hukuksal 
işlemlerin yapılması ve bütün bu işlere elverişli 
taşınır ve taşınmaz malların ve diğer 
malzemelerin elde edilmesi ve harcanması gibi 
kamusal nitelikteki işler idare hukukunun 
konusunu oluşturur. 

 İdare Hukukunun konukları ile Anayasa 
Hukukunun konuları çok zaman birbiri ile temas 
halindedir. 

 
İdare Örgütü 

 Bakanlar Kurulu, anayasal bir kuruluş olarak 
yürütme göreviyle yükümlü olduğu gibi, idare 
hukuku bakımından da genel 
yönetimin(idarenin) üst yöneticisidir. Bakanlar 
Kurulu’nun da bazı yönetim görevleri 
bulunmakla beraber idare kademesinin esas 
itibariyle Bakanlıklarda başladığı söylenebilir. 

 İdare örgütü, yönetimin merkezden ya da 
mahallinden yapılmasına göre genel idare ile 
mahalli idare(genel yönetim, yerel yönetim) 
olarak ikiye ayrılır. 

MERKEZDEN YÖNETİM 
Merkezden Yönetimin Özellikleri 

 Hizmetler bir merkezde toplanmıştır. 
 Karar alma ve alınan kararları uygulama yetkisi 

merkezdedir. 
 Merkezi idarenin üstlendiği hizmetler, merkeze 

ait görevliler tarafından yürütülür. 
 Merkezde toplanan idari hizmetlerin tüm ülkeye 

yayılması için bir taşra teşkilatı oluşturulmuştur. 
 Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli gelir ve 

giderler de merkezde toplanmıştır. 

Merkezden Yönetimin Yararları 
 Devlet yönetiminde birlik sağlar. 
 Kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde 

yürütülmesi için gereken uzmanlık ve parasal 
olanaklar merkezden yönetim ile daha kolay elde 
edilir. 

 Hizmetlerin bir düzeyde ülkeye yayılması 
sağlanır. 

 Hizmetlerin maliyeti azalır. 
 Kamu görevlileri yerel etkilerden kurtulur. 

 
Merkezden Yönetimin Sakıncaları  

 Kırtasiyeciliği arttırmakta, işleri geciktirmekte, 
acil ihtiyaçların karşılanmamasına yol 
açmaktadır. 

 Hizmet ve yatırımlarda uygunluk ve yerindelik 
olasılığını azaltmaktadır. 

 Tüm politik faaliyetlerin Ankara’da yoğunlaşması 
neden olmakta, taşradaki politikacının deneyim 
kazanmasını ve yetişmesini olumsuz etkilemekte. 

 Taşra memurlarını merkeze yazı yazan, soran, 
emir bekleyen ve ancak kendisine gelen emre 
uyan robotlar haline getirmekte. 

Genel İdare(Genel Yönetim) 
 Bütün Türkiye’yi kapsayan yönetimdir. 
 Bir bölge ile ilgili değildir. 
 Gerek yönetim gerek kuruluş bakımından 

merkez örgütü ile taşra ve yurt dışı örgütünden 
oluşur. 

 
 

a) Merkez Örgütü 
 İdare kuruluşunun merkez örgütü, 

Bakanlıklardan meydana gelir. 
 Bakanlar, başında oldukları Bakanlığın en üst 

amiridir. Bu sıfatlarıyla hukuksal ve parasal 
anlamda sorumlukları olduğu gibi Bakanlar 
Kurulu üyesi olarak siyasal bakımdan da 
sorumludurlar. Her bakanlığın kuruluşunda 
müsteşarlık, kuruluşun ihtiyaçlarına bağlı olarak 
oluşturulan genel müdürlüklerden oluşan ana 
hizmet birimleri; Hukuk Müşavirliği, Teftiş 
Kurulu Başkanlığı gibi danışma ve denetim 
birimleri; Personel Dairesi, Özel Kalem 
Müdürlüğü gibi yardımcı birimler bulunur. 

 
b) Taşra Örgütü 
 Taşra Örgütü: Bakanlıkların tüm yurda yayılan 

kuruluna taşra örgütü denir.  
 İdare hizmetlerinin tamamını merkezden 

yürütemez. Bu nedenle ülkeyi bir takım idare 
bölgelerine ayırmak zorundadır. 

 Anayasa Md. 126: Türkiye, merkezî idare 
kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, 
ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli 
bölümlere ayrılır. 

 Diğer kademeli birimler: İlçeler ve bucaklardır.  
 Taşra örgütünün tamamına mülkiye teşkilatı 

denir.  
 İl idaresinin başı validir. Vali ilde devletin, 

hükümetin ve ayrı ayrı bakanların temsilcisidir. 
Aynı zamanda vali mahalli idarenin(yerel 
yönetimin) de başıdır. 

 İlçe idaresinin başı kaymakamdır. 
 Bucak idaresinin başı bucak müdürüdür.  
 İllerde her Bakanlığın temsilcisi olarak birer 

görevli olur. Sağlık Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, 
Defterdar gibi) 
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YERİNDEN YÖNETİM(YEREL YÖNETİMLER) 
 Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinin 

merkez teşkilatına dâhil olmayan idarelere 
verilmesine “yerinden yönetim” denir. 

 İkiye ayrılır: 
1. Yer Bakımından Yerinden Yönetim 
2. Hizmet Bakımından Yerinen Yönetim 

 
Yer Bakımından 
Yerinden Yönetim 
Kuruluşları 

Hizmet Bakımından 
Yerinden Yönetim 
İdareleri 

a) İl Özel İdaresi 
b) Belediyeler 
c) Büyükşehir 

Belediyesi 
d) Köy İdaresi 
e) Mahalle 

Muhtarlığı 

Bazı hizmetlerin kamu 
tüzel kişileri tarafından 
yerine getirilmesi 
demektir. 
a) Kamu Kurumları 
b) Kamu Kurumu 

Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları 

Mahalli İdareler(Yerel Yönetimler) 
 İl, belediye ve köy gibi belirli bölgede oturan 

halkın bölgesel ihtiyaçlarını gidermek için 
çeşitli kamu hizmetlerini gören kamu 
kuruluşları, yerel yönetimleri(mahalli 
idareler) teşkil eder. 

 Bu idarenin yönetsel ve parasal özerkliğe 
sahip tüzel kişileri vardır. Karar organları ise 
halk tarafından seçilir.  

Yerel Yönetimin Özellikleri 
 Özerklikleri vardır. Özerklik yerinden 

yönetim kurumlarının, yönetim ve mali 
alanda sahip oldukları serbestçe hareket 
edebilme olanağını gösterir. Bağımsızlık 
değildir. Yerinden yönetim kurumları 
yönetimde birliği sağlama yönünden 
yasaların öngördüğü şekilde genel yönetimin 
denetimi ve gözetimi altındadır. 

 Yerinden yönetim kuruluşlarının tüzel 
kişilikleri vardır. Bunlar devlet tüzel kişiliği 
dışında ayrı tüzel kişilikleri olan 
kuruluşlardır.  

 Yerinden yönetim kuruluşlarının kendilerine 
özgü bütçeleri vardır.  

 Genel olarak bu kuruluşlar kendi 
organlarıyla görevlerini yürütürler. 

 Bu kuruluşlar yönetimde birliği sağlamak 
için genel yönetimin vesayeti altındadır. 

Yerel Yönetimin Yararları 
 Bu kuruluşların önemli bir bölümü 

demokratik ilkelere daha uygundur. Bu yolla 
halkın yerel yönetim düzeyinde yönetime 
katılması sağlanır.  

 Merkezden yönetimin doğurduğu pek çok 
sakınca yerel yönetimle önlenir. Örneğin 
kırtasiyecilik azalır. Hizmet gereksinimleri 
yerinden gören ve duyan yöneticiler 
tarafından yürütülür. Hizmetlere hız 
kazandırır. 

 
 
 
 

Yerel Yönetimin Sakıncaları 
 Yeterince mali olanakları yoktur. 
 Teknik eleman sıkıntısı çekerler. 
 Yerel yönetimlere bırakılan kamu hizmetlerinin 

yurt genelinde eşit şekilde yürütülme olanağı 
yoktur. 

 Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları 
genel yönetimin bütçe ve denetimi dışında kalma 
eğilimi gösterirler. Bunların mali yönden 
denetiminde güçlük vardır. 

 Hizmet yönünden yerinden yönetim 
kuruluşlarının özerklikleri içlerinde kötü 
geleneklerin oluşmasına neden olabilir.  

 
İdari Personel – İdare Personeli 

 Kamudaki idari personel memurudur. 
 Kamu hizmetlerinin gerektirdiği temelli ve 

sürekli işlerde devamlı olarak görev yapmak 
üzere atanan kişilere memur denir.  

 
İdarenin Hukuksal İşlemleri 

 İdare hukukunda, idare örgütü ve idare 
edilenler(yönetilenler) hukuksal işlemler 
yapabilirler. İdare hukuku alanındaki işlemler 
ikiye ayrılır: 
1. İdare İşlemi: İdare hukuku alanında bir 

hukuksal sonuç doğurmak veya doğmuş bir 
sonucu belirtmek üzere, idarenin yaptığı tek 
yanlı işlemdir.  

2. İdare Sözleşmesi: İdare örgütünün idare 
hukuku uyarınca düzenlediği bir sözleşmedir 
ve iki yanlıdır.  

İdarenin Denetimi 

1. Yargı Dışı Denetim 
Bu tür denetim, idarenin hem hukuk, hem de ihtiyaç 
açılarından isabetli bir şekilde işlemesine sağlamak 
amacını güder. 

a) Yönetsel(İdari) Denetim: İdare, kendi 
işleyişini, müfettişler gibi kendi elemanlarıyla 
denetleyebileceği gibi, idare dışı kuruluşlar 
eliyle de denetleyebilir. Örneğin: Danıştay’ın 
Tüzük tasarılarını, bazı imtiyaz sözleşmelerini 
inceleyerek düşüncesini bildirmesi gibi. 

b) Siyasal Denetim: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından veya yerel yönetimin karar organları 
tarafından yapılan denetimi, siyasal denetim 
olarak nitelendiririz.  

c) Kamuoyu Denetimi: Halk da seçim yolu ile 
veya özerk yahut özgür kuruluşlar aracılığı ile 
idarenin işleyişini etkileme olanağına sahiptir. 
 

2. Yargısal Denetim 
Yargısal denetim, Hukuk Devleti kavramının bir 
sonucudur. Diğer denetim usulleri yargısal denetim 
kadar objektif olmamakta ve hukuka bağlı 
kalmamaktadır. Uyuşmazlığın tarafsız bir yargı mercii 
önüne götürülebilmesi, idare edilenlere daha fazla 
huzur ve güven sağlamaktadır. Hukukumuzda da 
Anayasa, idarenin eylem ve işlemelerini yargı 
denetimine bağlamıştır. İdare mahkemeleri ve 
Danıştay’ın idare uyuşmazlıklarını ve davalarını 
çözümlemekle görevlendirilmesi  bu denetimin bir 
sonucudur. 
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CEZA HUKUKU 
 Toplumun koyduğu kurallara uygun 

davranmayarak toplum düzenini bozan 
kimseler olabilir. Bu kimselerin ceza 
yaptırımına çarptırılması ceza hukukunun 
konusunu oluşturur. 

 Suç adı verilen insan davranışını ve buna 
uygulanacak yaptırımı belirleyen hukuk 
kurallarının tümüne ceza hukuku adı 
verilmektedir. 

 Suç bir bireye karşı işlenmiş olsa da suçlu 
daima devlet otoritesi ile karşılaşır. Bu nedenle 
ceza hukuku kamu hukukunun bir parçasıdır. 

 Ceza verme hakkı Devlete aittir. Suçlu kendini 
daima devletle karşı karşıya görmektedir. 

 
Ceza Hukukunun Bölümleri 

a) Ceza Genel Hükümler(Ceza Hukukuna İlişkin 
Genel Kurallar) 

b) Ceza Özel Hükümler(Özel Suçlar ve Cezaları) 
c) Ceza Usul Hukuku(Usul Konuları) 

 
Ceza Hukukunun Ana Kaynağı 

 Ceza Hukukunun ana kaynağı, 1 Haziran 
2005’te yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunudur. İlk 75 madde genel hükümler ve 
sonraki maddeleri ise özel hükümler 
içermektedir. 

 Özel kısım, hukuk düzenince bir ceza tehdidi ile 
yasaklanan fiillerin bir tablosunu ortaya 
koymakta, dolayısıyla özel kısmın konusunu 
münferit suçlar oluşturmaktadır. Hâlbuki genel 
kısım, bütün suçlar için geçerli olan kurallar 
bütünüdür, başka bir ifade ile özel kısım için 
geçerli olan ön esaslardan ibarettir. 

 
Ceza Hukukunda Temel  İlkeler – I  

Ceza Sorumluluğu Şahsiliği(TCK Md. 20) 
Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden 
dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza 
yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla tüzel 
kişiler hakkında güvenlik tedbiri niteliğinde 
yaptırımlar uygulanabilir. TCK’ya göre bu güvenlik 
tedbirleri sadece özel hukuk tüzel kişileri hakkında 
uygulanabilir. 

GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
MADDE 53.  
(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis 
cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; 

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin 
üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya 
bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum 
ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi 
bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam 
edilmekten, 

 

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî 
hakları kullanmaktan, 

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait 
bir hizmette bulunmaktan, 

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî 
parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi 
olmaktan, 

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir 
meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında 
serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra 
etmekten, 

Yoksun bırakılır. 

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm 
olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar 
bu hakları kullanamaz. 

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya 
koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu 
üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 
açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri 
uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen 
hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz 
konusu edilen hak yoksunluğunun 
uygulanmamasına karar verilebilir. 

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili 
işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin 
kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar 
dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, 
ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, 
hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu 
hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına 
karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye 
kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla 
sadece adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, 
hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir 
katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının 
yasaklanmasına karar verilir. Hükmün 
kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili 
süre, adlî para cezasının tamamen infazından 
itibaren işlemeye başlar. 

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik 
düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli 
suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç 
yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın 
icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin 
geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri 
alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve 
süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye 
başlar. 
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2. Eşya Müsaderesi 
MADDE 54.  
(1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, 
kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun 
işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen 
eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun 
işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, 
kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk 
açısından tehlikeli olması durumunda müsadere 
edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan 
kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya 
müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması 
hâlinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının 
müsaderesine karar verilir. 

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin 
işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı 
ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı 
anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir. 

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, 
alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir. 

(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi 
gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı 
ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine 
karar verilir. 

(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili 
olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payının 
müsaderesine hükmolunur. 

3. Kazanç Müsaderesi 
MADDE 55.  
(1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun 
konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için 
sağlanan maddî menfaatler ile bunların 
değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya 
çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar 
verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı 
verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna 
iade edilememesi gerekir. 

(2) Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere el 
konulamadığı veya bunların merciine teslim 
edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan 
değerlerin müsaderesine hükmedilir. 

4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
MADDE 56.  
(1) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler 
olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda 
gösterilir. 

5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
MADDE 57.  
(1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, 
koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine 
hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen 
akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında 
koruma ve tedavi altına alınırlar. 

 

(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl 
hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca 
düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin 
ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının 
belirtilmesi üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla 
serbest bırakılabilir. 

(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen 
fiilin niteliğine göre, güvenlik bakımından kişinin tıbbî 
kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, 
bunun süre ve aralıkları belirtilir. 

(4) Tıbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve 
aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca bu kişilerin teknik 
donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna 
gönderilmeleri ile sağlanır. 

(5) Tıbbî kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı 
itibarıyla toplum açısından tehlikeliliğinin arttığı 
anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden 
koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine 
hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda 
belirlenen işlemler tekrarlanır.   

(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden 
davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişi 
hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre 
yerleştirildiği yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda 
düzenlenen kurul raporu üzerine, mahkûm olduğu 
hapis cezası, süresi aynı kalmak koşuluyla, kısmen veya 
tamamen, mahkeme kararıyla akıl hastalarına özgü 
güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir. 

(7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı 
madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol 
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına 
özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar 
verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu 
veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına 
kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun 
sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine 
mahkeme veya hâkim kararıyla serbest bırakılabilir. 

6. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 
MADDE 58.  
(1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm 
kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi hâlinde, 
tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz 
edilmiş olması gerekmez. 

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; 

a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet 
hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş 
yıl, 

b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para 
cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği 
tarihten itibaren üç yıl, 

Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. 

(3) Tekerrür hâlinde, sonraki suça ilişkin kanun 
maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para 
cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur. 
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(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî 
suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri 
uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, 
yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde 
imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada 
sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke 
mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas 
olmaz. 

(5) Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış 
olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür 
hükümleri uygulanmaz. 

(6) Tekerrür hâlinde hükmolunan ceza, mükerrirlere 
özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir 
hakkında cezanın infazından sonra denetimli 
serbestlik tedbiri uygulanır. 

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında 
mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın 
infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin 
uygulanacağı belirtilir. 

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile 
denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda 
gösterilen şekilde yapılır. 

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın 
infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, 
itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt 
mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına 
hükmedilir.  

7. Sınır Dışı Edilme 
MADDE 59.  
(1) İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancının, 
cezasının infazından sonra derhâl sınır dışı 
edilmesine de hükmolunur. 

8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
MADDE 60.  
(1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak 
faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ 
veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği 
yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi 
yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet 
hâlinde, iznin iptaline karar verilir. 

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda 
özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır. 

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının 
işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya 
çıkarabileceği durumlarda, hâkim bu tedbirlere 
hükmetmeyebilir. 

(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği 
hâllerde uygulanır. 

 

 

 

Ceza Hukukunda Temel İlkeler – II 
Kanunilik İlkesi 
Biçimsel(şekli) ve öze ilişkin(maddi) kanunilik ilkesi 
olmak üzere iki tür kanunilik ilkesi vardır. 

1. Öze İlişkin(Maddi) Kanunilik İlkesi: Sosyal 
açıdan tehlikeli olan fiiller cezalandırılır, 
olmayanlar cezalandırılmaz. Kanunda bu 
fiillerin suç olarak düzenlenmiş olması veya 
olmaması önemli değildir.  

2. Biçimsel(Şekli) Kanunilik İlkesi: Kanunda 
açıkça suç sayılan fiiller cezalandırılır; 
sayılmayanlar cezalandırılmaz. Bu fiillerin 
sosyal açıdan tehlikeli olup olmadığına 
bakılmaz. 

 
TCK’da Kanunilik İlkesi 
Türk Ceza Kanunu biçimsel kanunilik ilkesini kabul 
etmiştir. TCK’nın 2/1 maddesine göre, “Kanunun açıkça 
suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve 
güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı 
cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve 
güvenlik tedbirine hükmolunamaz.” 

 
Kanunilik İlkesinin Sonuçları 

 Ceza kanunu açık, net, anlaşılabilir olmalıdır. 
 İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 

konulamaz. Yönetmelik, tüzük ve olağan kanun 
hükmünde kararnameler ile suç ve ceza 
konulamaz. Ancak, istisnai olarak olağanüstü 
kanun hükmünde kararnameler ile suç ve ceza 
konulabilir. 

 Suç ve ceza içeren hükümlerinin 
uygulanmasında kıyas yapılmaz. 

 Örf ve adet ile suç ve ceza konulamaz veya 
kaldırılamaz. 

 Failin aleyhine olası ceza kanunu geçmişe 
uygulanmaz. 

 
Ceza Hukukunun Genel Nitelikleri 

 Ceza sorumluluğu şahsidir, kimse başkasının 
fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. 

 Kimseye ölüm cezası verilemez. 
 Kimseye onuru ile bağdaşmayan bir ceza veya 

güvenlik tedbiri uygulanamaz. 
 İşlenen fiilin ağırlığına göre ceza 

verilir.(Adalet) 
 Ceza kanunları önünde herkes eşittir. 
 Kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü 

yerine getiremediğinden bahisle özgürlüğünden 
alıkonulamaz. 

 Aleyhte yasa geriye uygulanamaz. 
 Sadece lehte yasa geçmişe uygulanır. 
 Ceza hukukunda kıyas yasaktır. 
 Suçluluğu mahkeme hükmüyle kesinleşmedikçe 

kimse suçlu sayılamaz.(Masumiyet) 
 

Masumiyet Karinesi: Suçlanan her kim olursa olsun, 
suçluluğu bir mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar 
hiç kimse suçlu sayılamaz. 

 
Ceza Hukuku – Ehliyet – TCK Md. 31: Fiili işlediği 
sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza 
sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza 
kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü 
güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 
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Güncel Örnek  
Hürriyet Gazetesi 09.10.2017 Tarihli Haberi 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ikram ettiği votkadan sarhoş olan 
kadınla cinsel ilişkiye girdiği için 18 yıl hapis cezasına 
çarptırılan taksiciye, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
yapılan “Beraat etsin” itirazını reddetti. Alkol ikramının cinsel 
ilişkiye rıza sonucunu doğurmayacağı belirtilen mahkeme 
kararı ve gelişmelerin detayı şöyle: 

VOTKA ALDI İKRAM ETTİ 
  
Dava dosyasına göre, taksi şoförü O.İ.I., 23 Şubat 2016’da saat 
19.00 sıralarında mağdure S.Ü.’yü evine bırakmak için 
taksisine aldı. Etimesgut civarında bir büfeden enerji içeceği ve 
votka alan şoför, alkollü içkiden mağdureye de ikram edip 
muhabbet etti. Alkolün etkisiyle kendinden geçen mağdure ile 
cinsel ilişkiye giren şoföre Ankara Batı Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca dava açıldı.  
 
Sanık mahkemedeki ifadesinde, cinsel birleşmenin mağdurun 
rızasıyla gerçekleştiğini savunarak suçlamayı reddetti. 
Mağdure ise mahkemede cinsel birleşmenin rızasına dayalı 
olmadığını, bir süre sonra kendisine geldiğinde sanığın 
üzerinde yattığını fark etmesi üzerine elleri ve ayaklarıyla 
vurarak sanığı kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını, bu 
aşamada araçtan aşağı inerek, bir arkadaşından telefonla 
yardım istediğini anlattı. 
 
MAHKEMEDEN 18 YIL HAPİS 
 
Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi, mağdurenin kendi rızası 
ile sanığın teklif ettiği alkollü içeceği içtiği, ancak bu durumun 
mağdurenin sanık ile cinsel ilişkiye girme konusunda da isteği 
olduğu sonucunu doğurmadığı belirtildi. Kararda, mağdurenin 
ilişkiye girdikten sonra ancak kendine geldiği ve bağırıp 
çağırmaya başladığı yönündeki ifadesi dikkate alındığında, 
alkollü içeceğin etkisiyle aşırı derecede sarhoş olan ve 
kendisini savunamayacak durumda olan mağdurenin bu 
halinden istifade eden sanığın cinsel ilişkiye girdiğinin kabulü 
gerektiği belirtildi. Sanığa, nitelikli cinsel saldırı suçunu 
düzenleyen TCK’nın 102/2. maddesi gereği 12 yıl hapis cezası 
verildi. Suçu kendisini savunamayacak durumda olan 
mağdureye karşı işlediğinden cezası TCK’nın 103/3-a maddesi 
uyarınca yarı oranında artırılıp 18 yıla çıkarıldı ve cezanın 
ertelenmemesine hükmedildi. 
 
SAVCILIĞIN BERAAT İTİRAZINA RET 
 
Temyizde, Yargıtay 14. Ceza Dairesi, mağdurenin sanığa karşı 
koyup bağırmaya başladığı, çevreden yardım isteyip araçtan 
inmeye çalıştığı, sanığın kendisini araçtan indirmesiyle de 
arkadaşını arayarak durumu haber vermesi karşısında, ceza 
artırımı yönünden kararın bozulmasına karar verdi. Daire, 
mahkemenin “Rıza dışında cinsel saldırı” suçundan kurulan 
hükmünü ise yerinde buldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
ise sanığın suçu cebir ve tehditle işlediğini gösteren her türlü 
şüpheden uzak ve kesin nitelikte delil bulunmadığı, ceza 
hukukunun temel kurallarından biri olan şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi uyarınca beraat kararı verilmesi için karara 
itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine dosya geçen salı günü 
YCGK’da görüşüldü. Kurul, Başsavcılığın itirazını reddetti.  
 
BUNDAN SONRA NE OLACAK? 
 
Sanık taksi şoförünün rızası dışında mağdure ile cinsel ilişkiye 
girdiği yönündeki yerel mahkeme kararı YCGK’ca da onanarak 
kesinleşmiş oldu. Ancak, ceza artırımı yönünden bozulan karar 
uyarınca dava, Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yeniden görülecek. Mahkeme bozmaya uyarsa cinsel saldırı 
cezası 12 yıla inecek. Yerel mahkeme 18 yıl hapis cezasında 
direnirse, dosya yeniden YCGK’ya gelecek. 

DEVLETLER GENEL HUKUKU 
 Devletler genel hukuku, egemenliğe sahip 

bağımsız devletlerin ve uluslararası kuruluşların 
birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Bu hukuk 
her devletin iç bünyesindeki ilişkileri değil, 
devletin dış ilişkilerini konu olarak ele alır. 

 Bir devlet ile başka bir devlet arasındaki veya 
uluslararası bir kuruluş arasındaki diplomatik 
ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. 

 Bu hukuk dalı, egemen devletlerin birbirleriyle 
ilişkilerini düzenlerken onların egemenliklerine 
sınırlar koyar. Böylece iç hukukta üstün irade 
sahibi olan devlet, uluslararası hukuka eşit 
olmayı kabul etmektedir.  

 Bu hukukun yaptırımları ve bunları uygulama 
biçimleri iç hukuktaki gibi gelişmiş ve 
kesinleşmiş değildir. 

 Yaptırımının uygulanmasını sağlayacak bir zor 
gücünün bulunmaması ya da yok denecek ölçüde 
az olması, bu disiplinin bir hukuk olarak 
adlandırılmasını da bazı hallerde 
zorlaştırmaktadır. 

 
MALİ HUKUK 

 Devletin kamu hizmetlerini yürütebilmesi için 
taşınır ve taşınmaz mallara ve parsya ihtiyacı 
vardır. İdarenin, bu malları ve paraları nasıl 
elde ettiği, nasıl kullandığı, nerelere ve ne 
şekilde harcadığı konularına ait olan kurallar 
bütünü mali hukukun konusunu oluşturur. 

 Mali hukuk devletin mali faaliyetlerini 
düzenleyen hukuktur. 

 
MALİ HUKUKUN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ “VERGİ 
HUKUKU” 

 Mali hukukun içinde vergi hukuku önemli bir yer 
tutmaktadır. Anayasaya göre vergi, devletin kamu 
giderlerine halkın katılması anlamına gelir. 

 Vergiler ancak bir kanun ile konulurlar. Yine, 
eşitlik ilkesi gereği vergilerin genel ve adaletli 
olması gerekir.  

 Vergi hukukunun önemli ilkeleri şunlardır:  
 Vergide Genellik İlkesi: Herkes vergi 

ödemekle yükümlüdür.  
 Vergide Adalet İlkesi: Herkesten mali 

gücüne göre vergi alınmasıdır. 
 Vergide Kanunilik İlkesi: Mali 

yükümlülükler ancak kanunla konur ya da 
kaldırılır.  

 
KARMA HUKUK DALLARI 

1. İş Hukuku 
A) Bireysel İş Hukuku 
B) Toplu İş Hukuku 

2. Rekabet Hukuku  
 

YARGILAMA(MUHAKEME) HUKUKU 
Bir hukuksal uyuşmazlığın, bir davanın çözümü 
sırasında yargılama makamlarının uyması gereken 
şekilsel kuralları, izlemesi gereken yol ve yöntemleri 
düzenleyen hukuktur. Yargılama hukukları; 

 Medeni Muhakeme Hukuku 
 İdari Yargılama Hukuku 
 Ceza Yargılama Hukuku 
 Vergi Usul Hukuku 
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NOT: Hak nedir? 
“Hukukça korunan ve bundan yararlanılması sahibinin ya 
da temsilcisinin iradesine bağlı bulunan toplum çıkarı ile 
sınırlı çıkar”dır. 

 
Hakların Korunması 
1-)Hak Sahibinin Eliyle Korunması 

a. Meşru Müdafaa 
b. Zaruret Hali 
c. Kuvvet Kullanarak Koruma 

2-)Hakkın Devlet Eliyle Korunması 
a. Dava Yoluyla Koruma 

 
1. Meşru Müdafaa(Haklı Savunma) 

 Bir kimsenin kendisinin veya bir başkasının 
şahsına veya malvarlığına karşı yapılan 
hukuka aykırı ve devam eden bir saldırıyı 
bertaraf etmek için, saldıran kişiye karşı kuvvet 
kullanması veya başka bir yolla karşılık 
vermesidir. 

 Meşru müdafaa sayılabilmesi için; 
1. Saldırı halen devam ediyor olmalı, 
2. Saldırır hukuka aykırı olmalı, 
3. Saldırıyı önlemek için yapılmalı, 
4. Ölçülü olmalı. 

 Örneğin, bir kimse kişilik haklarını veya malları 
üzerindeki haklarını haksız bir tecavüzden 
korumak için yaptığı savunma. 

 Kanunların tanımı yoktur.(Özel Hukuk 
Çerçevesinde) 

 
Meşru Müdafaa – Ceza Hukuku – TCK Md. 25 
Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka 
yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı 
muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve 
koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek 
zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza 
verilmez. 
 
Meşru Müdafaa 
Özel Hukuk – Ceza Hukuku Tartışmasının Temeli 
Mülga TCK 
Yürürlükten kalkan 765 sayılı TCK, meşru müdafaa 
kapsamında olan haklar bakımından sınırlı 
düzenlemeler içermekteydi. Meşru müdafaayı 
düzenleyen 765 sayılı TCK m. 49/b. 2’e göre yalnızca 
“nefse veya ırza” yapılmış saldırılara karşı meşru 
müdafaa mümkündü. Bu şekildeki sınırlı düzenleme 
sonucu, doktrin ve uygulamada “nefis” ve “ırz” 
kavramalarının geniş yorumlanarak; kişilik haklarına 
yönelik tüm saldırılara karşı meşru müdafaanın 
mümkün olduğu kabul edilmişti. Malvarlığına yönelik 
saldırılara karşı özel bir meşru müdafaa hali kabul 
edilen, “mal için meşru müdafaa” ise 765 sayılı TCK m. 
461’de düzenleme bulmaktaydı. Buna göre yağma, yol 
kesme ve adam kaldırma suçlarının faillerine karşı 
malını savunma zorunluluğu ile suç işleyenlere ceza 
verilmeyeceği öngörüldüğü gibi; bir binaya yönelik 
saldırı nedeniyle içinde bulunanların güvenliği 
açısından ciddi biçimde korkuya kapılarak işlenen 
suçların da cezalandırılmayacağı düzenlenmişti. 
 
 
 
 

2. Zaruret(Iztırar – Zorda Kalma) 
 Bir kişinin malını ve canını tehlikeden korumak 

için üçüncü bir kişinin canına veya malına 
zarar vermesidir. Örneğin; Köpekten kaçarken 
komşunun kapısını kırma. 

 Zaruret halinde cezai bakımdan bir sorumluluk 
söz konusu değildir. Ancak özel hukuk 
bakımından verilen zararın hakkaniyete uygun 
olarak tazmin edilmesi gerekir.  

 
Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali 
TCK Md. 25 

 Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir 
hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi 
veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı 
o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı 
biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen 
fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 

 (2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir 
hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve 
başka suretle korunmak olanağı bulunmayan 
ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak 
veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve 
tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta 
arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen 
fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 

 
3. Kuvvet Kullanma 

 Haksız bizzat alma, kural olarak modern 
düşüncenin benimseyeceği ve kabul edebileceği 
bir yol değildir. Çünkü bizzat hak alma yolunda 
hak sahibi, hakkını kuvvete başvurarak elde 
ettiği içindir ki, fiziki olarak kuvvetli olanlar 
daima hakkını alabilir fakat zayıf ve güçsüzler 
haklarını elde etmekte başarılı olamazlar. Bu 
durum eşitsizliğe neden olur. Gerek özel 
hukukta, gerek kamu hukukunda genel kural 
böyle olmakta beraber, hukuk düzeni istisnai 
bazı hallerde hak sahibinin, hakkını bizzat 
korunmasına imkân vermektedir. 

 Kuvvet Kullanma: Başka bir yol kalmadığı 
zaman kişinin kuvvet kullanarak hak 
aramasıdır.  

 
Hukukta Boşluk ve Hâkimin Takdir Yetkisi 
 

1. Hukuk Boşluğu 
Somut bir olayın çözümüne dair kanunda ve örf ve 
adet hukukunda (yazılı ve yazısız) hiçbir hükmün 
bulunmaması durumudur. Hukuk boşluğu hâkimin 
hukuk yaratma yetkisiyle doldurulur. 

 
2. Kanun Boşluğu:  
 Kanunda uygulanabilir bir hükmün olmamasına 

denir. Zorunlu ve var olması gereken kanuni 
düzenlemedeki eksiklik veya kanun 
hükümlerinin yorumu sonunda olaya 
uygulanabilir bir hükmün bulunmaması kanunda 
boşluk kavramı ile açıklanır.  Kanun boşluğu 
durumunda hâkim örf ve adetlere bakar.  

 Boşluk türleri şunlardır: 
1. Kural İçi Boşluk 
2. Kural Dışı Boşluk 

a) Açık Boşluk 
b) Örtülü Boşluk 
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A. Kural İçi Boşluk: Kanun koyucu burada isteyerek 
boşluk bırakıştır. Hâkim burada takdir yetkisini 
kullanır. Örneğin boşanma halinde eşe nafaka 
bağlanırken “yoksulluğa düşecek eş” ifadesinde 
yoksulluk tanımlanmamıştır. Burada yoksulluk 
durumunu hâkim takdir ederi.  

B. Kural Dışı Boşluk: Kanun koyucunun istemeden; 
bilinçsizce bıraktığı boşluklardır. İkiye ayrılır: 
a) Açık boşluk: Olaya uygulanacak bir kural 

yoktur. 
b) Örtülü ( Açık Olmayan ) Boşluk ( İstisna 

Boşluğu ): Olaya uygulanacak kural vardır 
ancak olayı çözebilecek yeterlilikte değildir. 

 
3. Boşluk Olarak Değerlendirilmeyen Durumlar 

a) Hukuk Dışı Alan: Hukuk dışı alan 
kavramlarıyla ifade edilen hukukun 
ilgilenmediği; ahlak kuralları, oyun kuralları, 
teamüller, din kuralları vb. geçerli olduğu alan 
kastedilir. 

b) Kasıtlı Susma: Kanun koyucunun bir 
meseleye ilişkin olarak olumsuz bir çözüm 
isteği içerisinde olduğu, olumlu hükmün 
verilmesini istemediği hallerde kasıtlı susma 
söz konusudur. Örneğin, TMK’da 
sütkardeşlere ilişkin evliliğin batıl olup 
olmayacağına ilişkin bir hüküm yoktur. Kanun 
koyucu burada kasıtlı olarak susmuş ve 
olumsuz bir çözümü benimsemiştir. 

 
Hâkimin Takdir Yetkisi – TMK 4  
 Hâkimin takdir yetkisini ne şekilde kullanacağı 

TMK 4. maddede belirtilmiştir. Buna göre: 
“Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun 
gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde 
tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve 
hakkaniyete göre karar verir.” olarak 
tanımlanmıştır.  

 Takdir yetkisinin hangi alanlarda kullanılacağı 
kanunda belirlidir. Kanun metninde: 

 Hakkaniyet, 
 Münasip, 
 Tedbirler, 
 Haklı Sebep, 
 İşin Mahiyeti İcabı gibi ifadelerin geçtiği 

yerlerde bu yetkiden bahsedilir. 
 

Takdir Yetkisinin Özellikleri 
 Hâkim takdir yetkisini ancak bu yetki 

kendisine kanunla verildiği hallerde 
kullanabilir. 

 Hâkime takdir yetkisi tanındığı hallerde hâkim 
bu yetkiyi kullanmak zorundadır. 

 Hâkime takdir yetkisi tanınıp tanınmadığını 
hâkim kanun maddesini yorumlayarak anlar. 

 Hâkimin takdir yetkisi Yargıtay’ın denetimine 
tabidir. 

 Hâkim takdir yetkisi kullanırken somut olayın 
özelliklerini dikkate alarak objektif ve 
kanunun amacına uygun bir çözümleme 
getirmelidir. 

 Hâkime takdir yetkisi kural içi boşluk varsa 
söz konusu olur. Yani kural içi boşluk 
durumunda hâkim takdir yetkisini kullanır. 

 

Hâkimin Hukuk Yaratması  
Türk Medeni Kanunu'nun 1. maddesine göre hâkim, 
kanunda somut olaya uygulanabilecek bir hüküm 
bulamazsa (kanun boşluğu oluşur) örf ve adet 
hukukuna bakar. Burada da somut olaya 
uygulanabilecek bir hüküm bulamazsa hukuk boşluğu 
oluşur. Bu durumda hâkim kendisi kanun koyucu 
olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse öyle karar verir.  
Hâkimin hukuk yaratmasında, hâkim iki şekilde 
hareket edebilecektir. Ya kıyas yoluyla ya da kendisi 
bizzat bir hukuk kuralı yaratarak söz konusu boşluğu 
doldurur. 
 
Hâkimin Yarattığı Hukukun Nitelikleri  

 Hâkimin yarattığı hukuk kuralı bir kanun 
hükmü değildir. 

 Kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil etmez. 
 Üst yargı denetimine tabi değildir. 
 Diğer hâkimleri ve hatta bizzat kuralı yaratmış 

olan hâkimi dahi bağlamaz. 
 Benzer bir olayda uygulanma zorunluluğu 

yoktur. 
 Bu ilkenin tek istisnası içtihadı birleştirme 

kararlarıdır. İçtihadı birleştirme kararları 
Yargıtay dâhil bütün hâkimleri bağlayıcıdır.  

 Hâkimin hukuk yaratması özel hukuk için 
geçerlidir. 
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SORULAR 
 

1. Bir sözleşmenin yeni şartlara 
uyarlanmasının (emprevizyon) temeli 
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
açıklanır? 

a) İyi Niyet 
b) Sözleşmenin Nisbiliği 
c) Güven İlkesi 
d) Dürüstlük Kuralı 
e) Ahde Vefa İlkesi 

 
2. Ailenin korunmasına ilişkin hükümler 

Anayasasının hangi temel ilkesi 
kapsamındadır? 

a) Sosyal Devlet 
b) Laik Devlet 
c) Demokratik Devlet 
d) İnsan Haklarına Saygılı Olma 
e) Hukuk Devleti 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi hakkın mutlak 
kaybının söz konusu olduğu hallerden 
biri değildir? 

a) Miras bırakanı öldüren mirasçının 
mirasçılık hakkını kaybetmesi 

b) Bir kimsenin evinin yanarak kül olması 
c) Bir kimsenin gazetesini yırtıp çöpe 

atması 
d) Bir kimsenin arazisinin kamulaştırılması 
e) Satış sözleşmesinde satıcının malı 

satması 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi ayni haklara 
hâkim olan ilkelerden biri değildir? 

a) Tipe Bağlılık 
b) Sınırlı Sayı 
c) Kamuya Açıklık 
d) İyiniyet 
e) İnancın Korunması 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi edimin 

özelliklerinden biri değildir? 
a) İmkânsız olmaması 
b) Kişilik haklarına aykırı olmaması 
c) Genel ahlaka uygun olması 
d) Herkes tarafından yapılabilir nitelikte 

olması 
e) Hukuka aykırı olmaması  

 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Sebepsiz zenginleşme borçlar hukukunun 

konusudur. 
b) Verme, yapma ve yapmama şeklinde 3 tür 

borç vardır. 
c) Hukuka uygun olmayan bir fiili yapan kişinin 

kusuru olmasa da yapmış olduğu işlem 
haksız fiildir. 

d) Rekabet yasağı sözleşmesi yapmama 
borçlarına örnektir. 

e) Satım sözleşmesi verme borçlarına örnektir.  
 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 
a) İdare yönetimi merkezden ve mahallinden 

yapılmasına göre genel yönetim ve yerinden 
yönetim şeklinde ikili bir ayrıma tabi 
tutulabilir. 

b) Genel yönetim tüm Türkiye’yi kapsayan 
yönetimdir. 

c) Yerinden yönetim yer bakımından ve hizmet 
bakımından şeklinde ikili bir ayrıma tabi 
tutulabilir. 

d) Bakanlıkların tüm yurda yayılan örgütü taşra 
örgütüdür. 

e) Taşra örgütünden il idaresinin başı 
kaymakamdır.  

 
8. Trafik kurallarına göre bir yerde durulması 

yasaksa orada park edilmesinin de yasak 
olduğu sonucunun çıkarılması halinde hangi 
mantık kuralı kullanılmış olur? 
a) Amaçsal Yorum 
b) Aksi ile Kanıt 
c) Benzetme 
d) Evleviyet 
e) Genişletici Yorum 

 
9. Hak sahibine tek taraflı irade açıklaması ile 

yeni bir hukuki ilişki kurabilme, mevcut 
hukuki ilişkiyi değiştirebilme veya ortadan 
kaldırabilme yetkisi veren hak 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Alelade Hak 
b) Bağlı Hak 
c) Kişilik Hakkı 
d) Yenilik Doğuran Hak 
e) Nisbi Hak 

 
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 

a) İçtihadı birleştirme kararları hâkimleri bağlar. 
b) Anayasa mahkemesinin iptal kararları geriye 

yürür. 
c) Uyuşmazlık mahkemesi kararlarının benzer 

olaylar ilgili bağlayıcılığı yoktur. 
d) Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. 
e) Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede 

yayımlanır. 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik 
haklardan değildir? 
a) Sendika Kurma Hakkı 
b) Sağlıklı Yaşama Hakkı 
c) Eğitim ve Öğrenim Hakkı 
d) Çalışma Hakkı 
e) Dilekçe Hakkı 
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12. HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ?(20 
PUAN) 

Hukuk Devleti 
 Hukuk devleti anlayışı, idare edilenlere hukuk güvenini 

sağlayan, adaletli bir devlet düzenini ifade eder Bunun 
ilk koşulu hukuka bağlı ve saygılı olunmasıdır.  

 Hukuk devleti, ilkesi bir Anayasa Mahkemesi 
kararında; “……her eylem ve işlemi hukuka uygun, 
insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri 
koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk 
düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya 
aykırı durum ve tutumlarından kaçınan, hukuku tüm 
devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun 
üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine 
açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da 
bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa 
bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz 
kalacağını bilen devlettir…”şeklinde tanımlanmıştır. 

 Hukukun üstünlüğü hayata geçirilmişse hukuk devleti 
ilkesi sağlanmış olur.  

Hukuk Devleti – Hukukun Üstünlüğü 
 Yasama, yürütme ve yargı yetkileri hukukla 

sınırlandırıldığı sürece kişinin temel hak ve 
özgürlükleri devlet tarafından güvenceye alınmış, 
böylelikle keyfi yönetim önlenmiş olur. 

 Hukukun üstünlüğü; yasama ve yürütme karşısında 
son sözü hukukun söylemesidir. 

 Hukukun üstünlüğünün bir diğer boyutu hukuka 
uygunluktur.  

 Normlar hiyerarşisine uygun olunmalıdır. 

Hukuk Devletinde… 
 Temel hak ve özgürlükler güvence altında 

bulundurulmuştur. 
 Kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin 

Anayasa’ya uyumluluğu sağlanmıştır. 
 Kuvvetler ayrılığı ilkesi egemendir. 
 Demokratik bir rejim sağlanmıştır. 
 Sadece yönetilenler değil, idarenin(yönetimin) hukuka 

bağlılığı sağlanmıştır. 
 Kamu yönetimini oluşturan kuruluşların, bunlara 

ilişkin görev ve yetkilerin yasal dayanağının 
bulundurulması gerekir. 

 Yönetimin yargısal denetimi ilkesi egemendir. Bu ilke 
toplumda kişinin hak ve özgürlüklerinin yalnız kişiler 
arasında, birbirlerine karşı korunmasını değil, kamu 
yönetiminin hukuka aykırı davranışlarına karşı 
korunmasını da sağlamaktadır. Anayasa – Md. 125: 
“İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 
yolu açıktır.” Maddesi ile bu güvence altına alınmıştır. 

 Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi 
sağlanmış olmalıdır. 

Hukuk Devletinin Unsurları 
 Temel Hakların Güvenceye Alınması 
 Kanuni İdare İlkesi 
 İdarenin Yargısal Denetimi 
 Mahkemelerin Bağımsızlığı 
 Kanuni Hâkim Güvencesi 
 Kanunların Anayasal Denetimi 
 Eşitlik İlkesi 
 Ceza Hukukunun Evrensel İlkelerine Uyulması 
 Kuvvetler Ayrılığının Benimsenmesi 
 Hukukun Genel İlkelerine Bağlılık 
 İdarenin Mali Sorumluluğu 
 Düzenli İdare’dir. 

13. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI HAKKINDA 
DETAYLI BİLGİ VERİNİZ. (10 PUAN)  
Hâkimin Hukuk Yaratması  
Türk Medeni Kanunu'nun 1. maddesine göre hâkim, 
kanunda somut olaya uygulanabilecek bir hüküm 
bulamazsa (kanun boşluğu oluşur) örf ve adet 
hukukuna bakar. Burada da somut olaya 
uygulanabilecek bir hüküm bulamazsa hukuk 
boşluğu oluşur. Bu durumda hâkim kendisi kanun 
koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse öyle 
karar verir. Hâkimin hukuk yaratmasında, hâkim iki 
şekilde hareket edebilecektir. Ya kıyas yoluyla ya da 
kendisi bizzat bir hukuk kuralı yaratarak söz konusu 
boşluğu doldurur. 
Hâkimin Yarattığı Hukukun Nitelikleri  
 Hâkimin yarattığı hukuk kuralı bir kanun hükmü 

değildir. 
 Kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil etmez. 
 Üst yargı denetimine tabi değildir. 
 Diğer hâkimleri ve hatta bizzat kuralı yaratmış 

olan hâkimi dahi bağlamaz. 
 Benzer bir olayda uygulanma zorunluluğu yoktur. 
 Bu ilkenin tek istisnası içtihadı birleştirme 

kararlarıdır. İçtihadı birleştirme kararları Yargıtay 
dâhil bütün hâkimleri bağlayıcıdır.  

 Hâkimin hukuk yaratması özel hukuk için 
geçerlidir. 

 
14. HAK NEDİR? HAKKIN KORUNMA YOLLARINI 

AÇIKLAYINIZ. (15 PUAN) 
Hak: “Hukukça korunan ve bundan yararlanılması 
sahibinin ya da temsilcisinin iradesine bağlı bulunan 
toplum çıkarı ile sınırlı çıkar”dır. 
Hakkın Korunma Yolları  

1-)Hak Sahibinin Eliyle Korunması 
a. Meşru Müdafaa 
b. Zaruret Hali 
c. Kuvvet Kullanarak Koruma 

2-)Hakkın Devlet Eliyle Korunması 
a. Dava Yoluyla Koruma 

1. Meşru Müdafaa(Haklı Savunma): Bir kimsenin 
kendisinin veya bir başkasının şahsına veya 
malvarlığına karşı yapılan hukuka aykırı ve devam 
eden bir saldırıyı bertaraf etmek için, saldıran kişiye 
karşı kuvvet kullanması veya başka bir yolla karşılık 
vermesidir. Meşru müdafaa sayılabilmesi için; 

1. Saldırı halen devam ediyor olmalı, 
2. Saldırır hukuka aykırı olmalı, 
3. Saldırıyı önlemek için yapılmalı, 
4. Ölçülü olmalı. 

Örneğin, bir kimse kişilik haklarını veya malları 
üzerindeki haklarını haksız bir tecavüzden korumak 
için yaptığı savunma. 

2. Zaruret(Iztırar – Zorda Kalma: Bir kişinin malını ve 
canını tehlikeden korumak için üçüncü bir kişinin 
canına veya malına zarar vermesidir. Örneğin; 
Köpekten kaçarken komşunun kapısını kırma. Zaruret 
halinde cezai bakımdan bir sorumluluk söz konusu 
değildir. Ancak özel hukuk bakımından verilen 
zararın hakkaniyete uygun olarak tazmin edilmesi 
gerekir.  

3. Kuvvet Kullanma: Kuvvet Kullanma: Başka bir yol 
kalmadığı zaman kişinin kuvvet kullanarak hak 
aramasıdır.  

4. Dava Yoluyla Koruma: Talebi karşı tarafça yerine 
getirilmeyen hak sahibi, hakkının korunması gayesiyle 
devletin yetkili yargı makamlarına başvurmasıdır.  
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DİPNOT BİLGİLER(HUKUK BAŞLANGICI) 

BORÇLAR HUKUKU 

 Borç ilişkilerini düzenler. 

 Borcun konusunu oluşturan kavrama edim denir. 

 Yapma borçları bir şey inşa etme, bir şey ortaya çıkarma. 

 Ahde vefa, sözleşmeye bağlı olma, sözleşmeden dönmeme. 

 İllet bağı, sebep sonuç ilişkisi anlamına gelir. 

 Sebepsiz zenginleşme, biri zenginleşirken diğeri fakirleşiyor ve bu nedenle haklı bir 

sebebe dayanmıyor. Mesela siz bir sözleşme yaptınız, sözleşmeyi geçerli sanıyorsunuz ve 

borcunuzu ödüyorsunuz ama karşı taraf bunun geçersiz olduğunu görüyor ve bu 

verdiğiniz para onun mal varlığında sebepsiz bir artışa neden olur. 

MİRAS HUKUKU 

 Mirasta zümre, yakınlığa göre gruplanmadır. 

 1. Zümre eş ve çocuklar, 2. Zümre eğer çocupu hayatta değilse ya da yoksa buraya geçer, 

eş ve kişinin üstsoyu… 

 Evlatlık, hukuksal bağ kurularak oluşturulan ebeveynlik mekanizması. Kanunda şartlar 
belirlenmiştir. Mirastan biyolojik çocukla eşit hakka sahiptir. 

 Evlatlık çocuk kendi biyolojik anne babasına da mirasçı olmaya devam eder. 

 Boşanmış eşler arasında mirasçılık yoktur. Boşanma davası devam ederken eş ölürse, 
boşanmada kim daha kusurluysa ona göre değerlendirilir, eğer ölen eş kusurlu ise miras 

payı diğer eşe düşer. Mesela aldatıldığı için dava açan kişi ölürse aldatan eşe mirastan 

pay düşmez. 

 Resmi vasiyetname noter huzurunda iki şahit ile yapılır. Tek taraflıdır.  

 Miras sözleşmesi ise kişi hayatta iken mirasçılarının yaptığı, mesela ben mirasın şu 
kadarını istemiyorum vs. şeklindedir. 

EŞYA HUKUKU 

 Cismani değer üzerinden tanımlarız. Bir tane pirinç dediğimde bunun parasal değeri 

belki yoktur ama bazen öyle bir değeri yoktur ama bazen öyle bir pirinç tanesi 

bulursunuz ki üzerinde yazılar falan, o zaman bunu eşya saymak mümkündür. 

 Hâkimiyet kuramadığımız şeyleri eşya olarak değerlendiremezsiniz. 

 Kesilen saç eşya olabilir, kaynak ya da postiş yapılabilir. Vücuttan ayrıldıktan sonra artık 
eşya olarak değerlendirilmeye müsaittir. Çekilen diş de öyledir. 

 Diş dolgusu ve yapay göz eşya değildir. 

 Ceset, eşyadır ya da değildir diye kesin bir şekilde ayıramayız. Bizim hukukumuz eşya 
olarak almamaktadır. 

 Eşya hukuku özünde ayni hakkı anlatır. 

 Ayni hak herkese karşı ileri sürebileceğimiz haklardır. 

 Ayni haklar mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar olarak ikiye ayrılır. 

 Sınırlı ayni haklar; irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakkı olarak üç alt başlığa 

ayrılır 

 Rehin hakkı, taşınır rehni ve taşınmaz rehni olarak ikiye ayrılır. Taşınmaz rehni; 

ipotek(hâkim olan budur), İpotekli borç senedi ve irat senedidir. 

 Rehin asıl alacağa bağlı bir haktır, asıl alacak var olduğu müddetçe rehin hakkı varlığını 
sürdürür. 

 Taşınmaz yükünde taraflar bir takım borca girerler ve devir işlemi yapılır. Mesela benim 
meyve bahçem var, şu kadar para karşılığında sana meyve bahçemi vereceğim 

şeklindedir. 


