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ÖZET

•	 Yeni Anayasanın hedefi, uluslararası  sözleşmelerin temel hak ve hürriyetlere 
ilişkin belirlediği asgari standartları yakalamak değil, onların üzerine çıkmak 
olmalıdır.

•	 Temel hak ve hürriyetler anayasada düzenlenirken üçlü kategoriden vazge-
çilmelidir.

•	 Temel hak ve hürriyeteler katalogu insan onuru kavramı ile başlamalı,  eşitlik il-
kesi ayrımcılık yasağını da içerecek şekilde bu bölümde düzenlenmelidir.

•	 Temel hak ve hürriyetlere ilişkin kısıtlamalar net tanımlamalarla yapılmalıdır.

•	 Temel hak ve hürriyetlerle ilgili maddeler düzenlenirken uluslararası sözleşme-
ler ışığında hak ve hürriyetlerin kullanım alanının genişletilmesi gerekir.  Bu 
bağlamda temel hak ve hürriyetler kataloğu hazırlanırken “Avrupa Birliği Te-
mel Haklar Şartı” göz önünde bulundurulmalıdır. Temiz suya ulaşım hakkı, 
beslenme hakkı, vicdani red hakkı, sığınma hakkı, biyolojik insan hakları gibi 
yeni haklara yer verilmelidir.

•	 Uluslararası sözleşmelerin Türk hukukundaki yerini düzenleyen madde de ye-
niden ele alınmalı, temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile 
kanunların çatışması halinde hak ve hürriyetleri daha geniş ölçüde düzenle-
yen hükmün esas alınması gerektiğine yönelik bir hüküm eklenmelidir. Ayrıca 
uluslararası sözleşmeler ile ilgili ön denetim sistemi getirilmeli ve bu denetim 
Anayasa Mahkemesi’ne verilmelidir.

•	 Diyanet İşleri Başkanlığı ise yeniden düzenlenerek özerk bir statüye kavuşturu-
lup, bütün din ve mezheplerin taleplerine cevap verecek mahiyette çoğulcu bir 
yapıya büründürülmelidir. 
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•	 Siyasi partilere üye olma hakkına sahip olanların kapsamı genişletilmeli, bu 
bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet mensupları ve hakim ve 
savcılar dışında kalan diğer kişilere siyasi partilere üye olma hakkı tanınmalıdır.

•	 Türk seçim sisteminde temsilde adaleti sağlamanın önündeki en büyük engel 
ülke barajıdır. Bu baraj en fazla %5 olmalıdır. Getirilen bu barajın da temsil ada-
leti açısından yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek amacıyla da “Ülke Se-
çim Çevresi Milletvekilliği” getirilmelidir. Buna göre 100 milletvekili herhangi 
bir baraj aranmaksızın ülke seçim çevresinden seçilebilir. 

•	 Anayasada seçimlerle ilgili düzenlenmesi gerekli olan bir diğer husus ise seçme 
ve seçilme hakkına sahip olan kişilerle ilgilidir. Bu bağlamda özellikle yerel se-
çimlerde Türkiye’de belirli bir süre ikamet etmek şartıyla yabancılara da seçme 
ve seçilme hakkı tanınmalıdır.  

•	 Milletvekili seçilme yeterliliği yeniden düzenlenmelidir. Anayasada sadece yaş 
(21) ve vatandaşlık şartı aranmalı, seçilme yeterliliğine ilişkin diğer hususlar 
kanunda düzenlenmelidir.

•	 Hükümet sistemi tartışmalarının yeni Anayasa bağlamında, Türkiye’nin önce-
likli sorunu olmadığını söylemek mümkündür.  Hükümet sistemi tartışmala-
rı, yeni anayasanın çözmesi gereken temel sorunların gölgede kalmasına ve er-
telenmesine sebep olmamalıdır. Bu nedenle yeni anayasa yapımında hükümet 
sistemi ile ilgili tartışmalara yoğunlaşmamak gerekir. 

•	 Yeni anayasada, Cumhurbaşkanının yetkileri klasik parlamenter sisteme uygun 
hale getirildikten sonra halk tarafından seçilmesi sistemin işleyişi açısından bir 
sakınca doğurmayacaktır.

•	 Cumhurbaşkanının tek başına kullanacağı yetkiler ile karşı imza kuralına göre 
kullanacağı yetkilerin anayasada açıkça düzenlenmesi yoluna gidilmelidir.  Tek 
başına kullanılacak yetkiler sınırlı sayma yöntemiyle belirtilmeli, diğer yetkiler 
karşı imza kuralına tabi olmalıdır.

•	 Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olan, etkinliği ve işlevselliği olmayan 
Devlet Denetleme Kurulu’na yeni anayasada yer verilmemelidir. 
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•	 Mahalli idarelerin etnik sorunlara çözüm bulacak birimler olarak düşünülme-
si yerine, yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin etkinlik, verimlilik, şeffaflık, ka-
tılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü birimler ola-
rak ele alınması elzemdir.

•	 Anayasa Mahkemesi 19 üyeden oluşmalı ve 9’ar üyeli iki daire ile genel kurul 
şeklinde çalışmalarını yürütmelidir. Anayasa Mahkemesi’ne üye seçiminde 
Cumhurbaşkanı-TBMM-Yüksek Yargı üçlüsünün yetkili bulunduğu karma bir 
yöntem uygulanmalıdır. Yüksek Yargının seçeceği üyeler Cumhurbaşkanının 
onayına gerek kalmadan tamamen kendi inisiyatiflerinde olmalıdır. 

•	 Cumhurbaşkanının ve Yüksek Yargının seçeceği üye sayısı TBMM’ye göre 
daha az sayıda olmalıdır.

•	 Anayasa Mahkemesi’ne nitelikli çoğunlukla (2/3) karar almak kaydıyla belir-
li durumlarda yürürlüğü durdurma yetkisi verilmeli; ancak Mahkeme bu kara-
rı verdikten sonraki en geç 90 gün içinde asıl davaya ilişkin gerekçeli kararını 
açıklamalıdır. 

•	 Kurulun bağımsızlığının sağlanabilmesi için Adalet Bakanı üyelikten çıkarıl-
malı, Adalet Bakanı müsteşarı ise bakanlık ile kurul arasındaki koordinasyonu 
sağlamak üzere üye olarak kalmalıdır. Ancak Müsteşar kurula başkanlık yapma-
malı, kurul kendi başkanını kendisi seçmelidir. 

•	 HSYK’nın her türlü disiplin cezası kararına karşı yargı yolu açılmalıdır.

•	 YSK iki daireden ve bir Genel Kurul’dan oluşmalı dairelerden biri seçim işle-
rine diğeri ise seçim uyuşmazlıklarına bakmalıdır. YSK, 11 üyeden oluşmalı, 
üyelerden 4’ünü Yargıtay, 3’ünü Danıştay, 4’ünü de TBMM nitelikli çoğunluk-
la seçmelidir. TBMM’nin seçeceği üyeler hukukçu öğretim üyeleri arasından 
olmalıdır. YSK dairelerinin verecekleri kararlara karşı Genel Kurul’da itiraz yo-
luna gidilebilmelidir.
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GİRİŞ

Türkiye’de yeni bir anayasa ihtiyacı toplumun geniş bir kesimi tarafından uzun bir 

zamandan beri tartışılmaktadır. Bu tartışmaların arkasında 1982 Anayasasının gerek 

yapılış yöntemi gerek içerik olarak demokratik ve özgürlükçü olmaması yatmaktadır. 

Dolayısıyla otoriter ve vesayetçi bir bakış açısını benimseyen mevcut anayasasının ülke 

ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olması demokratik yeni bir anayasa ihtiyacını da 

beraberinde getirmiştir. Ülkemizde anayasa yapımında genel olarak tepkisel yaklaşım-

ların egemen olduğu da bir gerçektir. Her yeni anayasa, önceki dönemlerde yaşanan 

sorunlara bir tepki niteliğinde hükümler getirmiştir. Bu reaksiyonel anlayış anayasala-

rın içeriğinin yanı sıra yapım sürecine de etki etmiştir. Dolayısıyla bu yeni anayasa ya-

pım sürecinde yapılacak düzenlemenin içeriği kadar yapılış yöntemi de önem arz et-

mektedir. Anayasa yoluyla toplumun önünü açma iradesi toplumdan destek gördüğü 

ve özümsendiği ölçüde daha anlamlı olacaktır. 

Ülkemizde son dönemlerde toplumsal barışı sağlamak adına uzun ömürlü bir ana-

yasa yapılabilmesi için toplumun geniş kesimleri tarafından da dile getirilen yeni bir 

anayasa talebinin ciddi bir şekilde sahiplenildiğini görmekteyiz. Zaten 1982 Anayasa-

sının yapıldığı ilk günden bu yana değişik çevrelerce yeni bir anayasa yapma talebi dile 

getirilmiştir. Bu noktadan baktığımızda başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere si-

yasi partiler çeşitli anayasa çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Son olarak 2011 Milletve-

kili Genel Seçimlerinde ülkemizdeki mevcut siyasi partilerin seçim vaadi olarak yeni 

bir anayasa vurgusu yapmış olmaları da bu süreci hızlandırmıştır.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bir anayasanın içeriği kadar bunun nasıl yapılacağı ve 

kim tarafından yapılacağı da önemlidir. Halihazırdaki Meclis’in yüksek temsil niteliği-

ni haiz olması, bu meclisin yeni anayasayı hazırlama noktasındaki meşruiyetini artır-

maktadır. Nitekim bu meclisin yeni anayasayı hazırlaması hususunda bir konsensus de 

kamuoyunda hissedilmektedir. 
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Yeni anayasanın hazırlanması işi için Türkiye Büyük Millet Meclis’i Başkanı’nın ini-

siyatifi ile başlatılan bir uzlaşma komisyonu mahiyetinde olan ve Meclis’te grubu bulu-

nan siyasi partilerin üçer aday ile eşit temsili esasına dayanan Anayasa hazırlık komis-

yonu ve bu kapsamda oluşturulan Alt Komisyon uygulaması olumlu bir adım olsa ge-

rek. Bu uzlaşma komisyonu içe dönük bir çalışma yapmaktan ziyade toplumun her ke-

siminin görüşünü alacak bir yapıya büründürülmelidir. Anayasa konusunda söyleye-

cek sözü olan herkese bu komisyon açık olmalıdır. Zira, anayasalar, birey ile devlet ara-

sında temel bir sözleşme niteliği taşır, devletin kuruluş ve işleyişini düzenler, temel hak 

ve hürriyetleri güvence altına alır ve demokratik ve çoğulcu bir yapıyı tesis eder. 

Yeni anayasa, devletçi, otoriter, vesayetçi ve yasakçı anlayışı terk edip, daha Başlan-

gıçtan itibaren, bireyi ve onun haklarını esas alan, devleti aşkın bir varlık değil bireye 

ve topluma hizmet eden bir araç olarak gören, toplumsal çeşitliliği bir tehlike değil zen-

ginlik olarak kabul eden, tek sesliliği değil çoğulculuğu öne çıkaran ve anayasal demok-

rasiyi tüm unsurlarıyla benimseyen bir metin olmalıdır.

Yeni Anayasanın temel ilkeleri; özgürlükçülük ve çoğulculuk, eşitlik ve katılımcılık, 

insan onurunun ve evrensel insan haklarının önceliği, insan haklarının korunmasının 

esas, sınırlandırılmasının istisna olması, klasik parlamenter hükümet sistemi, kuvvetler 

ayrılığına dayalı demokratik hukuk devleti, vesayetsiz tam demokrasi, iktidarın huku-

ka ve demokrasiye aykırı olarak kullanılmasını engelleyecek denge ve denetleme me-

kanizmaları, silahlı kuvvetlerin sivil iktidar tarafından tam kontrolü, her türlü ayrımcı-

lığın yasaklanması, uluslararası hukuka ve hukukun genel ilkelerine saygı, yerinden yö-

netimin güçlendirilmesi ve siyasetin alanının genişletilmesi olmalıdır.

Sonuç olarak, herkesin kazandığı, herkesin kendini rahatlıkla ifade edebildiği ve 

kendinden bir şeyler bulduğu bir anayasa yapım süreci inşa etmek zorundayız. Ancak 

bu şekilde toplumda kimsenin dışlanmadığı ve hepimizin sahipleneceği yeni bir ana-

yasa ortaya çıkabilecektir. 

Ortaya çıkan bu rapor, 2011 yılında kurulan; siyasi partilerden ve çıkar grupların-

dan bağımsız olarak hukuk, ekonomi, politika ve toplumsal bilimler alanlarında çalış-

malar yapan bir düşünce kuruluşu olan Ankara Strateji Enstitüsü’nün önerisi olması 

yanında, komisyon üyelerinin ortak inancını da yansıtmaktadır. Bizler bu inancın top-
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lumda da karşılığının olduğunu ve hazırlanan raporun önümüzdeki dönemin tartış-

malarında yapıcı bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Hemen burada belirtmek ge-

rekir ki, bu rapor hazırlanırken, esas itibariyle Türkiye için ideal bir anayasada bulun-

masını arzu ettiğimiz hususlar konusunda fikri bir katkı sunmak amaç edinilmekle bir-

likte, anayasa haricindeki bazı mevzuatlarda gerçekleştirilmesi elzem bazı değişiklikler 

de dikkate alınmıştır. Zira, siyasi partiler kanunu, seçimleri düzenleyen kanunlar, dev-

let yönetimine ilişkin kanunlar vb. mevzuat bir ülkenin anayasasının bütünleyici par-

çasıdırlar ve ondan ayrı düşünülemezler. Yine rapor hazırlanırken kullanılan bir yön-

tem ise, “vicdan ve din hürriyeti”, “eğitim hakkı”, “vatandaşlık” gibi yeni anayasanın ha-

zırlanması sürecinde çetrefilli denebilecek bazı konularla ilgili madde yazım yöntemi-

ne başvurulmuş olmasıdır. 

Bu rapor, Türkiye’nin sorunlarına farklı siyasi ve ideolojik pencerelerden bakarak 

çözümler üreten akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleşen çalıştaylar sonrası ortaya 

çıktı. Yukarıda isimleri sıralanan katılımcıların emeği ürünü olan bu çalışmanın yeni 

anayasanın yapım sürecine önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. 

Prof. Dr. Mehmet ÖZCAN (Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı)

Doç. Dr. Mehmet ARICAN (Ankara Strateji Enstitüsü Hukuk Bölüm Başkanı) 

Doç. Dr. Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI (Ankara Strateji Enstitüsü Anayasa Ça-

lıştayı Koordinatörü) 
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1. Anayasanın Yapım Yöntemi

Bir Anayasanın içeriği kadar, ne zaman, kim tarafından ve nasıl yapılacağı da önem-

lidir. Yeni bir anayasa hazırlamanın her yerde aynı ve değişmez kuralları bulunmamak-

tadır. Anayasa yapımının çeşitli yöntemleri olmakla birlikte ülkelerin kendi tarihsel 

toplumsal, siyasal şartlarına göre farklı yöntemlerin benimsenebileceğini söyleyebili-

riz. Yeni bir anayasa yapımında yönteme, amaçsal değil, araçsal bir değer atfetmek ge-

rekir. Tercih edilen yöntem, anayasacılığın anlamına (devlet iktidarını sınırlama, hak 

ve hürriyetleri güvence altına alma) uygun bir anayasanın yapımına ve bunun uygulan-

masına hizmet edecekse önemli ve değerlidir.

Demokratik bir anayasa yapım sürecinin meşruiyeti, her şeyden önce, yapılması düşü-

nülen yeni anayasa ile ilgili olarak toplumun mümkün olduğunca geniş kesimlerinin gö-

rüş, öneri ve eleştirilerinin alınmasına ve bunların anayasa yapımına dahil edilmesine bağlı-

dır. Kısacası Yeni anayasa toplumun tüm kesimlerinin katılım ve katkısı ile hazırlanmalıdır.

Diğer yandan Demokratik siyasi hayatın kesintiye uğramadan normal şekilde sürdü-

ğü durumlarda, seçilmiş yasama meclisinin, asli kuruculuk yetkilerini kullanarak yeni bir 

anayasa yapabileceğini söylemek mümkündür. Başka bir ifadeyle darbe, iç savaş vs. ol-

maksızın da yeni bir başlangıç için yeni bir anayasa yapılabilir. Anayasayı yapan iktidarın 

ancak anayasal düzende kesinti olduğu durumlarda ortaya çıkacağını iddia etmek, yeni 

bir anayasanın ancak zor kullanımını içeren kesintiler sonucunda yapılabileceği anlamı-

na gelir ki, bunu ne mantıkla, ne de demokratik ilkelerle bağdaştırmak mümkündür. 

2011 genel seçimleri öncesinde siyasi partilerin yeni anayasa vaadi ile seçimlere 

girmiş olmaları ve yüksek katılım oranıyla gerçekleşen (% 87) seçim sonucunda olu-

şan meclisin yüksek temsil niteliğini (% 95.5) haiz olması yeni anayasa yapımı konu-

sunda Meclis’in meşruiyetini tartışmasız hale getirmektedir. Yeni bir anayasa yapımı 

konusunda önemli olan bir mutabakatın var olmasıdır. Türkiye’de bugün, hem siyasi 

aktörlerde hem de sosyal aktörlerde böyle bir mutabakatın var olduğu görülmektedir. 
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Bu mutabakat önümüzdeki süreçte yeni anayasa yapımını kolaylaştırıcı bir etkiye sahip 

olacaktır. Öte yandan bu meclisin asli kurucu iktidar özelliği gösteren bir kurucu mec-

lis olmamasından ötürü yeni bir anayasa hazırlayamayacağı yönündeki görüşler de ka-

bul edilebilir değildir. Her ne kadar aslî kurucu iktidar/talî kurucu iktidar ayrımını ola-

ğanüstü koşullarda ortaya çıkmış bir anayasa yapıcı gücün durumunu açıklayabilmek 

açısından dile getirmek ihtiyacını hissetsek de aslında, “anayasayı değiştirme” ve yeni 

bir “anayasa yapma” terimleri arasında çok da büyük farklar yoktur. Bu nedenle böyle-

sine olağan bir dönemde bu tür bir ayrıma gerek duymanın bir faydası da yoktur. Esa-

sen “asli kurucu iktidar” ve “tali kurucu iktidar” kavramlarına hukuki bir anlam atfet-

meye çalışmak bir yanılgıdır. Çünkü bunlar hukuki değil politik kavramlardır.  Hukuk 

dışı kavramlara hukukilik kisvesi büründürmek ve sonra da bu Meclis’in asli kurucu ik-

tidar olarak anayasa yapamayacağı sonucuna varmak günümüz egemenlik anlayışıyla 

bağdaşmaz. Demokrasilerde anayasayı kısmen veya tümüyle değiştirecek olan tek ik-

tidar, halkın iktidarıdır. Dolayısıyla bu iktidar uygun gördüğü her zaman kendi anaya-

sasını yapabilir. Aksi hâlde, bir ülkenin yeni bir anayasa yapabilmesini ancak bir ihtila-

le, darbeye ve benzeri olağanüstü durumlara hasretmek gibi bir sonuç ortaya çıkar ki, 

bunu ne mantıkla ne de demokratik anlayışla bağdaştırmak mümkün değildir. 

 Anayasa yapımı esas olarak iki aşamalı bir süreçle gerçekleşmektedir. İlk aşaması si-

yasi, ikinci aşaması hukukidir. Yapım yönteminin 

öncelikle siyasi partilerin aralarında imzalayacak-

ları bir mutabakat metni (centilmenler anlaşması) 

şeklinde açığa kavuşturulması gerekir. Bu konu bir 

parlamento kararı ile çözülebilir. Kanaatimizce ana-

yasanın hazırlanması işi meclis bünyesinde kurula-

cak bir uzlaşma komisyonuna bırakılmalıdır. (Ni-

tekim mevcut TBMM yeni anayasa çalışmaları sü-

recinde bu amaçla böyle bir komisyon oluşturmuş-

tur) Bu uzlaşma komisyonu meclisteki siyasi parti-

lerden veya son genel seçimlerde belirli bir oy oranı-

nı aşmış siyasi parti temsilcilerinden oluşmalı; fakat 

“Asli kurucu iktidar” ve “tali 
kurucu iktidar” kavramlarına 
hukuki bir anlam atfetmeye 
çalışmak bir yanılgıdır. Çünkü 
bunlar hukuki değil politik 
kavramlardır.  Hukuk dışı 
kavramlara hukukilik kisvesi 
büründürmek ve sonra da bu 
Meclis’in asli kurucu iktidar olarak 
anayasa yapamayacağı sonucuna 
varmak günümüz egemenlik 
anlayışıyla bağdaşmaz.
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bu uzlaşma komisyonu içe dönük bir çalışma yap-

maktan ziyade toplumun her kesiminin görüşünü 

alacak bir yapıya büründürülmelidir. Bunun için 

de meclisin içinden, meclis dışından ve sivil top-

lum örgütlerinden gelecek talepleri değerlendire-

rek bunları uzlaşma komisyonuna aktaracak alt ko-

misyonlar ile bir de sekretarya kurulmalıdır. Bu ko-

misyonun çalışmalarında, üzerinde uzlaşma sağ-

lanması güç görünen hususlar ilk tartışma konu-

su olarak gündeme getirilmemeli, daha sonraya bı-

rakılmalıdır. Keza görüşmeler sonucunda uzlaşma 

zemini sağlanamayan ve anayasada düzenlenmesi zorunlu da olmayan konular anayasa-

nın kapsamı dışında bırakılmalıdır. Uzlaşma komisyonunun anayasayı hazırlayacağı bu 

süreç kısa tutulmamalı, yeni anayasa aceleye geti-

rilmemelidir. 

Yeni anayasa yapımı sürecinde demokratik bir 

tartışma ortamının oluşabilmesi için bireysel ve ku-

rumsal ifade özgürlüğünün önündeki her türlü mev-

zuat engelinin kaldırılması gerekir.

Yeni anayasa yapımının hukuki yönü dikkate 

alındığında, Meclis, yeni bir anayasa yapma hususunda yetkilidir. Ancak anayasanın 

hukuki meşruiyetine yönelik tartışmaları sona erdirmek adına mevcut anayasanın 175. 

maddesine “Meclisin yeni bir anayasa yapmaya yetkili olduğuna” ilişkin bir hüküm ek-

lenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca bu maddeye yeni anayasanın mutlaka halkoyuna su-

nulması gerektiğine ilişkin bir hüküm de konulmalıdır.

2. Anayasaya Hakim Olan Temel İlkeler

Birlikte yaşam belgesi olarak yeni anayasada insan onuru, çoğulculuk, hoşgörü, özgür-
lük, kuvvetler ayrılığı, demokrasi, laiklik, eşitlik ve hukuk devleti ilkeleri esas alınmalıdır.  

Bu komisyonun çalışmalarında, 
üzerinde uzlaşma sağlanması 

güç görünen hususlar ilk 
tartışma konusu olarak gündeme 

getirilmemeli, daha sonraya 
bırakılmalıdır. Keza görüşmeler 

sonucunda uzlaşma zemini 
sağlanamayan ve anayasada 

düzenlenmesi zorunlu da 
olmayan konular anayasanın 

kapsamı dışında bırakılmalıdır. 

Yeni anayasa yapımı sürecinde 
demokratik bir tartışma 

ortamının oluşabilmesi için 
bireysel ve kurumsal ifade 

özgürlüğünün önündeki 
her türlü mevzuat engelinin 

kaldırılması gerekir.
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3. Anayasanın İdeolojisi Ve Başlangıç Kısmı 

1982 Anayasası bireyi devlete karşı değil devleti bireye karşı koruyan hükümler 
içermekte, öngördüğü resmi ideoloji ile toplum mühendisliğinin bir aracı haline gel-
mektedir. Oysa anayasa bir ideolojiyi dayatmama-
lı, ideolojik olarak yansız olmalıdır. Ancak bu du-
rum anayasanın benimsemiş olduğu temel bir fel-
sefeye sahip olmayacağı anlamına da gelmemekte-
dir. Anayasalar kendi zamanının çocuklarıdırlar ve 
elbette hazırlayıcılarının ortak düşüncelerinin ürü-
nü olacaklar ve belirli bir felsefeyi bünyelerinde ba-
rındıracaklardır. Bu da özgürlük, insan onuru, hu-
kuk devleti ve demokrasi ilkeleri olmalıdır. 

Türk anayasacılık geleneğinde anayasalara başlangıç kısmı yazma geleneği 1961 
Anayasası ile başlamıştır. Gerek 1961 Anayasasının gerekse 1982 Anayasasının hazır-
lanması döneminde darbeleri meşrulaştırmak için bir mekan aranmış ve bunun için 
de bu anayasaların başlangıç kısmı seçilmiştir. Başlangıç metinleri anayasada mutlaka 
olması gereken bir kısım değildir. Ancak çoğu ülkenin yazılı anayasa geleneğinde baş-
langıç kısmına yer verildiği de görülmektedir. Dolayısıyla yeni anayasada da, Anayasa 
metnine dahil olmamak şartıyla,  anayasanın temel felsefesini ortaya koyacak şekilde 
kısa, özlü ve edebi bir üslupla kaleme alınmış bir başlangıç kısmı bulunmasında sakın-
ca yoktur. Bu bağlamda Başlangıç kısmında özellikle hukukun üstünlüğü, insan onu-
ru, demokrasi, çoğulculuk gibi evrensel ilkelere, farklılıklarımızın zenginlik olduğuna 
ve anayasanın birlikte yaşam belgesi olduğuna vurgu yapılmalıdır.

4. Değiştirilemez Maddeler Ve
Cumhuriyetin Nitelikleri

Bir anayasada değiştirilemez maddelerin varlığının gerekliliği tartışmalı bir konudur. 
Batılı ülkelerin anayasalarında değişmez ilkeler olmasına rağmen, bunların bir veya bir-
kaç ilkeyle sınırlı olduğu görülmektedir. Bazı ülkelerde değişmezlik kuralı sadece devlet 

Başlangıç kısmında özellikle 
hukukun üstünlüğü, insan 
onuru, demokrasi, çoğulculuk 
gibi evrensel ilkelere, 
farklılıklarımızın zenginlik 
olduğuna ve anayasanın 
birlikte yaşam belgesi 
olduğuna vurgu yapılmalıdır.
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şeklinin cumhuriyet oluşu ile ilgili iken (Fransız Anayasası m. 89; İtalyan Anayasası m. 

139), bazılarında ise demokrasinin özünü ve temel değerlerini korumaya yöneliktir (Çek 

Cumhuriyeti Anayasası m. 9/2; İsviçre Anayasası m. 193-194; Federal Alman Anayasa-

sı m. 79). Ayrıca, Avrupa anayasalarında benimsenen anlayış bazı hükümlerin değiştiril-

mesinin yasaklanmasından çok bazı ilkelerin değiştirilmesinin yasaklanması şeklindedir.  

Yeni anayasada değişmez nitelikteki madde-

lerin bulunmaması daha uygun olacaktır. Çünkü 

anayasalarda değişmez maddelerin varlığı gelecek 

nesillerin iradesine ipotek koymak manasına gel-

mekte, bir nevi ölülerin dirilere hükmetmesi sonu-

cunu doğurmaktadır. Bununla birlikte mutlaka de-

ğişmez maddeler bulunacaksa kapsamı dar tutul-

malı, 1924 ve 1961 Anayasasında olduğu gibi cum-

huriyetçilik ilkesinin değişmezliğiyle sınırlı olmalıdır. Öte yandan cumhuriyetin değişti-

rilemez olduğu şeklindeki hüküm şimdiki 4. maddede değil, anayasanın değiştirilmesini 

düzenleyen maddede kaleme alınmalıdır. 

Cumhuriyetçilik ilkesinin değiştirilmesi yasaklanacak ise, cumhuriyetin nitelikle-

ri ayrı bir maddede düzenlenerek değişmezlik kapsamı dışında bırakılmalıdır. Bu bağ-

lamda cumhuriyetin insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 

olma niteliği vurgulanmalıdır. Yeni anayasada resmi dilin Türkçe olduğu öngörülmelidir. 

Egemenlik ile ilgili madde düzenlenirken, günümüzdeki egemenlik anlayışının klasik 

egemenlik teorisinin aksine insan hakları ve hukuk devleti gerekçesi ile sınırlandırılabildi-

ği dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla birçok çağdaş anayasada olduğu gibi, yeni anayasada da 

egemenliğin sınırlandırılması ile ilgili hükümler yer almalıdır.

Yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılacağı vurgu-

lanmalıdır. 

Eşitlik ilkesi, uluslararası insan hakları belgelerinde ve batılı ülkelerin anayasaların-

da olduğu gibi, ayrımcılık yasağını da içerecek şekilde temel hak ve hürriyetler kısmın-

da düzenlenmelidir. 

Eşitlik ilkesi, uluslararası 
insan hakları belgelerinde ve 

batılı ülkelerin anayasalarında 
olduğu gibi, ayrımcılık 

yasağını da içerecek şekilde 
temel hak ve hürriyetler 

kısmında düzenlenmelidir. 
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5. Temel Hak Ve Hürriyetler

Anayasacılığın özü, bireysel özgürlükleri korumak için devlet iktidarını sınırlandır-
mak, sınırlı devletin hukuki zeminini oluşturmaktır. Bir başka ifadeyle  Anayasanın te-
mel işlevi, hak ve hürriyetleri güvence altına almak ve devlet iktidarını sınırlandırmaktır.

Yeni Anayasa, demokratik hukuk devletini, yar-
gı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını ve temel hak 
ve hürriyetleri güvence altına alan, devletin meşru-
iyetini insan haklarının korunmasına ve geliştiril-
mesine dayandıran yeni bir “toplumsal sözleşme” 
olarak tasarlanmalıdır.

Bireylerin devlet otoritesi karşısında korunmasına özel bir önem verilmeli, temel 
haklar özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir.

Yeni Anayasada insan onurunun dokunulmazlı-

ğı ilkesine yer verilmeli ve insan haklarının korun-

masının esas, sınırlandırılmasının istisna olduğu 

anlayışı benimsenmelidir. Ayrıca devletin temel ni-

telikleri arasında insan haklarına dayalı devlet il-

kesi de yer almalıdır.

Yeni anayasada temel hak ve hürriyetler düzenlenirken Avrupa İnsan Hakları Söz-

leşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları dikkate alınmalıdır. Türkiye, Av-

rupa insan hakları hukuku alanının bir üyesi olarak, bu alanı düzenleyen Sözleşme’nin 

kurallarına ve bu alanın denetleyicisi olan Mahkeme’nin getirdiği temel ilkelere anaya-

sasında yer vermelidir. Yeni Anayasanın hedefi, uluslararası  sözleşmelerin temel hak 

ve hürriyetlere ilişkin belirlediği asgari standartları yakalamak değil, onların üzerine 

çıkmak olmalıdır. Yeni anayasa temel hak ve hürriyetleri geniş bir liste halinde düzen-

lemekle yetinmemeli, onları hukuki güvenceye kavuşturmalıdır.

  Temel hak ve hürriyetler anayasada düzenlenirken üçlü kategoriden vazgeçilme-

lidir. Temel haklar bölümünde bölüm başlıkları olmaksızın ilk olarak klasik haklara, 

Temel hak ve hürriyetler 
anayasada düzenlenirken üçlü 
kategoriden vazgeçilmelidir.

Temel hak ve hürriyeteler 
katalogu insan onuru kavramı ile 
başlamalı,  eşitlik ilkesi ayrımcılık 
yasağını da içerecek şekilde bu 
bölümde düzenlenmelidir.
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daha sonra sırasıyla olumlu edim gerektirmeyen 

sosyal haklara,  program hükümlere ve yeni kuşak 

haklara yer verilmelidir.   

Temel hak ve hürriyetler katalogu insan 

onuru kavramı ile başlamalı,  eşitlik ilkesi ay-

rımcılık yasağını da içerecek şekilde bu bölüm-

de düzenlenmelidir.

Anayasanın temel hak ve hürriyetlerle ilgili 

bölümüne, özgürlüğün asıl sınırlandırmanın ise 

istisna olduğunu vurgulayan bir hüküm konul-

malıdır. Keza anayasanın temel hak ve hürriyetle-

ri düzenleyen bölümünün başlığında hak ve ödev ifadelerinin birlikte kullanılmama-

sı, ödev ibaresinin çıkarılması gerekir. Bu bağlamda, temel hak ve hürriyetlerin kişinin 

topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva edeceğine 

ilişkin bir hükme yeni anayasada yer verilmemelidir. 

Temel hak ve hürriyetlere ilişkin kısıtlamalar net tanımlamalarla yapılmalıdır.

Yeni anayasada temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının şartlarını ve sınırı-

nı belirleyen bir maddeye yer verilmelidir. Ancak mevcut düzenlemedeki eksiklikler 

giderilerek söz konusu bu maddenin temel hak ve hürriyetleri sınırlandıran değil, on-

ların sınırlanmasına sınır oluşturan; yani temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması-

na karşı güvence teşkil eden bir genel koruma maddesi haline getirilmesi gerekir. Bu 

maddede “laik cumhuriyetin gerekleri” ve  “anayasanın ruhu” gibi muğlâk ibareler yer 

almamalıdır. Zira laik cumhuriyetin gerekleri kavramı temel hak ve hürriyetlerin sı-

nırlandırılmasına sınır değil, sebep de oluşturabilecek bir kriterdir. Keza “anayasanın 

ruhu” ibaresi de objektif olarak tanımlanamayacak muğlak ve hukuk dışı bir kavramdır.

Temel hakların kötüye kullanılması ile ilgili olarak iki farklı yaklaşım bulunmak-

tadır. Birinci yaklaşımı benimseyenler, kötüye kullanma yasağıyla ilgili bir maddenin 

Anayasada yer almaması gerektiğini savunmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre, hakların kö-

tüye kullanılmasının hukuk tarafından korunmayacağı, hatta yerine göre cezaî yaptı-

Yeni anayasada temel hak 
ve hürriyetlerin kötüye 

kullanılmasını yasaklayan 
hükümlere yer verilmemelidir. 

Zira, militan demokrasi 
anlayışının ürünü olan bu 
tür hükümler gerek devlet 

organları gerekse yüksek yargı 
makamlarınca temel hak ve 

hürriyetleri haksız bir şekilde 
sınırlandırmanın meşruiyet aracı 

olarak kullanılabilmektedir. 
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rıma bağlanacağı zaten genel bir hukuk ilkesidir. Dolayısıyla, bu yönde bir maddenin 

olmaması, demokratik bir hukuk devletinde sakınca yaratabilecek türden hiçbir boş-

luk doğurmaz. İkinci yaklaşıma göre, kötüye kullanma yasağının evrensel anlamına uy-

gun olarak düzenlenmesi hürriyetler rejimi bakımından güvence sağlayabilir. Bu görü-

şü savunanlara göre, kötüye kullanma yasağı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 17. 

maddesine paralel olarak düzenlenmelidir.

Bize göre bunlardan birinci yaklaşım benimsene-

rek yeni anayasada temel hak ve hürriyetlerin kötü-

ye kullanılmasını yasaklayan hükümlere yer verilme-

melidir. Zira, militan demokrasi anlayışının ürünü 

olan bu tür hükümler gerek devlet organları gerekse 

yüksek yargı makamlarınca temel hak ve hürriyetle-

ri haksız bir şekilde sınırlandırmanın meşruiyet ara-

cı olarak kullanılabilmektedir. Avrupa İnsan Hakla-

rı Sözleşmesinde de benzer bir hüküm olmasına rağ-

men, Sözleşme organları verdikleri kararlarda uzun yıllardır bu hükmü görmezden gel-

mişlerdir. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili anayasa maddelerinin her birinde bulunan özel 

sınırlama hükümlerinin yanı sıra bir de bu tür hükümlere gerek olmadığı gibi, hürriyet-

lerin objektif sınırları dediğimiz sınırlar zaten temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanıl-

masına engel teşkil edecektir. 

Her bir temel hak ve hürriyetle ilgili özel sınırlama sebepleri yeniden ele alınarak, 
özellikle ifade hürriyeti ve türevi olan hürriyetlerin önündeki aşırı sınırlama sebeple-
ri kaldırılmalıdır. 

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili maddeler düzenlenirken uluslararası sözleşmeler 
ışığında hak ve hürriyetlerin kullanım alanının genişletilmesi gerekir.  Bu bağlamda te-
mel hak ve hürriyetler kataloğu hazırlanırken “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı” göz 
önünde bulundurulmalıdır. Temiz suya ulaşım hakkı, beslenme hakkı, vicdani red hak-
kı, sığınma hakkı, biyolojik insan hakları gibi yeni haklara yer verilmelidir. Diğer yan-
dan ise kıyıların, gençliğin, korunması ve sporun geliştirilmesi gibi temel haklar kata-
loğunda  düzenlenmesi gereken hükümlere anayasada yer verilmemelidir. 

Bu bağlamda temel hak 
ve hürriyetler kataloğu 
hazırlanırken “Avrupa Birliği 
Temel Haklar Şartı” göz önünde 
bulundurulmalıdır. Temiz suya 
ulaşım hakkı, beslenme hakkı, 
vicdani red hakkı, sığınma 
hakkı, biyolojik insan hakları 
gibi yeni haklara yer verilmelidir. 
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Uluslararası sözleşmelerin Türk hukukundaki yerini düzenleyen madde de yeniden 

ele alınmalı, temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile kanunların ça-

tışması halinde hak ve hürriyetleri daha geniş ölçüde düzenleyen hükmün esas alınması 

gerektiğine yönelik bir hüküm eklenmelidir. Ayrıca uluslararası sözleşmeler ile ilgili ön 

denetim sistemi getirilmeli ve bu denetim Anayasa Mahkemesi’ne verilmelidir. Böylece 

uluslararası sözleşmelerin denetlenememesi sorunu çözüme kavuşturulacaktır.

Vicdan ve Din Hürriyeti

Vicdan ve din hürriyeti bir temel hak olarak uluslararası belgelere uygun olarak gü-

vence altına alınmalıdır.  İnanç hürriyeti herhangi bir sınırlama içermeksizin düzenlen-

meli, ibadet hürriyetinin ise yalnızca kamu düzeninin, genel sağlığın, genel ahlakın ve 

başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amacıyla ve demokratik toplumda ge-

rekli olduğu ölçüde sınırlandırılabileceği öngörülmelidir. 

Din eğitimi ve öğretimi ile ilgili olarak ise anayasada şöyle bir hüküm getirilebilir:

Devlet, eğitim ve öğretim alanındaki görevlerini yerine getirirken, eğitim ve öğ-

retimin ana ve babanın dinî ve felsefî inançlarına göre yapılmasını isteme hakkı-

na riayet eder. Din eğitim ve öğretimi, kişinin kendisinin, küçüklerin ise kanunî 

temsilcisinin talebine bağlıdır. Devlet bu taleplerin gereğini yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ise yeniden düzenlenerek özerk bir statüye kavuşturu-

lup, bütün din ve mezheplerin taleplerine cevap verecek mahiyette çoğulcu bir yapı-

ya büründürülmelidir. 

Anadil Eğitimi ve Anadilde Eğitim

Anadil eğitimi bir insan hakkıdır. Devlet, vatandaşların bu hakkı kullanabilmele-

ri için gerekli tedbirleri almalıdır. Yeni anayasada anadil eğitimi ile ilgili kısıtlayıcı hü-

kümlerin kaldırılması gerekir. Anadil eğitimi ve anadilde eğitimle ilgili olarak şöyle bir 

hüküm kayıt altına alınabilir:
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Farklı dillerin varlığı Türkiye’nin kültürel zenginliği olarak kabul edilir ve bun-

ların eğitim-öğretimine özel saygı ve koruma gösterilmesi gerekir. Devlet ana-

dillerin öğretimi konusunda gerekli tedbirleri alır. İlk ve orta öğretimde anadil-

ler seçimlik ders olarak verilebilir. Eğitim dili Türkçedir. Özel okullarda Türkçe 

dışındaki diğer anadillerde eğitim verilebilir. 

Vatandaşlık
Vatandaşlık birey ile devlet arasındaki huku-

ki bağı ifade eder. Vatandaşlık aynı zamanda te-
mel bir haktır. Vatandaşlığın anayasada düzenlen-
mesi konusunda iki farklı yaklaşım benimsenebi-
lir. Buna göre vatandaşlık teknik bir konu olduğu 
için yeni anayasada bu konuda bir düzenleme ya-
pılmayıp, konunun düzenlenmesi kanuna bırakıla-
bilir. Ya da anayasada vatandaşlık hususuna yer ve-
rilecekse, herhangi bir etnik vurgu yapmadan Dev-
lete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu vur-
gulanmalıdır. Ayrıca sadece vatandaşlık konusunda değil, hiçbir konuda etnisiteye yer 
veren herhangi bir kavrama anayasada yer almamalıdır. Vatandaşlıktan çıkarmanın is-
tisnai olarak yalnızca vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemlerde bulunulması halinde 
mümkün olacağı anayasada belirtilmeli, vatandaşlığın kazanılması ve kaybına ilişkin 
ayrıntıların düzenlenmesi kanuna bırakılmalıdır. 

6. Siyasi Partiler

Siyasal sistemin niteliği ve karakteri ne olursa olsun çağdaş toplumların hepsinde par-
tiler birinci derecede önemli rol oynarlar. Bu nedenle Yeni Anayasada siyasi partilerin de-
mokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olduğu vurgulanmalıdır. Siyasi parti özgürlü-
ğü genişletilmeli ve demokrasi ile bağdaşmayan sınırlamalara yer verilmemelidir.

Siyasi partilere üye olma hakkına sahip olanların kapsamı genişletilmeli, bu bağ-
lamda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet mensupları ve hakim ve savcılar dı-
şında kalan diğer kişilere siyasi partilere üye olma hakkı tanınmalıdır.

Siyasi partilere üye olma 
hakkına sahip olanların 
kapsamı genişletilmeli, bu 
bağlamda Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları, emniyet 
mensupları ve hakim ve 
savcılar dışında kalan diğer 
kişilere siyasi partilere üye 
olma hakkı tanınmalıdır.
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Siyasi partilerin serbestçe faaliyette bulunma-

sı kural olmakla birlikte, demokratik rejimin gere-

ği gibi işleyebilmesi için, siyasi partilere birtakım 

sınırlamalar getirilebilir. Ancak bu sınırlamaların 

orantılı ve amacına uygun olması gerekir. Dolayı-

sıyla yeni anayasada parti kapatma nedenlerinin 

sınırlı olarak sayılması ile birlikte parti kapatma 

zorlaştırılmalı ve son çare olarak düşünülmelidir. 

Siyasi partilerin yasaklanması veya kapatılma-

sı, partilerin ancak anayasayla güvence altına alı-

nan hak ve hürriyetleri ortadan kaldıracak şekil-

de, demokratik anayasal düzenin devrilmesi için 

şiddet kullanılmasını savunmaları veya bir siyasî araç olarak şiddet kullanmaları duru-

munda mümkün olmalıdır. Siyasi partiler, biçimsel ve içeriksel açıdan demokratik il-

kelerden ayrılmamak şartıyla bir ülkenin hukuki ve anayasal yapısında değişiklik yapıl-

masını savunabilmelidirler.

Siyasi partilerin, karar organlarınca desteklenmediği sürece üyelerinin bireysel 

davranışları nedeniyle sorumlu tutulmamaları gerekir. Başka bir ifadeyle siyasi partile-

re mensup kişiler, üyeler ya da gruplar tarafından gerçekleştirilen eylemlerde ceza so-

rumluluğunun şahsiliği prensibinden hareketle siyasi partiler yerine ilgili kişilerin ce-

zalandırılması yoluna gidilmelidir. Ayrıca kapatma kararının fer’î sonucu niteliğindeki 

siyaset yasaklarına yer verilmemelidir.

Avrupa’nın hiçbir ülkesinde bulunmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının re’sen 

dava açma yetkisi kaldırılmalıdır. Bu yetki, Başsavcının tamamen kendi inisiyatifi ile 

kullanabileceği bir yetki olmaktan çıkartılıp ‘bağlı yetki’ haline getirilmelidir. Bu konu-

da,  parlamentodaki belirli bir çoğunluğun teklifi ya da Bakanlar Kurulu kararı üzerine 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılması usulü benimsenebilir. Gerek 

TBMM’nin alacağı dava açma kararı gerekse Anayasa Mahkemesi’nin alacağı kapatma 

kararının nitelikli çoğunluk şartına bağlanması gerekir. 

Siyasi partilerin yasaklanması 
veya kapatılması, partilerin 

ancak anayasayla güvence 
altına alınan hak ve 
hürriyetleri ortadan 

kaldıracak şekilde, demokratik 
anayasal düzenin devrilmesi 

için şiddet kullanılmasını 
savunmaları veya bir 

siyasî araç olarak şiddet 
kullanmaları durumunda 

mümkün olmalıdır. 
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Bir partinin tüzük veya programının Anayasaya aykırılığı durumunda doğrudan 
kapatma davası açılması yerine Anayasa Mahkemesi tarafından ilgili partiye ihtar ve-
rilmesine yönelik bir yöntemin benimsenmesi gerekir. Bu yöntemin amacı, muhtemel 
aykırılıkları gidermek için siyasî partilere bir şans verilmesini sağlamaktır. Ayrıca ka-
patma yaptırımına alternatif olarak para cezası verilmesi, siyasi faaliyetlerin askıya alın-
ması ya da seçimlere katılmama gibi yaptırımlar da öngörülebilir.

Siyasi Partilere Devlet Yardımı 
Siyasi partilerin, ortaya çıkışı ve örgütlenme-

sinden başlayarak, rekabetçi ortamda toplumla ile-
tişim kurabilmesi, siyasal programını topluma ak-
tarabilmesi, nitelikli eleman çalıştırması, örgütle-
nebilmesi ve çeşitli faaliyetlerde bulunabilmesi için 
maddi kaynaklara ihtiyaçları vardır. Demokratik ül-
kelerin çoğunda siyasi partilerin bu gereksinimleri-
ni kısmen karşılamak üzere devlet bütçesinden yar-
dım yapılması yöntemi benimsenmiştir. Bu saye-
de siyasi partiler çeşitli güç odaklarının etki alanı-
na girmekten kurtulmuş olmaktadırlar. Bu sebeple 
dünyadaki genel eğilime de uygun olarak partilere 
devlet yardımı yapılmasına devam edilmelidir.

Mevcut düzenlemedeki “yeterli düzeyde” ve “hakça” ölçütleri yeni Anayasa tarafın-
dan da aynen benimsenebilir. Uygulamadaki sorun Anayasadan çok ilgili yasal düzen-
lemelerden kaynaklanmaktadır. Zira mevcut siyasi partiler kanunu devlet yardımın-
dan faydalanmayı milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların %7 sinden faz-
lasını almak şeklindeki ağır bir şarta bağlayarak, bu yardımdan yararlanacak siyasi par-
tilerin kapsamını daraltmıştır. Dolayısıyla;

Siyasi partilerin devlet yardımı almaları için öngörülen baraj kaldırılarak son 

genel seçimlerde elde ettikleri oy ile orantılı olarak bu yardımdan yararlanmala-

rına yönelik bir düzenleme getirilmelidir.

Türk seçim sisteminde 
temsilde adaleti sağlamanın 
önündeki en büyük engel ülke 
barajıdır. Bu baraj en fazla %5 
olmalıdır. Getirilen bu barajın 
da temsil adaleti açısından 
yaratabileceği olumsuz etkileri 
gidermek amacıyla da “Ülke 
Seçim Çevresi Milletvekilliği” 
getirilmelidir. Buna göre 100 
milletvekili herhangi bir baraj 
aranmaksızın ülke seçim 
çevresinden seçilebilir. 
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Siyasi Partilerin Mali Denetimi

Yeni anayasada siyasi partilerin mali denetimi tamamıyla Sayıştay’a bırakılmalı-

dır. Böylelikle hem Anayasa Mahkemesi’nin iş yükü azalacak hem de bu konuda daha 

uzman bir kurum tarafından denetimin yapıl-

ması sağlanacaktır. Mevcut durumda, Anayasa 

Mahkemesi’nin partilerin mali denetimine ilişkin 

kararlarının açıklanması uzun yıllar almaktadır. 

Bu durum mali denetimin etkililiğine ciddi zarar-

lar vermektedir. Siyasi partilerin mali denetimi ile 

ilgili maddede, siyasi partilerin ve adayların seçim 

harcamalarının etkin bir şekilde denetlenmesini 

sağlayacak ana ilkeler belirlenmelidir. 

7. Yasama

Yeni anayasada devletin temel organları klasik üçlü ayrım benimsenerek yasama, 

yürütme ve yargı olmak üzere temel hak ve hürriyetlere ilişkin bölümden sonra kuv-

vetler ayrılığı ilkesine özellikle de fren ve denge sistemine uygun olarak düzenlenmeli-

dir. 1982 Anayasasının benimsemiş olduğu tek meclis sistemi sürdürülmelidir. 

Seçim sistemi: Seçim sistemi ile ilgili olarak mevcut anayasada yer alan “temsilde 

adalet” ve “yönetimde istikrar” şeklinde formüle edilen düzenleme yeni anayasada yer 

almamalıdır. Çünkü bu iki ilkeyi ideal bir şekilde bağdaştıracak bir seçim sistemi tasar-

lamak imkansızdır. Temsilde adalet ne kadar ideale yakın ölçüde sağlanırsa, istikrar o 

derecede bozulacaktır. Ayrıca bu ilkelere yer verilmemesi ile Anayasa Mahkemesi’nin 

seçim sistemine gereksiz müdahaleleri engellenmiş olacaktır. 

Türk seçim sisteminde temsilde adaleti sağlamanın önündeki en büyük engel ülke 

barajıdır. Bu baraj en fazla %5 olmalıdır. Getirilen bu barajın da temsil adaleti açısından 

yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek amacıyla da “Ülke Seçim Çevresi Milletvekilli-

ği” getirilmelidir. Buna göre 100 milletvekili herhangi bir baraj aranmaksızın ülke seçim 

çevresinden seçilebilir. Diğer yandan yasama meclisinin asıl üyesinin görevinin herhan-

Anayasada seçimlerle ilgili 
düzenlenmesi gerekli olan 

bir diğer husus ise seçme 
ve seçilme hakkına sahip 
olan kişilerle ilgilidir. Bu 
bağlamda özellikle yerel 

seçimlerde Türkiye’de belirli 
bir süre ikamet etmek şartıyla 

yabancılara da seçme ve 
seçilme hakkı tanınmalıdır.  
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gi bir nedenle sona ermesi durumlarında yerine geçmek için yedek milletvekilliği kuru-

mu düzenlenmelidir. Böylece herhangi bir seçim çevresinin temsilcisinin milletvekilli-

ğinin sona ermesi durumunda, o seçim çevresi eksik temsil edilmekten kurtulmuş ola-

caktır. Keza ara seçime alternatif olabilecek bu sistem sayesinde, ara seçimlerin siyasal ve 

ekonomik külfetleri de yaşanmamış olacaktır.

Anayasada seçimlerle ilgili düzenlenmesi gerekli olan bir diğer husus ise seçme ve 

seçilme hakkına sahip olan kişilerle ilgilidir. Bu bağlamda özellikle yerel seçimlerde 

Türkiye’de belirli bir süre ikamet etmek şartıyla yabancılara da seçme ve seçilme hakkı 

tanınmalıdır.  

Milletvekili Seçilme Yeterliliği

Milletvekili seçilme yeterliliği yeniden düzenlenmelidir. Anayasada sadece yaş 

(21) ve vatandaşlık şartı aranmalı, seçilme yeterliliğine ilişkin diğer hususlar kanun-

da düzenlenmelidir.

Seçimlerde aday olabilmek için “görevden çekilmenin zorunlu tutulması”; yargı, si-

lahlı kuvvetler ve emniyet mensupları ile üst düzey kamu görevlileri bakımından korun-

malıdır. Bunların dışında kalan ve görevinden dolayı seçim sürecini kendi lehine etkile-

me gücü bulunmayan kamu görevlileri ise görevlerinden çekilmeden aday olabilmelidir. 

 Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler yeniden ele alınarak sınırları daraltılmalıdır.

Yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuz-

luğu anayasada farklı maddelerde düzenlenmelidir. 

Yasama sorumsuzluğuna ilişkin mevcut düzenleme 

aynen korunmalı, dokunulmazlığın kapsamı daral-

tılmalıdır. Dokunulmazlığın milletvekillerinin şahıs-

ları için sınırsız bir imtiyaz olmaması ve bütün suç-

larda ve bütün hallerde milletvekillerine ayrıcalık 

olarak tanınmaması gerekir. Bu bağlamda, milletve-

killeri hakkında tutuklanma ve tutulamama dışında, 

diğer işlemler yapılabilmelidir. Milletvekilinin ifade-

si alınabilmeli, konutunda arama yapılabilmeli, sor-

Dokunulmazlığın 
milletvekillerinin şahısları için 
sınırsız bir imtiyaz olmaması 
ve bütün suçlarda ve bütün 
hallerde milletvekillerine 
ayrıcalık olarak tanınmaması 
gerekir. Bu bağlamda, 
milletvekilleri hakkında 
tutuklanma ve tutulamama 
dışında, diğer işlemler 
yapılabilmelidir. 
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gulanabilmeli ve yargılanabilmelidir. Zira uygulanan bu tedbirler milletvekillerinin yasa-

ma çalışmalarına katılmalarına engel değildir. Mevcut anayasada yer alan soruşturması-

na seçimlerden önce başlanmak koşuluyla, Anayasanın 14. maddesindeki fiiller için ön-

görülen istisna hükmü, yeni anayasada terk edilmelidir. Çünkü bu hükmün atıfta bulun-

duğu 14. madde muğlâk ve müphem kavramlara yer vermektedir. Yasama dokunulmazlı-

ğının istisnası olarak 14. maddeye yapılan bu atıf yerine, seçimlerin başlangıcından önce 

soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla terör suçları ve devletin güvenliğine karşı işle-

nen suçlara istisna hükmü olarak yer verilebilir. Diğer taraftan dokunulmazlığın kaldırıl-

ması halinde yargılama, Yargıtay tarafından gerçekleştirilmelidir. 

8. Yürütme

Hükümet Sistemi

Hükümet sistemi tartışmalarının yeni Anayasa bağlamında, Türkiye’nin öncelikli 
sorunu olmadığını söylemek mümkündür.  Hükümet sistemi tartışmaları, yeni anaya-
sanın çözmesi gereken temel sorunların gölgede kalmasına ve ertelenmesine sebep ol-
mamalıdır. Bu nedenle yeni anayasa yapımında hükümet sistemi ile ilgili tartışmalara 
yoğunlaşmamak gerekir. 

Hükümet sisteminin Başkanlık sistemine ge-
çiş yoluyla kökünden değiştirilmesinin tartışılma-
sına gerek olmamakla birlikte, hâlihazırdaki siste-
min yeni anayasayla revize edilmesine ihtiyaç var-
dır. Bunun için öncelikle Cumhurbaşkanının mev-
cut sistemdeki konumunun gözden geçirilmesi ge-
rekmektedir. 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanın 
yetkilerinin esas itibariyle sembolik ve temsilî ol-
duğu parlamenter sistemden önemli ölçüde sap-

mış ve siyasi partiler politikası üzerinde bir vesayet makamı olarak tasavvur ettiği Cum-
hurbaşkanlığına, parlamenter rejimle bağdaşmayacak geniş yetkiler vermiştir. Üstelik ol-
dukça önemli yetkilere sahip olan Cumhurbaşkanının bir de halk tarafından seçilmesi 
Türk hükümet sistemini daha da melez bir hale getirmektedir. Bakanlar kurulu ile sürtüş-

Hükümet sistemi tartışmaları, 
yeni anayasanın çözmesi 
gereken temel sorunların 

gölgede kalmasına ve 
ertelenmesine sebep 

olmamalıdır. Bu nedenle yeni 
anayasa yapımında hükümet 

sistemi ile ilgili tartışmalara 
yoğunlaşmamak gerekir. 
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me potansiyeli taşıyan bu yetkilerin, gerçek bir parlamenter rejimde olması gerektiği gibi, 

temsili ve sembolik yetkilerle sınırlandırılması gerekir. Yeni anayasada, Cumhurbaşkanı-

nın yetkileri klasik parlamenter sisteme uygun hale getirildikten sonra halk tarafından se-

çilmesi sistemin işleyişi açısından bir sakınca doğurmayacaktır.

 Diğer yandan yeni anayasayla birlikte parla-

menter sistemin işleyişinde ortaya çıkabilecek so-

runların çözümüne yönelik rasyonelleştirilmiş par-

lamentarizm araçlarının öngörülmesinde fayda var-

dır.  Zira her ne kadar parlamenter bir sistemde orta-

ya çıkabilecek koalisyon hükümetlerinin mutlak şe-

kilde istikrarsızlık manasına gelmeyeceği düşünülse 

de, koalisyonu oluşturan partiler arasındaki uzlaşma 

kültürünün bulunmaması, sistemde tıkanıklıklara yol açacaktır. Bu tıkanıklıkları gider-

mek, hükümet boşluğunu önlemek, hükümetlere güç ve istikrar kazandırmak için;

Yeni anayasada  “yapıcı/kurucu güvensizlik oyu” gibi rasyonelleştirilmiş parla-

mentarizm araçlarına yer verilmelidir. 

Cumhurbaşkanı
Yeni anayasada Cumhurbaşkanının konumu ve 

statüsü, parlamenter sisteme uygun olarak belirlen-
melidir. Cumhurbaşkanının yetkileri parlamenter 
sistemlerde olduğu gibi azaltılmalı ve bu yetkiler 
sorumluluğun sahibi olan bakanlar kuruluna dev-
redilmelidir. Yeni anayasada cumhurbaşkanının ya-
sama ile ilgili mevcut yetkileri korunmalı, yürütme 
ve yargı ile ilgili yetkileri sınırlandırılmalıdır.

Cumhurbaşkanının tek başına kullanacağı yetki-
ler ile karşı imza kuralına göre kullanacağı yetkilerin 
anayasada açıkça düzenlenmesi yoluna gidilmelidir.  Tek başına kullanılacak yetkiler sı-
nırlı sayma yöntemiyle belirtilmeli, diğer yetkiler karşı imza kuralına tabi olmalıdır.

Yeni anayasada, 
Cumhurbaşkanının yetkileri 
klasik parlamenter sisteme 
uygun hale getirildikten sonra 
halk tarafından seçilmesi 
sistemin işleyişi açısından bir 
sakınca doğurmayacaktır.

Cumhurbaşkanının tek başına 
kullanacağı yetkiler ile karşı 
imza kuralına göre kullanacağı 
yetkilerin anayasada açıkça 
düzenlenmesi yoluna 
gidilmelidir.  Tek başına 
kullanılacak yetkiler sınırlı 
sayma yöntemiyle belirtilmeli, 
diğer yetkiler karşı imza 
kuralına tabi olmalıdır.
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Yeni anayasada Cumhurbaşkanı’nın dokunulmazlığı konusu da açıklığa kavuştu-

rulmalı ve Cumhurbaşkanına yasama dokunulmazlığı açıkça tanınmalıdır. Cumhur-

başkanının kişisel suçlardan dolayı yargılanması görevinin sona ermesine bırakılmalı-

dır. Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili cezai sorumluluğu yalnızca vatana ihanetle sı-

nırlı olmalıdır. Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılması halinde görevinin 

sona ereceği açıkça öngörülmelidir. 

Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olan, etkinliği ve işlevselliği olmayan Devlet 

Denetleme Kurulu’na yeni anayasada yer verilmemelidir. 

Kamu Yönetimine İlişkin Anayasal İlkeler

Yeni Anayasada kamu yönetiminin anayasal ilkeleri düzenlenirken üniter devlet 

yapısı ve idarenin bütünlüğü prensipleri çerçevesinde şeffaflık, etkinlik ve verimlilik, 

hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerine açıkça vurgu yapılmalıdır.    

İdarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasla-

rına dayanacağı belirtilmeli, kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunla veya kanunun açıkça 

verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağı hükmü sürdürülmelidir. 

Merkezi idare ile mahalli idareler arasında-

ki yetki ve görev paylaşımında, mahalli idarele-

rin “kanunda belirtilecek ve münhasıran başka 

bir kamu idaresine bırakılmayan mahalli müş-

terek ihtiyaçlara ilişkin her türlü görev, yetki ve 

sorumluluklar ile hizmetleri yerine getirmeye 

yetkili oldukları” vurgulanmalıdır. Bu kapsam-

da sağlık, kültür ve turizm, gençlik ve spor, sos-

yal hizmetler, sanayi ve ticaret, orman, çevre ve 

şehircilik, gıda-tarım ve hayvancılık ve benzeri 

hizmetlerin mahalli idarelerce yerine getirilmesi mümkündür. Mahalli idarelerin gö-

rev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren tüm hizmetleri, idarenin bütünlüğü pren-

sibine, kalkınma plânlarında belirtilen ilke ve hedeflere uygun olarak yürütecekleri-

nin altı çizilmelidir.   

Mahalli idarelerin etnik 
sorunlara çözüm bulacak 

birimler olarak düşünülmesi 
yerine, yerel nitelikteki 

kamu hizmetlerinin 
etkinlik, verimlilik, şeffaflık, 

katılımcılık ve hesap 
verebilirlik ilkeleri çerçevesinde 

yürütüldüğü birimler olarak 
ele alınması elzemdir. 
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Mahalli idarelerin etnik sorunlara çözüm bulacak birimler olarak düşünülmesi yeri-

ne, yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin etkinlik, verimlilik, şeffaflık, katılımcılık ve hesap 

verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü birimler olarak ele alınması elzemdir. Ma-

halli idarelerin ülkemizdeki yaklaşık 160 yıllık geçmişi ve gelişim çizgisi düşünülerek bu-

lundukları konum dikkate alındığında birden fazla ili içine alacak bölge düzeyinde yeni 

bir mahalli idare birimi oluşturulması yerine, mahalli idarelerin idari ve mali özerkliğini 

güçlendirecek düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

1982 Anayasasında (127. m) merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde “….mahal-

li hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde 

birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılan-

ması amacıyla,…..” idari vesayet yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir. Düzenlemenin, “top-

lum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması” amaçlarını da ta-

şıması idari vesayet yetkisinin yerindelik denetimi şeklinde de yapılabileceği anlamına gel-

mektedir. Yeni anayasada idari vesayet yetkisi yeni bir anlayışla ele alınmalıdır. Buna göre; 

 İdari vesayet yetkisinin kullanımı hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olmalıdır.

Yürütmeye İlişkin Diğer Konular

Yeni anayasanın, anayasalarımızda gelenekselleşmiş olan vesayet anlayışının aksine 

her türlü vesayet anlayışından arındırılması gerekir. Demokratik hukuk devleti çerçeve-

sinde yeni bir bakış açısının yeni anayasaya yansıtılması gerekir. 

Öncelikle Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ana-

yasal bir kurum olmaktan çıkarılarak kanunla dü-

zenlenmelidir. Görev olarak sadece ülkenin dış sa-

vunmasıyla ilgili konularda siyasi iktidarların da-

nışma birimi olarak yararlanabileceği bir hüviyete 

büründürülmelidir. 

Yükseköğretim kurulu üniversiteler üzerinde 

bir güç olmaktan çıkarılarak, bir planlama ve eşgü-

düm organı haline getirilmelidir.

Milli Güvenlik Kurulu 
(MGK) anayasal bir kurum 
olmaktan çıkarılarak kanunla 
düzenlenmelidir. Görev 
olarak sadece ülkenin dış 
savunmasıyla ilgili konularda 
siyasi iktidarların danışma 
birimi olarak yararlanabileceği 
bir hüviyete büründürülmelidir. 
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Bir anayasada mutlaka düzenlenmesi gerekli olmayan idari kuruluşların, örneğin 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi 

kurumların kanunla düzenlenmesi daha uygun olacaktır.

Yeni anayasada kanunsuz emir düzenlenirken askeri hizmetlerin görülmesine iliş-

kin istisnai hükme yer verilmemelidir.       

9. Yargı

Yargı Düzeni

Askeri Yargı organlarının yargı düzenindeki ayrı konumundan dolayı ortaya çıkan 

çift başlı yargı sistemine son verilmelidir. Bu bağlamda Askeri yargı alanındaki ilk derece 

mahkemelerinin korunarak Askeri Yargıtay ile As-

keri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılmalı ve böyle-

likle yargı birliği sağlanmalıdır. Keza askeri idare ile 

ilgili işlere de idari yargı ilk derece mahkemelerin-

de bakılmalıdır. Bu mahkemelerin verdiği kararlara 

karşı Yargıtay ve Danıştay’da ayrı daireler kurularak 

temyiz davaları buralarda görülmelidir.

Yeni anayasayla birlikte Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi haricindeki yük-

sek yargı yerlerine üye atama yetkisine de son verilmeli ve bu yetki Hakimler Savcı-

lar Yüksek Kurulu’na bırakılmalıdır. Böylece yargı organlarının bağımsızlığı pekişmek-

le birlikte, Cumhurbaşkanlığı da parlamenter sistemin gereklerine uygun olarak daha 

sembolik bir hüviyete bürünecektir. 

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi 19 üyeden oluşmalı ve 9’ar üyeli iki daire ile genel kurul şeklin-

de çalışmalarını yürütmelidir. Anayasa Mahkemesi’ne üye seçiminde Cumhurbaşkanı-

TBMM-Yüksek Yargı üçlüsünün yetkili bulunduğu karma bir yöntem uygulanmalı-

dır. Yüksek Yargınıın seçeceği üyeler Cumhurbaşkanının onayına gerek kalmadan ta-

Yeni anayasayla birlikte 
Cumhurbaşkanı’nın Anayasa 

Mahkemesi haricindeki yüksek 
yargı yerlerine üye atama 

yetkisine de son verilmeli ve bu 
yetki Hakimler Savcılar Yüksek 

Kurulu’na bırakılmalıdır. 
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mamen kendi inisiyatiflerinde olmalıdır. Cumhur-

başkanının ve Yüksek Yargının seçeceği üye sayı-

sı TBMM’ye göre daha az sayıda olmalıdır. Böyle-

ce Anayasa Mahkemesi’nin demokratik meşrulu-

ğu güçlenmiş olacaktır. TBMM’nin seçeceği üye-

ler için nitelikli çoğunluk aranmalıdır. Diğer yandan 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi azaltı-

larak 9 yıllık bir görev süresi öngörülmelidir.

Yüce Divan yargılama yetkisi dairelerden birine 

verilmeli, bu dairenin verdiği kararlara karşı ise Ge-

nel Kurul denetimden sorumlu olmalıdır. Yüce Di-

vanda yargılanacak kişiler tekrardan düzenlenerek 

bu kişiler sadece Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, 

Başbakan, Bakanlar ve Anayasa Mahkemesi üyele-

ri ile sınırlı tutulmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi’nin bir kanun veya kanun hükmünde kararname hükmü-

nü iptal ederken veya iptal talebini reddederken kanun koyucu yerine geçerek yo-

rumlu red kararı veremeyeceğine dair bir hüküm yeni anayasada yer almalıdır. Öte 

yandan Anayasa Mahkemesi’ne nitelikli çoğunlukla (2/3) karar almak kaydıyla be-

lirli durumlarda yürürlüğü durdurma yetkisi veril-

meli; ancak Mahkeme bu kararı verdikten sonra-

ki en geç 90 gün içinde asıl davaya ilişkin gerekçe-

li kararını açıklamalıdır. Mevcut anayasada yerlan 

Anayasa Mahkemesi’nin işin esasına girerek ver-

diği red kararının Resmi Gazete’de yayımlanma-

sından sonra aynı kanun hükmünün Anayasaya 

aykırılığı iddiasıyla 10 yıl geçmedikçe tekrar baş-

vuruya konu edilemeyeceğine ilişkin süre şartı 5 

yılla sınırlanmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi’ne üye 
seçiminde Cumhurbaşkanı-
TBMM-Yüksek Yargı 
üçlüsünün yetkili 
bulunduğu karma bir 
yöntem uygulanmalıdır. 
Yüksek Yargınıın seçeceği 
üyeler Cumhurbaşkanının 
onayına gerek kalmadan 
tamamen kendi 
inisiyatiflerinde olmalıdır. 
Cumhurbaşkanının ve 
Yüksek Yargının seçeceği üye 
sayısı TBMM’ye göre daha 
az sayıda olmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi’ne 
nitelikli çoğunlukla (2/3) 
karar almak kaydıyla belirli 
durumlarda yürürlüğü 
durdurma yetkisi verilmeli; 
ancak Mahkeme bu kararı 
verdikten sonraki en geç 
90 gün içinde asıl davaya 
ilişkin gerekçeli kararını 
açıklamalıdır. 
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Temel hakların daha etkin bir şekilde korunabilmesi için bireysel başvuru yolunun 

kabul edilmesi gerekir. Bireysel başvuru konusu haklar, anayasada sayılan klasik hak ve 

hürriyetler ile olumlu edim gerektirmeyen sosyal haklarla sınırlı tutulmalıdır.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)

HSYK’nın oluşumu ile ilgili mevcut durum korunmakla birlikte, Kurulun bağım-

sızlığının sağlanabilmesi için Adalet Bakanı üyelikten çıkarılmalı, Adalet Bakanı müs-

teşarı ise bakanlık ile kurul arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere üye olarak kal-

malıdır. Ancak Müsteşar kurula başkanlık yapmamalı, kurul kendi başkanını kendisi 

seçmelidir. HSYK’nın her türlü disiplin cezası ka-

rarına karşı yargı yolu açılmalıdır. Kurula bağlı bir 

Genel Sekreterlik kurulmalı ve genel sekreter ku-

rul tarafından atanmalıdır.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

YSK tam zamanlı çalışan bir kurul hüviyetine büründürülmelidir. YSK iki daireden 

ve bir Genel Kurul’dan oluşmalı dairelerden biri seçim işlerine diğeri ise seçim uyuş-

mazlıklarına bakmalıdır. YSK, 11 üyeden oluşmalı, üyelerden 4’ünü Yargıtay, 3’ünü 

Danıştay, 4’ünü de TBMM nitelikli çoğunlukla seçmelidir. TBMM’nin seçeceği üye-

ler hukukçu öğretim üyeleri arasından olmalıdır. YSK dairelerinin verecekleri kararla-

ra karşı Genel Kurul’da itiraz yoluna gidilebilmelidir.

HSYK’nın her türlü disiplin 
cezası kararına karşı yargı 

yolu açılmalıdır. 
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ANKARA STRATEJİ ENSTİTÜSÜ HAKKINDA

Misyon ve Vizyon

Ankara Strateji Enstitüsü 2011 yılında kurulmuş olup; siyasi partilerden ve çıkar 

gruplarından bağımsız olarak hukuk, ekonomi, politika ve toplumsal bilimler alanla-

rında çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşudur. 

 Hukuk, ekonomi ve politika alanlarında sürekli ve güvenilir bilgiye ihtiyaç du-

yulan günümüz dünyasında, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri topla-

mak, analiz etmek, değerlendirmek ve ulusal ve uluslararası karar vericilerin,  siyasile-

rin, bürokratların, kamu ve özel kuruluşların hizmetine sunmak Ankara Strateji’nin ön-

celikli amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmek maksadıyla düzenli makale ve dergi  yayını 

yapmakla beraber Türkiye de ve yurtdışında, konferans, toplantılar , çalıştaylar ve pa-

neller  düzenlemektedir. Ayrıca, alanında kalifiye personelin ve uzmanların yetişmesi 

için eğitim, staj programları ve kurslar organize etmektedir. 

Yapı olarak üç ana araştırma bölümüne ayrılmıştır: “Hukuk Araştırmaları “, “Ekonomi 

Araştırmaları”, ve  “Politika Araştırmaları.”  Bu alanlarda akademisyenler ve uzmanlar tara-

fından projeler üretilmekte, raporlar, bildiriler yayınlanmaktadır. Diğer tarafran  bu alan-

larda faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla işbirliği ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
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Hukuk Araştırmaları Bölümü fikir ve çözüm üretmek  amacıyla anayasa hukuku, 

ceza hukuku, enerji hukuku, uluslararası hukuk ve AB hukuku alanlarında  faaliyet gös-

termektedir.

Ekonomi Araştırmaları Bölümü dünyada ve Türkiye de gerçekleşen dönüşümü an-

lamaya ve sürdürülebilir kılmaya  yönelik analizler yapmakta ve gerçekçi, etkin politi-

ka üretmeyi hedeflemektedir.

Türkiye ve dünya coğrafyasındaki siyasi gelişmeleri takip ederek, iç ve dış politika 

alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik çalışamalarda bulunarak karar vericileri ve ka-

muoyunu bilgilendirmeyi ve yeni stratejiler ortaya koymayı hedeflemektedir. Özellik-

le Türkiye’nin AB uyum süreci, Ortadoğu’daki demokratikleşme süreçleri ve bu bölge-

deki Türkiye’nin dış politikasına katkıda bulunmaktadır.
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