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SUNUŞ 

Yeni anayasa hazırlık süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24. Dönemde ele 
aldığı en önemli ve öncelikli gündem maddesi olmuştur. Bu doğrultuda, 
“TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu” kurulmuş; Komisyon, 19 Ekim 2011’de 
ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamıştır.  

TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin üçer üye ile temsil edildiği 
Komisyon, 2012 yılı sonuna kadar çalışmalarını tamamlamayı hedeflemektedir. 
Dört aşamadan oluşması planlanan çalışmaların ilk aşaması olan “katılım, veri 
toplama ve değerlendirme” aşaması 1 Mayıs 2012 tarihi itibariyle 
tamamlanmıştır. Bu aşamada, bütün vatandaşlarımızın yeni anayasa yapım 
sürecine katılımı sağlanmış, dünya anayasaları ve çalışmalarımıza ışık 
tutabilecek çok sayıda bilimsel çalışma incelenmiştir.  

Başta Milletvekilleri olmak üzere kamuoyunun bilgi ihtiyacını doğru, tarafsız ve 
güvenilir araştırmalarla karşılamayı hedefleyen TBMM Araştırma Hizmetleri 
Başkanlığı da yeni anayasa çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu 
çerçevede, yasama uzmanlarımız, özellikle AB ülkeleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin anayasalarını; egemenlik, vatandaşlık, azınlık ve dil hakları, 
eğitim, yargı, din-devlet ilişkileri, asker-sivil ilişkileri, kadın-erkek eşitliği, 
ekonomik ve mali hususlar, seçimler ve referanduma ilişkin düzenlemeler 
açısından karşılaştırmalı bir şekilde ele alarak elinizdeki eseri ortaya 
çıkarmıştır.   

Bu vesileyle, yeni anayasa çalışmalarında halkımızın beklentileri doğrultusunda 
olumlu sonuca varılacağına dair taşıdığım inancı bir kez daha ifade ediyor, 
yeni anayasa çalışmalarına katkıda bulunanlara ve bu kitabın hazırlanmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

 
Cemil ÇİÇEK 

TBMM Başkanı  
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BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

Meltem DOĞAN∗ 

ayandığı siyasi, ekonomik ve sosyal felsefenin ışığında kişi hak ve 
özgürlüklerini, devlet organlarının örgütlenişini ve devlet ile vatandaş 

arasındaki ilişkiyi düzenleyen anayasalar, başlangıç metinleri ile sistemin 
üzerine inşa edildiği felsefeyi ortaya koymayı amaçlamışlardır. Bu açıdan 
başlangıç metninde sıralanan ve vurgulanan hedefler, değerler ve idealler 
devletten devlete farklılaşmaktadır.  

Bu çerçevede, çalışmanın birinci bölümünde başlangıç kısmının 
kavramsal değerlendirmesine ve tarihsel gelişimine kısaca değinilerek 
anayasaya giriş sebeplerinden bahsedilmiştir. Başlangıç metninin hukuki bir 
nitelik taşıyıp taşımadığı bu bölümde ele alınan bir diğer konudur. İkinci 
bölümde, çalışmanın konusunu teşkil eden ülke anayasalarının başlangıç 
kısımları incelenerek başlangıç kısımlarında öne çıkan kavramlar ve özellikler 
aktarılmıştır. Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, 
Malta, Hollanda ve İsveç anayasalarının başlangıç bölümleri bulunmadığından, 
bu anayasalar çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Sonuç bölümünde ise 
incelenen başlangıç metinleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

                                                 
∗ Yasama Uzman Yardımcısı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

D
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Kavramsal ve Tarihsel Değerlendirme 

Anayasaların başlangıç kısımları, anayasanın dayandığı temel felsefeyi ve 
ideolojik prensipleri ortaya koyan1, anayasanın yapılış sebeplerini açıklayan,2 
edebi bir üslupla yazılmış, “en ulusal ve en özel”3 metinlerdir. Tanör ve 
Yüzbaşıoğlu’na göre ise “Başlangıç”, anayasanın dayandığı temel görüş ve 
ilkelerin belirtildiği bölümdür.4 

Anayasalara başlangıç kısmı konulması geleneği 1787 tarihli ABD 
Anayasası ile başlamıştır. “Biz Birleşik Devletler halkı…” cümlesi ile başlayan 
ve 52 kelimeden oluşan ABD Anayasası’nın başlangıç kısmının diğer ülkelerin 
anayasaları üzerinde önemli etkisi olduğu söylenebilir. Avrupa ülkelerinde ise 
ilk defa 1791’de Polonya ve Fransa anayasalarında görülmüştür. Bu geleneği 
1853 tarihinde Arjantin Anayasası, 1867’de Kanada Anayasası ile 1886’da 
Kolombiya Anayasası takip etmiştir. 1919’da Finlandiya ve aynı tarihli 
Almanya Anayasası, 1937 tarihli İrlanda ve 1946 tarihli Japonya Anayasası, 
başlangıç kısmı olan ilk anayasalara örnek olarak gösterilebilir.5 

Anayasalara başlangıç kısmının konulmasının teamül haline dönüşmesi 
II. Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır. Bu dönemde yapılan anayasalarda 
egemenliğin halka ait olduğu belirtilse de anayasa yapma yetkisinin temsilciler 
aracılığıyla kullanılacağı vurgulanmıştır.6 Bu dönemde hazırlanan anayasaların 
başlangıç metninde, Alman ve Japon anayasalarında olduğu gibi, “dünya 
barışı”nın yanı sıra “özgürlük” ve “birlik” gibi kavramlara yer verilmiş, birey 
hak ve özgürlüklerine gönderme yapan liberal bir felsefe işlenmiştir.7 

Anayasalara başlangıç kısmının konulmasının birçok sebebi vardır. 
Örneğin bağımsızlık mücadelesi sonrası kurulan devletler, anayasalarında 
başlangıç kısmına yer vererek yeni kurmuş oldukları devletin ideolojik tercihini 
ve siyasi felsefesini belirtmişlerdir. Başlangıç kısımlarında ayrıca ulusal 
bağımsızlığın “kahramanca”8 ya da “fedakârlıklarla”9 kazanıldığına ilişkin 
vurgular yapılmıştır.  

İhtilal, darbe ve devrim sonucunda siyasi rejimin değiştiği ülkelerin 
anayasalarında, genelde, anayasalara başlangıç kısmı konulduğu görülmektedir. 
Başlangıç kısmında Küba Anayasası’nda olduğu gibi devrimin amaçları ve 
devrimin felsefesi anlatılarak, anayasaya meşru bir nitelik kazandırılmak 
istenmiştir.10  

Anayasaların başlangıç metinlerinin hukuki bir değer taşıyıp taşımadığı 
sorunsalı ele alınması gereken konulardan bir diğeridir. Bu açıdan Orgad, 
başlangıçları işlevleri açısından; ulusal kimliği güçlendirmeyi amaçlayan fakat 
hiçbir bağlayıcılığı olmayan “sembolik” nitelikteki başlangıç metinleri; hukuki 
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bağlayıcılığı olan ve anayasal yorumda kullanılan “yorumlayıcı” başlangıç 
metinleri ve anayasal haklar için “bağımsız” bir kaynak niteliğinde olan 
başlangıç metinleri olarak üçe ayırmıştır. Sembolik nitelikteki başlangıç 
kısmına örnek gösterilen ABD Anayasası’nın başlangıç metninden, 
uygulanabilir pozitif hukuk normlarının çıkarılmasının mümkün olmadığı 
belirtilmiştir.11 Ancak, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin, Federal Devlet 
Anayasası’nın Federe Devlet anayasalarından üstün olduğuna dair aldığı kararı, 
anayasanın başlangıç kısmına dayandırması, başlangıç metnine hukuki bir değer 
kazandırmıştır.12  

Anayasaların başlangıçları genelde pozitif anayasa normlarının 
yorumlanmasında katkı sağlamaları açısından hukuki bir değere sahiptir. 
Örneğin, Estonya Anayasa Mahkemesi, yerel yönetim meclislerinin seçiminde 
Estonya dilinin önkoşul olarak ileri sürüldüğü kanunun anayasa uygun 
olduğunu doğrulayarak, bunu anayasanın başlangıcında belirtilen “Estonya 
milletini ve kültürünü korumayı garanti altına alma” ifadesine dayandırmıştır.13  

Üçüncü sınıflandırmaya örnek olarak Fransa Anayasası’nın başlangıç 
kısmı gösterilmiştir. Fransa Anayasası’nın başlangıç metni kısa olmasına 
rağmen 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ne ve 1946 
Anayasası’nın başlangıç kısmına atıf yaparak kapsamını genişletmiştir. Fransız 
Anayasa Konseyi, anayasanın başlangıç kısmını anayasallık denetiminde ölçüt 
norm olarak kullanmış, 16 Temmuz 1971 tarihinde parlamentodan geçen 
kanunun, 1946 Anayasası’nın başlangıç kısımda geçen “Cumhuriyet kanunları 
tarafından tanınan temel ilkeler” ifadesi ile çeliştiğini ileri sürerek anayasaya 
aykırı olduğu yönünde karar almıştır.14 Fransız Anayasa Konseyi aldığı 
kararlarla 1958 Anayasası’nın başlangıç metnini dolayısıyla 1946 
Anayasası’nın başlangıç kısmını ve 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirgesi’ni “anayasallık bloğu”na15 dâhil etmiştir. 

Ülkemizde ise anayasada bir başlangıç bölümüne yer verilmesi, ilk defa 
1961 Anayasası ile başlamış ve Anayasanın 156. maddesine göre başlangıç 
bölümü anayasa metnine dahil edilerek güçlendirilmiştir. 1982 Anayasası da 
başlangıç kısmının bu hukuki gücünü korumuştur. 1982 tarihli Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 176. maddesinde belirtilen, başlangıç kısmının 
Anayasa metnine dahil olduğuna dair ibare ve 2. maddesinde belirtilen, Türkiye 
Cumhuriyeti “Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan bir devlettir.” 
hükmü ve Anayasa Mahkemesi’nin bu doğrultuda verdiği kararlar, başlangıç 
bölümünün anayasanın diğer maddeleriyle eşit hukuki değerde olduğunu 
göstermektedir.16 
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ABD ve AB Üye Ülkeleri Örnekleri 

ABD 
“Biz, Birleşik Devletler halkı...” diye başlayan ABD Anayasası’nın 

başlangıç kısmında, anayasayı yapan otoritenin halk olduğu vurgusu 
yapılmıştır. Anayasanın başlangıç kısmında ayrıca, “daha mükemmel bir birlik 
sağlamak”, “adalet”, “yurtiçi huzur”, “dışarıya karşı ortak savunmayı 
gerçekleştirmek”, “genel refahı yükseltmek” ve “mevcut ve gelecek kuşaklara 
özgürlüğün nimetlerini sağlamak” ifadeleri yer almaktadır.17 

Bulgaristan  
“Biz, 7. Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bulgaristan halkının iradesini ifade 

etme arzusu ile…” şeklinde başlayan başlangıç kısmında “özgürlük”, “barış”, 
“hümanizm”, “eşitlik”, “evrensel insani değerler”, “bireyin güvenliği, onuru ve 
hakları”, “devletin bütünlüğü”, “demokratik, sosyal ve hukuk devleti” gibi 
kavramlar öne çıkmaktadır.18 

Çek Cumhuriyeti 
“Biz, Bohemya, Moravya ve Silezya’daki Çek Cumhuriyeti vatandaşları” 

ifadesiyle başlayan başlangıç kısmında, Çek Cumhuriyeti, “birbirlerine karşı 
sorumluluklarının ve görevlerinin bilincinde olan, özgür ve eşit vatandaşların 
yurdu”, “insan haklarına saygılı ve sivil toplum prensiplerine dayalı, demokratik 
ve özgür bir devlet”, “dünya demokrasilerinin ve Avrupa ailesinin bir parçası” 
ve “hukuk devletinin bütün teamüllerine uymada kararlı” bir devlet olarak 
nitelendirilmiştir. Anayasanın “özgürce seçilen temsilciler aracılığıyla” kabul 
edildiği belirtilmiştir.19 

Estonya  
“Devleti güçlendirmek ve korumak”, “self-determinasyon”, “özgürlük”, 

“adalet”, “hukuk devleti”, “iç ve dış barış”, “sosyal refah ve kalkınma” gibi 
kavramlara yer veren başlangıç kısmında “Estonya milletini, dilini ve kültürünü 
korumayı taahhüt eden” Anayasanın “Estonya halkı” tarafından kabul edildiği 
belirtilmiştir.20 

Federal Almanya  
“Tanrı ve insanlar karşısında sorumluluğunun bilincinde…” sözleriyle 

başlayan başlangıç kısmında, “Alman milleti”, “Almanya’nın birliği ve 
özgürlüğü” ve “dünya barışı” gibi kavramlara vurgu yapılmıştır. “Kendi 
kaderini tayin hakkını serbestçe kullanan” Alman eyaletleri teker teker 
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sayılmıştır. Başlangıç kısmının dikkat çeken bir diğer özelliği “birleşmiş bir 
Avrupa”dan bahsediyor olmasıdır.21 

Fransa 
“Fransız halkı…” diye başlayan Fransa Anayasası’nın başlangıç kısmı, 

“1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nde tanımlanan, 1946 
Anayasası’nın başlangıç kısmında teyit edilip tamamlanan insan haklarına ve 
milli egemenlik ilkelerine” bağlılığı ilan eder.22 Başlangıç kısmında yer verilen 
2004 Çevre Şartı’nda belirtilen hak ve ödevlere bağlılık da dikkat çekici bir 
diğer özellik olarak gösterilebilir. 

İrlanda 
“Her kudretin geldiği ve en sonunda gideceğimiz, tüm insanlar ve 

devletlerin tüm fiillerinin dayanağını bulduğu, En Kutsal Üçlü Adına” ve “İlahi 
sahibimiz, İsa Mesih” gibi dini kavramların yer aldığı başlangıç metninde 
bağımsızlık mücadelesi hatırlatılmış; “adalet”, “birey onur ve özgürlüğü”, 
“sosyal düzene erişilmesi”, “ülkenin birliği”, “barış” ve “kamu yararı” 
kavramlarına yer verilmiştir. Başlangıç metninde, “Biz, İrlanda halkı…” diye 
başlayarak anayasayı yapan ve kanunlaştıran gücün İrlanda halkı olduğu 
vurgusu yapılmıştır.23 

İspanya 
Anayasayı ilan eden güç “İspanyol milleti”dir. “Adalet”, “özgürlük”, 

güvenlik”, “refah”, “adil sosyal ve ekonomik düzen”, “halk iradesi”, “hukuk 
devleti”, “kültürel ve ekonomik gelişme”, “demokratik ve ileri toplum”, 
“dünyanın bütün halkları ile barışçı ilişkiler” ve “işbirliği” vurgulanan 
kavramlardır. Anayasa metnini ise parlamento kabul etmiş, İspanyol halkı 
onaylamıştır.24 Başlangıç kısmında tüm İspanyolları ve İspanya halklarının 
kültür, gelenek dil ve kurumlarının korunması çağrısında bulunularak, dilsel ve 
etnik çoğulculuk güvence altına alınmaya çalışılmıştır. 

Litvanya 
Başlangıç kısmında “bağımsızlık ve özgürlüğünü savunan”, “ana dilini, 

yazılı eserlerini ve geleneklerini koruyan”, “Litvanya topraklarında ulusal 
birliği teşvik eden” ve “dürüstlük, adalet, uyumlu bir toplum ve hukuk 
devletinin kurulması için çabalayan” Litvanya milletinin anayasayı onayladığı 
ve ilan ettiği belirtilmiştir.25 
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Macaristan 
“Ulusal Ant” başlıklı Macar Anayasası’nın başlangıç metni “Tanrı 

Macarları kutsasın” sözleriyle başlamış ve “Biz, Macar milletinin üyeleri…” 
ifadesiyle devam etmiştir. Ülkenin “Hıristiyan Avrupa’nın bir parçası” olduğu 
belirtilerek, “Hıristiyanlığın ulusumuzu korumadaki rolünü tanıyor ve aynı 
zamanda ülkemizin farklı dini geleneklerine değer veriyoruz” gibi 
Hıristiyanlıkla ilgili ifadelere yer verilmiştir. Başlangıç metninde ayrıca aile 
kurumu yüceltilmiş, “Bir arada yaşamamız için en önemli çerçeveyi ailenin ve 
ulusun sunduğunu düşünüyoruz” ve “Macar anayasal devletinin devamlılığını 
ve ulusun bütünlüğünü temsil eden tarihi anayasamıza ve Kutsal Kraliyet 
kazanımlarına saygı duyuyoruz” gibi muhafazakâr içerikli cümlelere yer 
verilmiştir. Ayrıca, Macar dilinin, kültürünün ve mirasının yanı sıra, ülkede 
yaşayan diğer milletlerin dillerini ve kültürlerini de korunması teşvik edilmiştir. 
Başlangıç metninde, 1949 komünist anayasasının tiranlık rejim temelli olması 
sebebiyle tanınmadığı ve geçersiz olduğu; 1956 Devrimi ile şu anki 
özgürlüklere kavuşulduğu, 1944’te kaybedilen self-determinasyon hakkının        
2 Mayıs 1990’da yapılan özgür seçimler sonucu kurulan ilk temsili organla 
yeniden kazanıldığı ifade edilmiştir.26 “Özgürlük”, “bağımsızlık”, “refah”, 
“emniyet” ve “asayiş” metinde öne çıkan diğer kavramlardır. 

Polonya  
Anayasanın başlangıç metninde, 1989 siyasi rejim değişikliğinin Polonya 

ulusunun kendi kaderini demokratik bir şekilde tayin hakkına imkan sağladığı 
belirtildikten sonra, “Biz Polonya ulusu” diyerek bağımsızlık mücadelesi ve 
atalarına duydukları minnettarlık dile getirilmiştir. “Hıristiyanlık mirası” gibi 
dini kavramların yanı sıra “temel özgürlükler”, “insan hakları”, “adalet”, 
“toplumsal diyalog” ve “kamu kuruluşlarında verimli çalışma” gibi kavramlara 
da yer verilmiştir.27 

Portekiz  
1974 Darbesinin, faşist rejimi sona erdirdiğini anlatan başlangıç 

bölümünde, devrimin “Portekiz halkına temel hak ve özgürlüklerini geri 
verdiği” belirtilerek devrim meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. “Portekiz halkının 
iradesine saygı duyarak ve daha özgür, daha adil ve daha kardeşçe bir ülkeyi 
inşa etmek amacıyla, ulusal bağımsızlığı savunma, temel yurttaş haklarını 
güvence altına alma, demokrasinin temel ilkelerini yerleştirme, hukukun 
üstünlüğüne dayalı demokratik bir Devletin önceliğini hüküm altına alma ve 
sosyalist topluma doğru bir yol açma kararını”28 Kurucu Meclisin onayladığı 
belirtilmiştir. Aynı şekilde başlangıcın son paragrafında “Kurucu Meclis,            
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2 Nisan 1976 tarihindeki genel kurul toplantısında, aşağıdaki Portekiz 
Cumhuriyeti Anayasası’nı kabul eder ve karara bağlar:”29 diyerek vurgu, 
halktan ziyade Kurucu Meclise yapılmıştır. 

Slovakya  
“Biz Slovak milleti” diye başlayan Slovakya Anayasası’nın başlangıç 

kısmında, Slovakların atalarından kalan siyasi ve kültürel mirasın bilincinde 
oldukları ifade edilmiş; Slovakya Cumhuriyeti’nde yaşayan etnik grup ve 
azınlıkların birlikteliğine, demokratik ülkelerle kalıcı ve barışçıl işbirliğine, 
ekonomik refaha, özgürlüklere, demokratik yönetim biçimine ve self-
determinasyona vurgu yapılmıştır. “Biz Slovakya Cumhuriyeti vatandaşları, bu 
anayasayı temsilcilerimiz aracılığı ile kabul ederiz.” hükmüyle son bulan 
başlangıç kısmında egemenliğin temsilciler aracılığı ile kullanıldığına işaret 
edilmiştir.30 

Slovenya  
Slovenya’nın, eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden 

(SFRY) bağımsızlığını ilan ederek ayrılışının anlatıldığı başlangıç bölümünde, 
SFRY’ye bağlı iken Slovenya halkının egemenlik haklarının tamamını 
kullanamadığı ve SFRY’nin hukuk kuralları ile yönetilen bir devlet olmadığı 
ileri sürülerek bu ayrılışın haklı temellere dayandığı vurgulanmıştır. Slovenya 
Cumhuriyeti’nin SFRY’den ayrılan diğer devletlerle “eşit”, “demokratik”, 
“barışçıl” ve “toprak bütünlüğüne saygı”ya dayalı bir ilişki kurmaya istekli 
olduğu belirtilmiştir. Slovenya Cumhuriyeti Parlamentosu’nun anayasayı kabul 
ettiği ilan edilmiştir.31 

Yunanistan  
Yunanistan Anayasası “bölünmez ve özleri aynı olan Kutsal Üçlü adına” 

cümlesinden ibaret olan bir başlangıç bölümüne sahiptir.32 

Sonuç 

Çalışmanın konusunu oluşturan anayasaların başlangıç kısımlarının 
çoğunda egemenliğin kaynağına vurgu yapıldığı görülmektedir. Egemenliğin 
kaynağının “halk”ın kendisi olduğu vurgusunun yapıldığı anayasaların yanı sıra, 
bir millete atıf yapan ifadelerin kullanıldığı anayasalar da vardır. Litvanya, 
İspanya ve Slovakya anayasalarının başlangıç kısmında egemenliğin belli bir 
millete ait olduğu ifadesi kullanılmıştır. Polonya Anayasası’nın başlangıç 
kısmında “Biz Polonya milleti, Cumhuriyetin bütün vatandaşları” ve Çek 
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Cumhuriyeti Anayasası’nda “Biz Çek Cumhuriyeti vatandaşları” diye 
belirtilerek vatandaşlık bağı öne çıkarılmıştır. Bulgaristan Anayasası’nda ise 
“Biz, 7. Büyük Millet Meclisinin üyeleri” ifadesi ile yasama organına atıf 
yapılmıştır. 

Başlangıç kısımlarının bazılarında ise tarihi bir anlatım kullanılarak 
atalarının bağımsızlık mücadelesine ve atalarına duydukları minnettarlığa33 
vurgular yapılmıştır. Polonya Anayasası’nın başlangıç kısmında 1989 siyasi 
rejim değişikliğine, Portekiz Anayasası’nın başlangıç kısmında 1974 askeri 
darbesinin faşist rejimi sona erdirdiğine, Estonya Anayasası’nın başlangıç 
kısmında Estonya’nın 24 Şubat 1918’de bağımsızlığını ilan etmesine, Slovenya 
Anayasası’nın başlangıç kısmında Slovenya’nın bağımsızlığını ilan ederek eski 
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetinden ayrılışına ve Slovakya 
Anayasası’nın başlangıç kısmında Büyük Moravya İmparatorluğunun tarihi 
mirasına değinilmiştir.  

Anayasanın yapılış nedeni ve felsefesi ile ilgili bilgileri edindiğimiz 
anayasaların başlangıç bölümünde “dil”34, “kültür”35 ve “gelenek”36 gibi ulusal 
kimliğe dair kavramlara da yer verilmektedir. Bazı ülkelerin anayasalarının 
başlangıç metinlerinde ise dinsel öğeler işlenmiştir. Almanya ve Polonya 
anayasalarında Tanrı’ya karşı sorumluluk vurgusu yapılırken, İrlanda Anayasası 
ve Yunanistan Anayasası’nda “Kutsal Üçlü adına” kavramları kullanılmıştır. 
Macaristan Anayasası’nda “Hıristiyan Avrupa” ve Polonya Anayasası’nda ise 
“Hıristiyanlık mirası” ifadeleri kullanılmıştır.  

Başlangıç kısmında ele alınan bir başka konu toplumun ya da devletin 
birincil amaçlarıdır. “İnsan hakları”37, “ülkenin birliği”38, “güvenlik”39, 
“demokrasi”40, “adalet”41, “özgürlük”42, “onur”43, “bağımsızlık”44, “eşitlik”45, 
“barış”46, “işbirliği”47 ve “kardeşlik”48 gibi evrensel değerlerin yanı sıra 
“ekonomik gelişme”49, “kalkınma”50, “refah”51, “toplumsal diyalog”52, “kamu 
yararı”53 ve “kamusal alanda verimlilik”54 gibi sosyo-ekonomik alana ilişkin 
kavramlar da yer almaktadır. 

Anayasaların başlangıç kısımları, çoğunlukla anayasaların başında 
bulunmaları ve “Başlangıç” başlığı altında yer almaları gibi benzer şekli 
özelliklere sahiptir. ABD Anayasası’nda olduğu gibi, “Başlangıç” başlığına 
sahip olmayan başlangıç metinlerinin yanında, Macaristan Anayasası’nda 
olduğu gibi “Ulusal Ant” gibi farklı bir başlığa sahip başlangıç metinleri de 
bulunmaktadır.  

Araştırmamızın konusunu oluşturan anayasaların başlangıç kısımlarının 
diğer bir özelliği de, ortalama 100-200 kelimeden oluşan metinler olmalarıdır.  
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694 kelime ile en uzun başlangıç metnine sahip Macaristan Anayasası’nı       
320 kelime ile Polonya ve 284 kelime ile Slovenya anayasaları takip etmektedir. 
“Başlangıç” başlığına sahip olmayan Yunanistan ve Letonya55 anayasalarının 
ise tek bir cümle ile başlayan girişleri mevcuttur. ABD Anayasası da 52 
kelimelik tek bir cümleden oluşan başlangıç metnine sahiptir. ABD 
Anayasası’nı 86 kelime ile Federal Almanya Cumhuriyeti ve 90 kelime ile 
Bulgaristan anayasaları takip etmektedir. 
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Anayasallık Bloğu Kavramına İhtiyaç Var Mıdır”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, Cilt 55, Sayı 3, (Temmuz-Eylül 2000), s. 81-103.  
17 “Biz, Birleşik Devletler Halkı, daha mükemmel bir birlik yaratmak, adaleti 
sağlamak, ülke içinde huzuru güvence altına almak, ortak savunmayı gerçekleştirmek, 
genel refahı artırmak ve özgürlüğün nimetlerini kendimize ve gelecek kuşaklara 
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20 Estonya Parlamentosu, “The Constitution of the Republic of Estonia”, Erişim: 
19.09.2011, http://www.legaltext.ee/text/en/X0000K1.htm 
21 “Tanrı ve insanlar karşısındaki sorumluluğunun bilincinde olan, birleşmiş bir 
Avrupa’nın eşit haklara sahip bir üyesi olarak, dünya barışına hizmet etmek emeliyle 
beslenerek özgü iradesiyle hareket eden Alman Milleti, kendi Anayasa yapma yetkisine 
dayanarak, işbu Anayasayı kabul etmiştir. Kendi kaderini tayin haklarını serbestçe 
kullanan, Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Alt Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Ren-Palatina, 
Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerindeki 
Almanlar, Almanya’nın birliğini ve özgürlüğünü tamamlamışlardır. Böylece bu 
Anayasa bütün Alman milleti için geçerlidir.” Bkz. T.C. Adalet Bakanlığı, “Federal 
Almanya Cumhuriyeti Anayasası”, Erişim: 28.09.2011, http://www.adalet.gov.tr/duy 
urular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/08-ALMANYA%20209-276.pdf 
22 “Fransız halkı, 1789 Beyannamesi’nde tanımlanan, 1946 Anayasası’nın başlangıç 
kısmında teyit edilip tamamlanan insan haklarına ve milli egemenlik ilkelerine, aynı 
şekilde 2004 Çevre Şartında belirtilen hak ve ödevlere bağlılığını ihtişamla ilân eder. Bu 
ilkeler ve hakların kendi kaderlerini serbestçe belirlemeleri esası gereğince Cumhuriyet, 
kendisine katılma iradesini beyan eden denizaşırı ülkelere özgürlük, eşitlik ve kardeşlik 
ortak idealine dayanan ve bu ülkelerin demokratik gelişmelerini sağlayacak yeni 
kurumlar sunar.” Bkz. T.C. Adalet Bakanlığı, “Fransa Anayasası”,  Erişim: 28.09.2011,  
http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/07-FRANSA%20 
169-208.pdf 
23 “Her kudretin geldiği ve en sonunda gideceğimiz, tüm insanlar ve Devletlerin tüm 
fiillerinin dayanağını bulduğu, En Kutsal Üçlü Adına, Biz, İrlanda halkı, Babalarımıza 
yüzyıllarca süren sınavlarında dayanma gücü veren İlahi Sahibimiz, İsa Mesih’e olan 
tüm borçlarımızı naçizane kabul ederek, Ulusumuzun haklı bağımsızlığını yeniden 
kazanmak için verdikleri kahramanca ve aralıksız mücadeleyi minnetle hatırlayarak ve 
Basiret, Adalet ve Hamiyetten ayrılmadan, bireyin onur ve özgürlüğünün sağlanması, 
gerçek sosyal düzene erişilmesi, ülkenin birliğinin kurulması ve diğer uluslarla barış 
tesis edilmesi yoluyla kamu yararını geliştirme gayesi güderek, İşbu Anayasayı kabul 
eder, kanunlaştırır ve kendimize armağan ederiz.” Bkz. T.C. Adalet Bakanlığı, “İrlanda 
Anayasası”, Erişim: 28.09.2011, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anaya 
salar/ulkeana/pdf/09-İRLANDA%20277-318.pdf.  
24 “İspanyol Milleti, adalet, özgürlük ve güvenlik oluşturmak ve her üyesinin refahını 
desteklemek için, egemenliğini kullanarak, şunları yapmak için iradesini ilan eder: Adil 
bir sosyal ve ekonomik düzen uyarınca, Anayasa ve kanunlar kapsamında, bir arada 
demokratik yaşama güvencesi vermek; Halk iradesinin bir ifadesi olarak hukukun 
üstünlüğünü teminat altına alan Hukuk Devletini güçlendirmek; Tüm İspanyolları ve 
İspanya halklarını, bunların kültür ve geleneklerini, insan haklarını, dillerini ve 
kurumları korumak; Herkesin hakettiği kaliteli bir yaşamı sağlamak için kültürel ve 
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ekonomik gelişmeyi teşvik etmek; Demokratik ve ileri bir toplum oluşturmak ve 
dünyanın bütün halklarıyla barışçı ilişkiler ve etkili işbirliğini güçlendirmek için 
İşbirliği yapmak. Bu sebeple, aşağıdaki metni Parlamento (Cortes Generales) kabul 
etmiş ve İspanya halkı onaylamıştır.” Bkz. T.C. Adalet Bakanlığı, “İspanya Anayasası”, 
Erişim: 28.09.2011, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana 
/pdf/14-İSPANYA%20533-584.pdf; Ayrıca “başlangıç metninin gereksizliği” ve Çin 
Anayasası üzerine yapılan çalışmada yer alan İspanya Anayasası’na ilişkin 
değerlendirme için bkz. Cao Siyuan, “On preambles, constitutions do not need 
preambles”, Chinese Law and Government, Cilt 38, Sayı 6, (November-December 
2005), ss. 14-15. 
25 Litvanya Parlamentosu, “The Constitution of the Republic of Lithuania”,  Erişim: 
28.09.2011, http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm 
26 Mehmet Ratip, “Yeni Macaristan Anayasası Ne Anlatıyor? Türkiye’nin Katılımsız 
Bir Anayasa Yapım Sürecinden Çıkarabileceği Dersler”, TEPAV, Erişim: 03.10.2011,  
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1305274159-2.Yeni_Macar_Anayasasi_Ne_Anlati 
yor_Turkiye_nin_Katilimsiz_Bir_Anayasa_Yapim_Surecinden_Cikarabilecegi_Dersler 
.pdf  
27 “Anavatanımızın varlığı ve geleceğini göz önünde bulundurarak, 1989 yılında, 
yeniden kendi kaderinin egemen ve demokratik olarak tayin imkânına kavuşan, Biz, 
Polonya Ulusu–Cumhuriyetin bütün vatandaşları, Hem doğruluğun, adaletin, iyilik ve 
güzelliğin kaynağı olarak Tanrı’ya inananlar, Hem de bu inancı paylaşmayan ancak 
diğer kaynaklardan doğan bu evrensel değerlere saygı gösterenler, ortak yararımız 
Polonya’ya karşı eşit hak ve yükümlülüklerle, Hıristiyanlık mirası ve evrensel insani 
değerlere dayanan Ulusumuz için büyük fedakârlıklarda bulundukları bağımsızlık 
mücadele-lerinden dolayı atalarımıza minnettar, Birinci ve İkinci Cumhuriyetin en iyi 
yönlerini alarak, bin yıldan uzun mirasımızdan değerli olanlarını gelecek kuşaklara 
bırakmakla yükümlü, dünya geneline yayılmış vatandaşlarımızla aynı toplum bağıyla 
bağlı, insanlık ailesinin iyiliği için bütün ülkelerle işbirliği ihtiyacının bilincinde, 
anavatanımızda temel özgürlüklerin ve insan haklarının ihlal edildiği geçmişteki acı 
deneyimleri unutmadan, her zaman için vatandaşların haklarını garanti altına alma ve 
kamu kuruluşlarında gayret ve verimli çalışmayı temin etme arzusuyla, Tanrı ya da 
kendi vicdanlarımız önünde sorumluluklarımızın bilincinde, özgürlük ve adalete saygı, 
kamu güçlerinin işbirliği, toplumsal diyalog ve ayrıca vatandaşların ve toplulukların 
yetkilerini güçlendirmeye dayalı olarak, işbu Polonya Cumhuriyeti Anayasasını devletin 
temel kanunu olarak onaylarız. Üçüncü Cumhuriyetin yararına bu Anayasayı 
uygulayacak olanlara, bunu yaparken, insanın doğuştan gelen onuruna, özgürlüklerine, 
başkaları ile dayanışma yükümlülüğüne ve Polonya Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temelleri 
olarak bu ilkelere saygı göstermeye çağırırız.” T.C. Adalet Bakanlığı, “Polonya 
Anayasası”, Erişim: 28.09.2011, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/ana 
yasalar/ulkeana/pdf/12-POLONYA%20385-438.pdf 
28 “25 Nisan 1974’te Silahlı Kuvvetler Harekatı uzun direniş yıllarını taçlandırdı ve 
faşist rejimi devirerek Portekiz halkının en derin hislerine tercüman oldu. Portekiz’i 
diktatörlük, baskı ve sömürgecilikten kurtarma devrimci bir değişimdi ve Portekiz 
toplumu için tarihi bir dönüm noktasıydı. Devrim Portekiz halkına temel hak ve 
hürriyetlerini geri verdi. Halkın meşru temsilcileri bu hakları ve hürriyetleri kullanarak 
bir araya geldi ve ülkenin özlemlerine uyan bir Anayasa hazırladı. Kurucu Meclis, 
Portekiz halkının iradesine saygı duyarak ve daha özgür, daha adil ve daha kardeşçe bir 
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ülkeyi inşa etme amacıyla, Portekiz halkının ulusal bağımsızlığı savunma, temel yurttaş 
haklarını güvence altına alma, demokrasinin temel ilkelerini yerleştirme, hukukun 
üstünlüğüne dayalı demokratik bir Devletin önceliğini hüküm altına alma ve sosyalist  
topluma doğru bir yol açma kararını onaylar. Kurucu Meclis, 2 Nisan 1976 tarihindeki 
genel kurul toplantısında, aşağıdaki Portekiz Cumhuriyeti Anayasası’nı kabul eder ve 
karara bağlar:” T.C. Adalet Bakanlığı, “Portekiz Anayasası”, Erişim: 28.09.2011, 
http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/13-PORTEKİZ 
%20439-532.pdf 
29 A.k.  
30 Slovakya Parlamentosu, “The Constitution of the Slovak Republic”, Erişim: 
19.09.2011, http://www.ncsr. sk/web/Static/en-US/NRSR/Dokumenty/constitution.doc 
31 Slovenya Parlamentosu, “The Constitution of the Republic of Slovenia”, Erişim: 
19.09.2011, http://www.dz-rs.si/index.php?id=351&docid=25&showdoc=1 
32 “In the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity” Bkz. 
Yunanistan Parlamentosu, “The Constitution of Greece”, Erişim: 19.09.2011,  
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/ 
001-156%20aggliko.pdf 
33 Polonya Anayasası’nda “Ulusumuz için büyük fedakârlıklarda bulundukları 
bağımsızlık mücadelelerinden dolayı Atalarımıza minnettar”, Macaristan anayasasında 
“Bağımsızlıkları ve özgürlükleri için savaşan atalarımız ile gurur duyuyoruz.” ifadeleri 
kullanılmıştır. 
34 İspanya, Macaristan, Estonya ve Litvanya anayasalarında kullanılmıştır. 
35 İspanya, Macaristan, Slovakya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti anayasalarında 
kullanılmıştır. 
36 İspanya, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti anayasalarında kullanılmıştır. 
37 Fransa, Polonya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya anayasalarında 
kullanılmıştır.  
38 ABD, Almanya (“Alman birliği”), İrlanda, Litvanya ve Bulgaristan (“devletin 
bütünlüğü”) anayasalarında kullanılmıştır. 
39 İspanya Anayasası’nda kullanılmıştır.  Macaristan Anayasası’nda “emniyet”, ABD 
Anayasası’nda “savunma” kavramlarına yer verilmiştir. Estonya Anayasası’nda ise 
devletin korunmasından bahsedilmiştir.  
40 Portekiz Anayasası’nda “demokrasi” kavramı yer alırken, İspanya Anayasası 
“demokratik yaşam” ve “demokratik toplum” kavramlarını, Çek Cumhuriyeti Anayasası 
ve Bulgaristan Anayasası “demokratik devlet” kavramını, Slovakya Anayasası 
“demokratik hükümet” kavramını, Slovenya “demokratik ilişkiler” kavramını 
kullanmış, Fransız anayasası ise “ülkelerin demokratik gelişmeleri”nden bahsetmiştir. 
41 ABD, Polonya, Portekiz, İspanya, Macaristan, Estonya, Litvanya, Bulgaristan ve 
İrlanda anayasalarında kullanılmıştır. 
42 ABD, Fransa, İrlanda, Portekiz, İspanya, Macaristan, Slovakya, Estonya, Litvanya, 
Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan anayasalarında kullanılmıştır. 
43 İrlanda, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan anayasalarında 
kullanılmıştır. 
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44 İrlanda, Polonya, Portekiz, Macaristan, Litvanya ve Slovenya anayasalarında 
kullanılmıştır. 
45 Fransa, Polonya (“eşit hak ve yükümlülükler”), Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovenya ve Bulgaristan anayasalarında kullanılmıştır. 
46 Almanya, İrlanda, İspanya, Slovakya, Estonya (iç ve dış barış) ve Bulgaristan 
anayasalarında kullanılmıştır. 
47 Polonya ve İspanya anayasalarında kullanılmıştır. 
48 Fransa ve Portekiz anayasalarında kullanılmıştır. 
49 İspanya Anayasası’nda geçen bir ifadedir. 
50 Estonya Anayasası’nda geçen bir ifadedir. 
51 ABD (“genel refah”), İspanya, Macaristan, Slovakya (“ekonomik refah”) ve  
Estonya (“sosyal refah”) biçiminde anayasalarında kullanılmıştır. 
52 Polonya Anayasası’nda geçen bir ifadedir. 
53 İrlanda Anayasası’nda geçen bir ifadedir. 
54 Polonya Anayasası’nda geçen bir ifadedir. 
55 Letonya Anayasası “Letonya halkı, özgürce seçilmiş anayasal parlamentosunda, bu 
anayasayı kabul etmiştir.” girişiyle başlar. Bkz. Letonya Parlamentosu, “The 
Constitution of the Republic of Latvia”, Erişim: 19.09.2011, http://www.saeima.lv/en/ 
legislation/constitution 
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ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN 

SINIRLANDIRILMASI 

Ali ÇOLAK∗ 

982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Değiştirilemeyecek 
Hükümler” başlıklı 4’üncü maddesi anayasanın değiştirilemeyen ve 

değiştirilmesi teklif edilemeyen hükümlerini açıkça belirtmektedir. Buna göre, 
Devletin şekli (md.1), Cumhuriyetin nitelikleri (md.2), Devletin bütünlüğü, 
resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti (md.3) ile ilgili hükümler 
değiştirilememekte ve değiştirilmesi teklif edilememektedir. 

Ülkemiz anayasasında olduğu gibi değiştirilemeyecek hükümler içeren 
anayasalara sahip ülke sayısı hiç de az değildir. Ülkenin yönetim şekli, toprak 
bütünlüğü, egemenliğin kaynağı ve kullanımı, temel insan hak ve özgürlükleri, 
anayasa değişikliği ve resmi dil gibi bazı önemli konularla ilgili hükümlerin 
değiştirilmesini yasaklayan ülke anayasalarının yanı sıra bu tür konularda 
yapılacak anayasa değişikliklerini farklı usul ve esaslara göre yapılmasını 
öngörerek zorlaştıran anayasalara da rastlamak mümkündür. 

Bu çalışmada anayasa değişikliği yapmayı zaman ve konu yönünden 
sınırlandıran veya zorlaştıran hükümlere sahip ülke anayasaları incelenmiş ve 
ilgili maddeler ortaya konmaya çalışılmıştır. 

                                                 
∗ Yasama Uzmanı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

1 
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Anayasa Değişikliklerini Zaman Yönünden Sınırlandıran Hükümler 

Bazı ülke anayasaları anayasa değişikliklerini zaman yönünden 
sınırlandıran hükümler içermektedir. Arnavutluk (md.177), Gürcistan (md.103), 
Belçika (md.196)1, İspanya (md.169), Karadağ (md.156), Litvanya (md.147), 
Moldova (md.142), Portekiz (md.289), Romanya (md.152), Sırbistan (md.204), 
Ukrayna (md.157) anayasalarında, anayasanın sıkıyönetim veya olağanüstü hal 
veya savaş dönemlerinde değiştirilemeyeceğini öngören hükümler 
bulunmaktadır. 

Norveç’te anayasa değişiklik önerileri ancak dört yıllık yasama 
döneminin ilk üç yılında parlamentoya sunulabilmekte fakat aynı yasama 
dönemi içinde bu öneri görüşülememektedir. Öneri, yeni genel seçimden sonra 
oluşacak yeni parlamento tarafından yasama döneminin ilk üç yılında 
görüşülebilmektedir. (md.112)2  

Portekiz’de parlamento, Anayasayı, anayasada değişiklik yapan en son 
kanunun yayınlanmasından beş yıl sonra değiştirebilmektedir. Ancak, meclis 
üye sayısının beşte dört çoğunluğu, dilediği tarihte olağanüstü anayasa 
değişikliği yapma yetkisini kullanabilmektedir. (md.284) 

Yunanistan Anayasası’nın 110’uncu maddesi ise, en son yapılan anayasa 
değişikliğinin tamamlanmasının üzerinden beş yıl geçmedikçe anayasa 
değişikliği yapılamayacağını öngörmektedir. 

Anayasa Değişikliklerini Konu Yönünden Sınırlandıran veya 
Zorlaştıran Hükümler 

Bazı ülke anayasaları devletin yönetim şekli, egemenliğin kaynağı ve 
kullanımı, ülkenin birliği ve bölünmezliği, resmi dil, milli marş, devletin 
dayandığı esaslar, kuvvetler ayrımı, ülkede kullanılan başka dillerin kullanımı, 
anayasa değişikliği usul ve esasları, insan hak ve özgürlükleri gibi temel 
konuları ilgilendiren anayasa hükümlerinin değiştirilmesini yasaklayan 
hükümler içermekte veya bu hükümlerin değiştirilmesi için farklı yöntemler 
öngörmektedir. Ülke anayasalarının bazıları temel konulardaki anayasa 
değişikliklerinin sadece referandum vasıtasıyla yapılabileceğini öngörürken, 
bazı ülke anayasaları ise olağan anayasa değişikliklerinden farklı usul ve esaslar 
benimsemişlerdir. Aşağıda bu ülke anayasalarının ilgili maddelerine yer 
verilmiştir. 
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Anayasa Değişikliklerine Konu Edilemeyen Anayasal Hükümler 

Bazı ülkelerde anayasa değişikliklerinin konu yönünden sınırlandırıldığı 
görülmektedir. Anayasa değişikliğine konu edilemeyen hükümler genellikle 
temel anayasal esaslar veya ilkelerle (egemenlik, toprak bütünlüğü, yönetim 
şekli, insan hak ve özgürlükleri ve anayasa değişikliğinin usul ve esasları) 
ilgilidir. 

Almanya Anayasası’nın (Temel Kanun) 79’uncu maddesi, anayasanın 
değiştirilemeyecek hükümlerini açıkça belirtmektedir. Buna göre, federasyonun 
eyaletlere (Länder) bölünmesini ve eyaletlerin yasama sürecini katılımını 
etkileyecek anayasa değişikliği yapılamamaktadır. Bunun yanında Anayasanın 
birinci ve yirminci maddelerinde belirtilen ilkeleri etkileyecek anayasa 
değişikliklerinin yapılması bu maddeyle yasaklanmaktadır. Anayasanın 1’inci 
maddesi, “İnsan onuru dokunulmazdır. İnsan onuruna saygı göstermek ve onu 
korumak tüm kamu otoritelerinin görevidir. Alman halkı, dünyadaki her 
topluluğun, barış ve adaletin temeli olan dokunulmaz ve devredilmez insan 
haklarını kabul eder. Aşağıda belirtilen temel haklar doğrudan uygulanabilen 
kanun olarak yasama, yürütme ve yargıyı bağlar.” şeklindedir. 20’nci madde, 
Federal Almanya’nın demokratik sosyal federal bir devlet olduğunu (md.20/1), 
tüm kamu gücünü halktan aldığını, kamu gücünün halk tarafından seçimler ve 
referandumlar ile yasama, yürütme ve yargı organları vasıtasıyla kullanılacağını 
(md.20/2), yasamanın anayasal düzene, yürütme ve yargının kanun ve adalete 
bağlı olduğunu (md.20/3), her Alman’ın, bu anayasal düzeni değiştirmeye 
çalışan herkese karşı, başka çıkar yol mümkün değilse, direnme hakkına sahip 
olduğunu (md.20/4) belirtmektedir.3  

1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın 5’inci maddesi, 
(çok katı usuller dâhilinde) anayasada “hiçbir eyalet, rızası dışında, Senatoda oy 
kullanma hakkından mahrum bırakılamaz.” maddesi dışında tüm değişikliklere 
izin vermektedir.4 

Azerbaycan Anayasası, bazı anayasa maddelerinin değiştirilemeyeceğini 
hükme bağlamıştır (md.152). Anayasa; 1, 2, 6, 7, 8 ve 21’inci maddeleri5 ile 
üçüncü bölümde belirtilen insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin ortadan 
kaldırılması veya devletin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan daha fazla 
sınırlandırılması hakkında anayasa değişikliği yapılamayacağını belirtmektedir. 
(md.155) Ayrıca, Azerbaycan Anayasası’nda değişiklikler sadece referandumla 
yapılmaktadır. 

Azerbaycan Anayasası’na göre, Anayasanın birinci bölümünde yer alan 
hükümlere ‘ilave yapılması’ parlamento tarafından teklif edilememektedir. Bu 
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bölüm egemenlik ve devletin esasları ile ilgili hükümler içermektedir. Bu 
bölümde Azerbaycan halkının bir olduğu, Azerbaycan halkının birliğinin 
devletin temelini teşkil ettiğini, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan 
vatandaşlarının müşterek ve bölünmez vatanı olduğu (md.5), Devletin 
topraklarının tek, ihlal edilemez ve bölünmez olduğu (md.11) gibi toprak 
bütünlüğüne ilişkin hükümler de yer almaktadır. 

Bosna-Hersek Anayasası, yapılacak değişiklikle Anayasanın ikinci 
maddesinde bahsedilen insan hak ve özgürlüklerinin ortadan 
kaldırılamayacağını veya sınırlandırılamayacağını ayrıca bu paragrafın 
değiştirilemeyeceğini öngörmektedir. (md.10/2)6  

Çek Cumhuriyeti Anayasası, hukuk devleti ilkesi ile yönetilen 
demokratik devletin temel koşullarında hiçbir değişiklik yapılamayacağını     
(md.9/2), yasal normların devletin demokratik temellerini tehlikeye atma veya 
ortadan kaldırma yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamayacağını belirtmektedir. 
(md.9/3)7 

Fransa Anayasası’nda anayasa değişikliğini hem zaman hem de konu 
yönünden sınırlandıran hükümler yer almaktadır. Anayasa, ülke topraklarının 
bütünlüğünün tehlikede olduğu dönemde hiçbir anayasa değişikliği prosedürüne 
başlanamayacağını veya prosedüre devam edilemeyeceğini ve idare şeklinin 
cumhuriyet olduğu konusunun anayasa değişikliğine konu edilemeyeceğini 
belirtmektedir. (md.89/4-5)8  

İtalya Anayasası’na göre cumhuriyetin şekli anayasa değişikliklerine 
konu olamamaktadır. (md.139)9 

Kazakistan Anayasası, ülkenin toprak bütünlüğü ve üniter statüsü ile 
idare şeklinin değiştirilemeyeceğini hüküm altına almıştır. (md.91)10  

Romanya Anayasası’na göre, Romanya devletinin ulusal, bağımsız, 
üniter ve bölünmez nitelikleriyle ilişkili anayasa hükümleri ile cumhuriyetçi 
idare şekli, toprak bütünlüğü, yargının bağımsızlığı, siyasal çoğulculuk ve resmi 
dil konuları anayasa değişikliklerine konu edilememektedir. (md.152)11 

Moldova, Romanya ve Ukrayna anayasalarında, temel hak ve 
özgürlüklerin veya bunların güvencelerinin kısıtlanmasına neden olacak anayasa 
değişikliklerinin yapılamayacağı ifade edilmektedir. (Moldova Any. md.142/2, 
Romanya Any. md.152/2, Ukrayna Any. md.157)12 

Anayasa değişikliklerini konu yönünden sınırlandırmaya tabi tutan bir 
diğer ülke Yunanistan’dır. Anayasanın 110’uncu maddesi, yönetim şeklinin 
parlamenter cumhuriyet olduğunu belirleyen anayasal hükmün (md.1/1) 
değiştirilemeyeceğini öngörmektedir ve değişiklik yapılamayacak diğer anayasa 
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maddelerini açıkça belirtmektedir. Buna göre şu hükümlerin değiştirilmesi 
mümkün değildir: İnsan değerine saygı göstermek ve korumak devletin 
öncelikli yükümlülüğüdür (md.2/1); Her Yunan kanun önünde eşittir (md.4/1); 
Özel kanunlarda aksi belirtilmedikçe, sadece Yunan vatandaşları Kamu-Devlet 
hizmetine girebilirler (md.4/4); Soyluluk ve üstünlük ifade eden unvanlar, 
Yunan vatandaşlarına verilemez ve kabul edilemez (md.4/7); Herkes, 
başkalarının haklarını ihlal etmedikçe veya Anayasayı ve iyi kullanımı (good 
usages) çiğnemedikçe, kişiliğini özgürce geliştirme ve sosyal, ekonomik ve 
siyasi yaşama katılma hakkına sahiptir (md.5/1); Kişisel özgürlük 
dokunulmazdır. Kimse, kanunlarda belirtilen zaman ve durumlar hariç, 
soruşturulamaz, tutuklanamaz ve hapsedilemez (md.5/3); Dini inanç özgürlüğü 
dokunulmazdır. Hak ve özgürlüklerin kullanılması kişinin dini inançlarına 
bağımlı değildir (md.13/1); yasama yetkisi, parlamento ve cumhurbaşkanına 
aittir. Yürütme yetkisi, cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından kullanılır. Yargı 
yetkisi, mahkemeler tarafından Yunan halkı adına kullanılır. (md.26)13 

Değiştirilmeleri Farklı Yöntemlere Tabi Anayasal Hükümler 

Bazı ülke anayasaları temel konuları ilgilendiren anayasal hükümlerin 
değiştirilmesini farklı usul ve esaslara tabi tutmuşlardır. Burada, parlamento 
tarafından yapılan anayasa değişikliğinin referanduma sunulması veya 
anayasanın doğrudan referandum vasıtasıyla değiştirilmesi veya olağan anayasa 
değişikliklerinden farklı olarak parlamentolarda nitelikli çoğunluğun aranması 
veya son anayasa değişikliği üzerinden belirli bir zaman geçmesi veya 
değişikliği kabul eden parlamentonun feshedilip yeni oluşturulacak 
parlamentonun da onayının alınması gibi hem değişiklik yapmayı zorlaştıran 
hem de halkın desteğini sağlamaya yönelik yöntemler karşımıza çıkmaktadır. 

Danimarka Anayasası’na göre parlamentonun bir anayasa değişikliğini 
kabul etmesi halinde hükümet bu değişikliğin yürürlüğe girmesini isterse genel 
seçim ilan edilir. Eğer yeni seçilen parlamento bu değişikliği herhangi bir 
değişiklik yapmadan kabul ederse, 6 ay içinde değişiklik önerisi seçmenlerin 
kabulü veya reddi için referanduma sunulur. Oylamaya katılanların salt 
çoğunluğu ve toplam seçmenlerin en az % 40’ının olumlu oy kullanması ve 
Kral’ın değişikliği onaylaması halinde öneri anayasa olarak kabul edilmiş 
sayılır. (md. 88)14 

Estonya Anayasası’na göre, “Genel Hükümler” başlıklı birinci bölüm ile 
“Anayasa Değişiklikleri” başlıklı on beşinci bölümde değişiklikler ancak 
referandum ile yapılabilmektedir (md.162). Birinci bölümde, egemenliğin halka 
ait olduğu, Estonya’nın bağımsız ve egemen demokratik cumhuriyet olduğu, 
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bağımsızlığın ve egemenliğin sürekli olduğu ve devredilemeyeceği (md.1), 
Parlamento (Riigikogu), cumhurbaşkanı, hükümet ve mahkemelerin 
faaliyetlerinin kuvvetlerin ayrılığı ve dengesi ilkesine uygun olarak 
düzenleneceği (md.4) belirtilirken, toprak bütünlüğü (md.2), resmi dil (md.6), 
milli bayrak (md.7) ile ilgili hükümlere de yer verilmiştir.15  

Güney Afrika Anayasası’na göre anayasanın birinci bölümünde yer alan 
maddelerde yapılacak değişikliklerin kabulü için önerinin Ulusal Meclisin üye 
sayısının en az % 75’inin (diğer anayasa değişiklikleri için üyelerin üçte ikisi) 
ve Senatoda eyaletlerin en az altısının desteğini alması gerekmektedir. 
Anayasanın “Kurucu Hükümler” başlıklı birinci bölümünde, 1’inci madde 
“Güney Afrika Devletinin a) İnsan onuru, eşitliğin gerçekleştirilmesi, insan hak 
ve özgürlüklerinin gelişimi, b) ırkçılığa ve cinsiyet ayrımcılığına karşı,             
c) anayasanın ve hukuk devletinin üstünlüğü, d) Hesap vermeyi, talepleri 
karşılamayı ve şeffaflığı sağlayan genel ve düzenli seçimler ile çok partili 
demokratik yönetim değerlerine dayalı bağımsız ve demokratik bir devlet” 
olduğunu belirtmektedir. İkinci madde “Anayasa, Cumhuriyetin en üstün 
kanunudur; Anayasaya aykırı kanun ve işler geçersizdir ve Anayasada belirtilen 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.” şeklindedir. 3’üncü madde 
vatandaşlığı, 4’üncü madde milli marşı, 5’inci madde mili bayrağı, 6’ncı madde 
dilleri düzenlemektedir.16 

Anayasanın bazı bölümlerinde, değişikliğin çok farklı bir yöntemle 
yapıldığı ülkelerden biri de İspanya’dır. Anayasanın tamamının ya da 
Anayasanın başlangıç bölümü, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bölümleri 
(md.15-29) ile Kraliyet (The Crown) kurumunu, kralın görev ve yetkilerini 
düzenleyen hükümlerinin (md.56-65) kısmen değiştirilmesine ilişkin önerinin 
parlamentoyu (Cortes Generales) oluşturan her iki meclisin üyeleri tarafından 
üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi halinde parlamento derhal feshedilir. Yeni 
seçilecek meclisler kararı onaylayıp yeni anayasa taslağını değerlendirmeye 
başlamak zorundadırlar. Yeni Anayasa metninin her iki meclisin üyeleri 
tarafından üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi gerekmektedir. Değişiklik, 
parlamento tarafından kabul edildikten sonra ise referanduma sunulur. 
(md.168)17 

Letonya Anayasası’na göre, parlamentonun Anayasanın 1, 2, 3, 4, 6 ve 
77’nci maddelerinde değişiklik yapması durumunda, değişikliklerin yürürlüğe 
girebilmesi için referanduma sunulması gerekir (md.77). Anayasanın 1’inci 
maddesi, Letonya’nın bağımsız demokratik cumhuriyet olduğunu, ikinci 
maddesi devletin egemenlik gücünün Letonya halkına ait olduğunu, 3’üncü 
maddesi Letonya’nın uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş sınırlar içinde 
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Vidzeme, Latgale, Kurzume ve Zamgale’den oluştuğunu, 4’üncü madde 
Letonya dilinin devletin resmi dili olduğunu ve Letonya bayrağının renginin 
beyaz bantlı kırmızı olduğunu belirtmektedir.18 

Litvanya Anayasası, Anayasanın “Litvanya Devleti” başlıklı birinci 
bölümü ile “Anayasa Değişikliği” başlıklı 14’üncü bölümünün sadece 
referandum ile değiştirilebileceğini belirtmektedir. Ayrıca Anayasa, “Litvanya 
devleti bağımsız demokratik cumhuriyettir.” şeklindeki 1’inci maddesinin 
sadece vatandaşların dörtte üçünün değişikliği desteklemesi durumunda 
değiştirilebileceğini öngörmektedir (md.148). 17 maddeden oluşan Birinci 
Bölümde devletin bağımsız demokratik cumhuriyet olduğu (md.1), egemenliğin 
ulusa ait olduğu (md.2), ulus egemenliğinin sınırlandırılamayacağı (md.3), 
ulusun egemenlik hakkını doğrudan veya dolaylı olarak temsilcileri aracılığı ile 
kullanacağı (md.4), devlet gücünün parlamento (Seima), cumhurbaşkanı, 
hükümet ve yargı tarafından kullanılacağı (md.6), Litvanca’nın devletin resmi 
dili olduğu (md.14) belirtilmektedir. Ayrıca 15’inci madde ulusal bayrağın 
rengini, 16’ncı madde milli marşı, 17’nci madde devletin başkentini 
düzenlemektedir.19  

Moldova Anayasası’nın 142’nci maddesi, devletin egemenliği, 
bağımsızlığı ve birliği ile devletin sürekli tarafsızlığı ile ilgili hükümlerde 
değişikliklerin ancak referandumla yapılabileceğini öngörmektedir.20  

Polonya Anayasası’nda, anayasanın bir, iki ve yedinci bölümlerinde 
yapılacak değişikliklerin parlamentoda kabul edilmesinden sonra referanduma 
sunulması gerektiğini ve oy kullananların çoğunluğu tarafından desteklenmesi 
durumunda değişikliğin kabul edilmiş sayılacağını belirtilmektedir (md.235/6). 
Polonya Anayasası’nın 29 maddeden oluşan birinci bölümünde Polonya 
Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşların ortak mülkü olduğu (md.1), Polonya 
Cumhuriyeti’nin sosyal adalet ilkesini uygulayan demokratik hukuk devleti 
olduğu (md.2), Cumhuriyetin üniter bir devlet olduğu (md.3), egemenliğin ulusa 
ait olduğu, egemenliğin ulus tarafından doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla 
kullanılacağı (md.4) gibi temel esaslar düzenlemektedir. Bu bölümde ayrıca 
anayasanın üstünlüğü (md.8), siyasi parti ve sendika kurma ve faaliyette 
bulunma özgürlüğü (md. 11 ve 12), basın özgürlüğü (md.14), mülkiyet ve miras 
hakkı (md.21), yerinden yönetim (md.15,16 ve 17), silahlı kuvvetler (md.26), 
ülkenin başkenti (md.29), ülkenin bayrağı, milli marşı (md.28), resmi dil ve 
azınlık dillerinin korunması (md.27), devlet ve din ilişkileri (md.25) ile ilgili 
hükümler bulunmaktadır. Anayasanın ikinci bölümü temel insan ve vatandaş 
hak, özgürlük ve yükümlülükleri ile ilgili iken 7’nci bölüm anayasa değişikliği 
usul ve esasları ile ilgili hükümler içermektedir.21 
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Rusya Federasyonu Anayasası, farklı bölümler ve maddelerin 
değiştirilmesi için istisnai yöntemler öngörmektedir. Anayasada, “Anayasal 
Sistemin Temel İlkeleri” başlıklı bir,22 “Kişi Hak ve Özgürlükleri” başlıklı iki 
ve “Anayasa Değişiklikleri” başlıklı dokuzuncu bölümlerindeki hükümlerin 
değiştirilemeyeceği hükmü yer almaktadır (md.135/1). Federasyon Konseyi ve 
Duma üye tamsayısının 3/5 çoğunluğunun desteği ile, Anayasanın bir, iki ve 
dokuzuncu bölümlerindeki herhangi bir hükmün değiştirilmesinin teklif 
edilmesi durumunda, Anayasa Meclisi’nin (Constitutional Assembly) anayasal 
federal kanuna göre oluşturulması gerekir (md.135/2). Anayasa Meclisi 
anayasanın değiştiremeyeceğine karar verebilir veya üyelerinin 2/3 çoğunluğu 
tarafından yeni bir değişiklik teklifi geliştirebilir veya teklifi halkoyuna 
sunabilir. Halkoylamasında, değişikliğin kabul edilmesi için, toplam seçmen 
sayısının yarısından fazlasının oylamaya katılmış olması ve oylamaya 
katılanların yarısından fazlası tarafından kabul edilmesi gerekir. (md.135/3) 

Sırbistan Anayasası’na göre, Anayasanın başlangıç bölümü, Anayasanın 
ilkeleri, insan ve azınlık hak ve özgürlükleri, yönetim şekli, savaş ve olağanüstü 
hal ilanı, savaş veya olağanüstü hal durumunda insan ve azınlık hak ve 
özgürlükleri ile ilgili istisnai önlemler alma veya anayasa değişiklikleri ile ilgili 
hükümlerde parlamento tarafından yapılacak değişikliklerin referanduma 
sunulması zorunludur. (md.203) 

Ukrayna Anayasası, “Genel İlkeler” başlıklı birinci bölüm, “Seçimler, 
Referandum” başlıklı üçüncü bölüm ve “Anayasa Değişiklikleri” başlıklı 
sekizinci bölümde yer alan maddelerin değiştirilmesini farklı usul ve esaslara 
bağlamıştır. Şöyle ki, yukarıda belirtilen bölümlerde yapılacak anayasa 
değişikliği için meclis üye tamsayısının üçte ikisinin önerisi ve üçte ikisinin 
kabulü üzerine referanduma gidilmesi gerekirken, diğer anayasa değişiklikleri 
meclis üye tamsayısının üçte biri tarafından teklif edilebilmekte ve referanduma 
gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Anayasanın birinci bölümünde yer alan 
hükümler ise kısaca şunlardır: Ukrayna, egemen ve bağımsız, demokratik, 
sosyal bir hukuk devletidir (md.1); Ukrayna üniter bir devlettir (md.2/b); 
Ukrayna cumhuriyettir, egemenliğin sahibi ve kaynağı halktır (md.5). Ayrıca 
yerinden yönetim (md.7), hukuk devleti (md.8), uluslararası anlaşmalar (md.9), 
devletin dili (md.10), milli bayrak, milli marş, devletin başkenti (md.20) gibi 
hususlar düzenlenmektedir.23 

Sonuç 

Anayasal bağlayıcılığın en katı uygulaması anayasanın bütününün ya da 
bazı bölümlerinin değiştirilemez kılınmasıdır. Günümüzde hiçbir anayasanın 
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tamamı değiştirilemez nitelikte değildir. Bununla birlikte daha yaygın olan 
anayasaların belirli bölüm, hüküm veya esaslarının değiştirilemez olarak 
nitelenmesidir.  

İncelenen ülkelerin bir kısmında anayasaların değiştirilmesi süre 
yönünden sınırlandırılmış; bir kısmı belirli bölüm, hüküm veya esasları 
değiştirilmez olarak tanımlamış, bir kısmı ise temel konuları ilgilendiren 
anayasal hükümlerin değiştirilmesini farklı usul ve esaslara tabi kılmıştır.  

Arnavutluk, Belçika, Gürcistan, İspanya, Karadağ, Litvanya, Moldova, 
Norveç, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan anayasa 
değişikliklerini süre yönünden sınırlandıran ülkelerdir.  

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Çek 
Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Kazakistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve 
Yunanistan gibi ülkeler anayasa değişikliklerini konu yönünden 
sınırlandırmıştır.  

Danimarka, Estonya, Güney Afrika, İspanya, Letonya, Litvanya, 
Moldova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ise anayasa değişikliklerini farklı 
yöntemlere tabi tutarak anayasa değişikliklerini zorlaştıran ülkelerdir.  
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Notlar
                                                 
1 Anayasanın 196’ncı maddesine göre, savaş zamanlarında ya da parlamento 
meclislerinin federal topraklarda özgürce toplanmasının engellendiği durumlarda 
anayasa değişikliği yapılamamaktadır. 
2 Bu uygulama ile seçmenin seçim aracılığıyla fikrini açıklaması sağlanmış olmaktadır. 
Norveç Parlamentosu, “The Constitution”, Erişim: 21.11.2008, http://www.stortinget 
.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Constitution/The-Constitution/  
3 Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
Mayıs 2011, s.223. 
4 Anayasa Değişiklik Yöntemleri Venedik Komisyonu Raporu ve Ülke İncelemeleri, 
TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, Temmuz 2010, s.70.  
5 Egemenliğin sahibi Azerbaycan halkıdır (md.1/1), halkın serbest ve bağımsız 
mukadderatını ve yönetim şeklini tayin etmek halkın hakkıdır (md.2/1). Halkın bir 
bölümü, bir sosyal grup veya örgüt, kişi egemenliğin kullanılması hakkını gasp edemez. 
Egemenliğin gasp edilmesi halka karşı işlenmiş en ağır suçtur (md.6). Azerbaycan 
devleti demokratik, hukuki, seküler ve üniter bir devlettir (md.7/1). Cumhurbaşkanı 
devletin başıdır. Ülkede ve dış münasebetlerde devleti temsil eder (md.8/1), Devletin 
dili Azerbaycan dilidir. Devlet dilin geliştirilmesini sağlar. Devlet, halkın kullandığı 
başka dillerin kullanılmasını ve geliştirmesini temin eder (md.21). Azerbaycan Milli 
Meclisi, “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası”, Erişim: 20.11.2008, http://www. 
meclis.gov.az/?/az/topcontent/2  
6 A.k. 
7 Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi, “Constitution of the Czech Republic”, Erişim: 
11.11.2008, http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html  
8 Fransa Ulusal Meclisi, “Constitution of October 4, 1958”, Erişim: 20.11.2008, 
http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#TITLE%20XVI  
9 Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, s. 350. 
10 Venedik Komisyonu, “Constitutional Provisions for Amending the Constitution, 
Limits to Constitutional Amendments”, Erişim: 19.11.2008, http://www.venice.coe. 
int/docs/2008/CDL-DEM(2008,002add-e.asp  
11 Romanya Temsilciler Meclisi, “Constitution of Romania”, Erişim: 11.11.2011, 
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371 
12 A.k. 
13 Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi, “The Constitution of Greece”, Erişim: 
19.11.2011, http://www.parliament.gr/english/politeuma/syntagma.pdf 
14 Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, s.167. 
15 Estonya Cumhurbaşkanlığı, “Constitution of the Republic of Estonia”, Erişim: 
20.11.2011, http://www. president.ee/en/republic-of-estonia/the-constitution/index.html  
16 Güney Afrika Hükümeti, “Constitution of the Republic of South Africa”, 1996”, 
Erişim: 19.11.2008, http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/96cons1.htm  
17 Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, s.577. 
18 Letonya Anayasa Mahkemesi, “The Constitution of the Republic of Latvia”, Erişim: 
12.11.2011, http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2&mid=8  
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19 Litvanya Anayasa Mahkemesi, “Constitution of the Republic of Lithuania”, Erişim: 
12.11.2011, http://www.lrkt.lt/Documents2e.html  
20 Venedik Komisyonu, “Provisions for Amending the Constitution, Limits to 
Constitutional Amendments”, Erişim: 19.11.2008, http://www.venice.coe.int/docs/2008 
/CDL-DEM(2008,002add-e.asp 
21 Polonya Temsilciler Meclisi, “The Constitution of the Republic of Poland of 2nd 
April, 1997”, Erişim: 13.11.2011, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon 
1.htm  
22 Birinci bölümde yer alan bazı maddeler şunlardır: Rusya Federasyonu, federal, 
demokratik ve hukuk devletine dayalı bir cumhuriyettir (md.1); Egemenliğin sahibi ve 
Rusya Federasyonu Devletinin gücünün kaynağı çok uluslu halkıdır. Halk, egemenliğini 
doğrudan devlet organları ve yerel yönetim aracılığı ile kullanır. Halk egemenliğinin en 
yüksek ve doğrudan ifadesi referandum ve özgür seçimlerdir (md.3); Anayasa, ideolojik 
ve siyasi çoğulculuğu ve çok partili sistemi kabul eder, ancak herhangi bir ideolojinin 
devlet ideolojisi olarak kabul edilmesini veya zorunlu hale getirilmesini yasaklar 
(md.13); Rusya Federasyonu seküler bir devlettir. Hiçbir din, devlet dini olarak 
kurumlaştırılamaz ve zorunlu tutulamaz. Dini kurumlar devletten ayrıdırlar (md.14). 
Anayasanın 10’uncu maddesi kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmiştir. Bkz. Rusya 
Devlet Başkanlığı, “The Constitution of the Russian Federation”, Erişim: 16.11.2011, 
http://archive.kremlin.ru/images/constitution eng.zip  
23 Ukrayna Parlamentosu, “Constitution of Ukraine”, Erişim: 19.11.2008, http://www. 
rada.gov.ua/const/cone ngl.htm  
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EGEMENLİK 

Abdul Rezak BİLGİN 
Handan KARAKAŞ∗ 

gemenlik, yönetme hakkının kimden kaynaklandığını ve kimde olduğunu 
belirleyen en temel kavramdır.1 Bugün kabul edilen görüş bu hakkın 

insanlardan kaynaklandığı yönündedir ve bu görüş; din, sınıf, zümre, etnisite, 
askeri güç gibi olguların egemenliğin kaynağı olamayacağına işaret etmektedir.2 
Haluk Günuğur’a göre ise egemenliğin öğretide birçok tanımı olmasına rağmen 
tanımların hepsinde var olan ortak özellik, egemenlik kavramının eş düzeyde ya 
da daha üst düzeyde herhangi bir başka güç tanımadığıdır.3 

Egemenlik kavramı ilk defa açık olarak Jean Bodin tarafından 
kullanılmıştır. Bodin, devletin varlığı için gerekli olan hâkim gücü, içte insanlar 
üzerinde sınırsız ve üstün, dışta da bağımsız bir kudret olarak belirtmektedir.4 
Bu kavramın ikinci büyük düşünürü ise Thomas Hobbes’tur. Hobbes, 
egemenliği daha çok bir zor kullanma gücü olarak ifade etmektedir ve bütün 
kurumların egemene tabi olmak zorunda olduğunu belirtmektedir.5 Egemenlikle 
ilgili en çok atıf yapılan isimlerden olan F. H. Hinsley’e göre ise egemenlik bir 
toplumdaki nihai ve en üstün siyasi otoritedir.6 

Egemenlik fikrinin ilk çıkışından itibaren devlet egemenliğinin mutlak 
olduğu kabul edilmiştir. Orta Çağ’da para, kral ve feodal bey tarafından temsil 
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edilen ve bunlar tarafından paylaşılan egemenlik; 1648 Vestfalya Antlaşması ile 
birlikte kralın ilahi otoritesi ile tanımlanan devlet ve devlet kurumları ile birlikte 
tanımlanmaya başlanmıştır.7 Böylece Vestfalya sistemiyle egemenlik modern 
ulus-devletin kurucu bir unsuru olmuştur.  Fakat özellikle 18. ve 19. yüzyıldan 
sonra devlet hâkimiyetinin mutlak olmadığı, birtakım sınırlara sahip olduğu 
kabul edilmeye başlanmıştır. Devletin hem içeride hem de dışarıda etkinliğini 
yitirdiği ile ilgili söylemler aslında Vestfalyan egemenliğin merkezi konumunu 
yitirdiğine işaret etmektedir.8  

Bugün önem kazanan uluslararası antlaşmalarla, egemenliği sınırsız güçle 
eş anlamlı gören anlayış ortadan kalkmış ve devletler mutlak egemenliklerini 
sınırlayarak birçok anlaşmayı dünyada sürekli barış için kabul etmişlerdir. Bu 
bağlamda egemenliğin erimesi ya da bölünmesi olarak adlandırılan bu süreci 
tetikleyen iki gücün varlığından söz edebiliriz: Küreselleşme ve Avrupa Birliği.  

Hiç şüphesiz ki egemenliğin bir gerçeklik ve bir söylem olarak geçirdiği 
değişimin temel tetikleyici unsurlarından biri Avrupa’daki entegrasyonun 
tecrübe ettiği dönüşümdür.9 Avrupa Topluluğunu uluslararası düzeyde kurulan 
diğer örgütlerden ayıran en önemli özellik, Topluluğun “uluslarüstü yapısı” ve 
bunun gereği olarak, egemen yetkilerin üye devletler tarafından Topluluğa 
kısmen devri olgusudur.10 Burada yetki devri olgusu ile yasama, yürütme ve 
yargı yetkilerinin bir bölümünün Topluluk kurumlarına devri kastedilmektedir. 
Gerçekten gerek artık yürürlükte olmayan Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu’nu gerekse Avrupa Toplulukları ve Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu’nu kuran antlaşmalar, klasik uluslararası hukukta örneği 
bulunmayan, kendine özgü (sui generis) bir hukuk düzeninin kurulmasına 
öncülük etmişlerdir.11 

Teorik çerçeveden bakıldığında ise egemenliği “ulus egemenliği” ve 
“halk egemenliği” olarak ikiye ayırmamız mümkündür. Halk egemenliği 
anlayışında egemenlik bireylerden ayrı, manevi bir varlığa değil, doğrudan 
doğruya toplumu oluşturan bireylere ait bulunmaktadır.12 Egemenliğin dayanağı 
sosyal topluluğu oluşturan bireylerden kaynaklandığına göre, halkın egemenliği 
bireylerin egemenliklerinin toplamıdır.13 Bu egemenlik çeşidinin temelinde 
toplum sözleşmesi yer almaktadır. Yani bireylerin her biri egemenlikte ayrı ayrı 
pay sahibidir.14 Ulus egemenliği kavramı ise egemenliğin tüm ulusa ait olması 
anlamına gelmektedir. Burada kullandığımız ulus kavramı sadece belirli bir 
zamanda yaşayan fiziki varlık olarak halkı değil, geçmişten geleceğe uzanan 
manevi ve tüzel bir varlığı anlatır.15 Bu açıdan bakıldığında halk egemenliği ve 
ulus egemenliği kavramları birbirinden farklıdır. Egemenliğin sahipliği rolünü 
oynama açısından bakıldığında soyut olan ulus kavramı somut olan halk 
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kavramına göre daha elverişlidir.16 Bu sayede devletin somutta kullandığı 
yetkilerin ulusun isteklerine uygun olduğu da varsayılabilmiştir.17 Bugün daha 
çok bu iki farklı teorinin pratik alanda birleştirilerek ve kaynaştırılarak 
kullanıldığını görmekteyiz. 

Yeni bir anayasa yolunda ilerleyen Türkiye için ise egemenlik olgusu 
Türkiye’nin gündeminde yer alan önemli konulardan biridir. Bugün yürürlükte 
olan 1982 Anayasası’nın 6’ncı maddesine göre; “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.” Bu maddeden de 
anlaşılacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temelde ulus egemenliğine 
dayanmaktadır.  Ancak daha önce de belirtildiği gibi ulus egemenliği kadar halk 
egemenliği de demokratik egemenlik açısından bir o kadar önem arz etmektedir. 
Halk egemenliği ilkesinin yaygın olduğu ülkelerde referandum, halk girişimi ve 
halk vetosu gibi yarı doğrudan demokrasi araçları daha yaygındır. Halen 
yürürlükte olan 1982 Anayasası temelde ulus egemenliği anlayışına sahip olsa 
da referandum gibi halk egemenliği ilkesinin bir kurumunu da öngörmesi 
açısından Türkiye iki farklı teorinin pratik alanda birleştirilerek kullanıldığı 
ülkelerden biridir. 

Çalışmanın bundan sonraki kısmında egemenlik kavramının Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin anayasalarında ne 
şekilde düzenlendiği incelenmektedir. 

ABD  
Amerika Birleşik Devletleri federal bir yapıya sahiptir. Federalizm, zayıf 

bir merkezi hükümeti, taksim edilmiş egemenlik yetkilerini ve güçlü münferit 
devletleri hedefler.18 

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nda egemenlik kavramına 
doğrudan atıfta bulunan bir madde olmamakla beraber anayasa yetkiyi ulusal ve 
eyalet hükümetleri arasında bölerek, federal bir sistem kurar. Aynı zamanda, 
yetkiyi bağımsız üç organ –yürütme, yasama ve yargı– arasında paylaştırarak 
dengeli bir ulusal hükümet oluşturur. Yürütme organı, yani Başkan, ulusal 
kanunları uygular; yasama organı, yani Kongre, kanun yapar ve Yüksek 
Mahkeme ile diğer federal mahkemeler, kanunları yorumlayarak ve 
uygulayarak federal mahkemelerde görülmekte olan davaları karara bağlar.19 
Bazı durumlarda, ulusal hükümet ve eyalet hükümetleri birbirine koşut yetkilere 
sahiptir; başka bir deyişle, yönetimin her iki düzeyi de karar verebilir. Bir 
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anlaşmazlık halinde ulusal hükümet son yetkiye sahiptir. Anayasanın ulusal 
hükümete vermediği ya da eyaletlere yasaklamadığı bazı yetkiler de vardır. Bu 
saklı yetkiler halka ya da eyaletlere aittir.20 

Almanya 
Egemenlik kavramı Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’nın 20’nci, 

23’üncü ve 24’üncü maddeleri ile düzenlenmiştir. 20’nci maddeye göre devlet 
otoritesinin kaynağı halktır. Madde şu şekilde düzenlenmiştir: “Egemenlik 
tümüyle halkındır. Halk, egemenliğini, seçimler ve oylamalar aracılığıyla ve 
yasama, yürütme ve yargı yetkileriyle donanmış özel organlar eliyle kullanır.” 
23’üncü maddeye göre ise birleşmiş bir Avrupa kurulması için Almanya 
Federal Cumhuriyeti Avrupa Birliği tarafından yapılan çalışmalara katılır. Bu 
amaçla Federal Cumhuriyet egemenlik yetkilerini Almanya Federal 
Konseyi’nin (Bundesrat) rızasıyla ve bir kanunla devredebilir. Sözkonusu 
madde şu şekildedir: “Birleşmiş bir Avrupa’nın gerçekleşmesi için Federal 
Almanya Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkeleri, sosyal ve federatif 
esaslara ve yetki ikamesi ilkesine bağlı olan ve bu Anayasaya benzer bir şekilde 
temel hakların korunmasını sağlayan Avrupa Birliği’nin gelişmesine katkıda 
bulunur. Federasyon bunun için, Federal Konseyce onaylanan bir yasayla 
egemenlik haklarını devredebilir.” Yine aynı maddenin 1(a) numaralı alt 
bendine göre ise Avrupa Birliği’nin ikincillik ilkesine aykırı olarak yasama 
erkinin ihlali nedeniyle, Federal Meclis ve Federal Konseyin Avrupa Birliği 
Adalet Divanı önünde dava açma hakkı vardır.  

24’üncü madde ise egemenlik yetkilerinin devredilmesi ile ilgilidir. Bu 
maddeye göre Federal Cumhuriyet bir kanunla egemenlik yetkilerini 
uluslararası bir kuruluşa devredebilir. Almanya Devleti, devlet yetkilerini ve 
devlet işlerini yerine getirmekle yetkili olduğu sürece federal hükümetin onayı 
ile egemenlik yetkilerini komşu bölgelerdeki sınır ötesi kuruluşlara devredebilir. 
Federasyon barışı korumak amacıyla bir karşılıklı ortak güvenlik sistemi içine 
girebilir. Bunu yaparken Avrupa’da ve dünya devletleri arasında kalıcı bir 
barışın sağlanması amacıyla egemen güçler üzerine sınırlamalar getirebilir. 
Devletlerarası anlaşmazlıkların çözümlenmesi için federasyon genel, kapsamlı 
ve zorunlu uluslararası tahkim sağlayan anlaşmalara katılır. Bahsi geçen madde 
şu şekildedir: “Egemenlik haklarının devri; kolektif güvenlik sistemine katılma 
(1) Federasyon, egemenlik haklarını, devletlerarası kuruluşlara yasayla 
devredebilir. (1a) Devlet yetkilerinin kullanımı ve devlet görevlerinin yerine 
getirilmesi eyaletlere ait olduğu takdirde, eyaletler sınır komşuluk kuruluşlarına, 
federal hükümetin onayı ile egemenlik haklarını devredebilir. (2) Federasyon, 
barışın korunması için, karşılıklı olarak kolektif güvenliği sağlayan bir kuruluşa 
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katılabilir; bu durumda, Avrupa’da ve dünya halkları arasında barışçı ve sürekli 
bir düzeni sağlamak ve güvence altına almaya yönelik egemenlik haklarının 
sınırlandırılmasını kabul eder. (3) Federasyon, devletlerarası uyuşmazlıkların 
çözümü için; genel, kapsamlı, mecburi, uluslararası tahkimi kuran anlaşmalara 
katılacaktır.” 

Almanya Anayasası’nın 25’inci maddesine göre ise uluslararası hukukun 
genel kuralları federal hukukun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kurallar yasaların 
önünde yer alır ve ulusal topraklar üzerinde yaşayanlar bakımından doğrudan 
hak ve yükümlülükler doğurur.21 

Belçika 
Belçika Anayasası’nın 1’inci maddesi Belçika’nın topluluklardan ve 

bölgelerden oluşan bir Federal Devlet olduğunu ifade etmektedir. Anayasanın 
2’nci maddesine göre Belçika üç topluluktan oluşur: Flaman Topluluğu, Fransız 
Topluluğu ve Almanca Konuşanlar Topluluğu. Anayasanın 3’üncü maddesi 
Belçika’nın üç bölgeden oluştuğunu ve bu üç bölgenin Flaman Bölgesi, Valon 
Bölgesi ve Brüksel Bölgesi olduğunu belirtmektedir. Anayasanın 8’inci 
maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca Belçika vatandaşı olmayan Avrupa Birliği 
vatandaşlarına, Belçika’nın uluslararası ve uluslarüstü yükümlülükleri uyarınca, 
oy kullanma hakkı tanınabilir. 

Belçika Anayasası’nın 34’üncü maddesi “Belirli yetkilerin kullanılması 
bir antlaşma ya da bir kanunla devletler hukuku kurumlarına bırakılabilir” 
demektedir.  

Anayasa’nın 35’inci maddesine göre federal idare, sadece Anayasanın ve 
Anayasaya istinaden çıkarılan kanunların hususi olarak kendisine belirlediği 
konularda yetki sahibidir. Topluluklar ve Bölgelerin her biri kendi ilgi 
alanlarında kanunda belirtilen şartlar ve hükümlere tabi olarak, diğer konularda 
yetki sahibidirler. Belçika Anayasası’nın 36’ncı maddesi uyarınca federal 
yasama yetkisi; Kral, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından müştereken 
kullanılır. 37’inci maddeye göre ise Anayasa ile düzenlendiği haliyle federal 
yürütme yetkisi Kral’a aittir. Anayasanın 38’inci maddesi uyarınca her topluluk, 
Anayasayla ya da Anayasaya istinaden çıkartılmış kanunlarda tanınmış 
yetkilere sahiptir. Anayasanın 40’ıncı maddesinde “Yargı yetkisi mahkemeler 
tarafından kullanılır. Mahkemelerin kararları Kral adına uygulanır.” 
denilmektedir. 

Toplulukların sorumluluklarının düzenlendiği Belçika Anayasası’nın 
127’nci maddesi hükümlerine göre Felemenk ve Fransız Toplulukları 
Parlamentoları her biri kendi yetki sınırları çerçevesinde federal kanunlar 
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marifetiyle kültürel alanlarda ve emeklilik planı, zorunlu eğitimin başlangıç ve 
bitiş sürelerinin belirlenmesi, asgari diploma alma şartları hariç olmak üzere 
eğitim alanında antlaşmalar yapmak dâhil uluslararası işbirliği alanında, 
düzenlemeler yaparlar. Ayrıca Anayasanın 128’inci maddesinin ilk fıkrası 
uyarınca Felemenk ve Fransız Toplulukları Parlamentoları her biri kendi yetki 
sınırları çerçevesinde federal kanunlar marifetiyle kişisel alanların yanı sıra, 
antlaşmalar yapmak dâhil, topluluklar ve uluslararası örgütler arasındaki 
işbirliğini ilgilendiren alanlarda da düzenleme yaparlar. 129’uncu maddeye göre 
ise Felemenk ve Fransız Toplulukları Parlamentoları her biri kendi yetki 
sınırları çerçevesinde, federal yasama organının yetkisine giren alanlar hariç, 
federal kanunlar marifetiyle idari konularda, kamu makamlarınca kurulmuş, 
desteklenen veya tanınan kurumlardaki eğitim hizmetleri, işveren ve çalışanlar 
arası sosyal ilişkiler, kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği şirket yönergeleri ve 
belgeleriyle ilgili olarak düzenlemeler yaparlar.  

Belçika Anayasası’nın 130’uncu maddesine göre ise Almanca Konuşulan 
Topluluk Parlamentosu federal kanun marifetiyle kültürel alanlarda, kişisel 
konularda, 127’nci maddede belirtilen sınırlar çerçevesinde eğitim alanında 
antlaşmalar yapmak dâhil, Toplulukların yanı sıra uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği alanında ve kamu makamları tarafından kurulan, desteklenen veya 
tanınan kuruluşların eğitim faaliyetlerinde dil kullanımı alanında düzenlemeler 
yapar. Anayasanın 132’nci maddesi uyarınca yasa teklifi verme hakkı Topluluk 
Hükümeti’ne ve Topluluk Parlamentosu üyelerine aittir. 

Belçika Anayasası’nın 167’nci maddesinin 5’inci fıkrasına göre 
Felemenk Topluluğu, Fransız Topluluğu ve Almanca Konuşanlar 
Topluluğu’nun her biri kendi parlamentolarının yetki alanına giren konularla 
ilgili antlaşmalar yaparlar. Bu antlaşmalar ancak parlamentonun onayını 
aldıktan sonra yürürlüğe girer.22 

Bulgaristan 
Bulgaristan Anayasası’nın temel ilkeleri düzenleyen 1’inci maddesinin 

2’nci fıkrasına göre devlet iktidarının kaynağı halktır. Halk bu iktidarı Anayasa 
tarafından kurulan organlar aracılığıyla ve doğrudan kullanır. Anayasanın ikinci 
maddesi uyarınca Bulgaristan mahalli özerkliğin olduğu üniter bir devlettir. 
Özerk karasal (teritoryal) oluşumlara müsaade edilmez. Bulgaristan 
Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü bozulamaz. 

Anayasanın 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre anayasada belirlenen 
usule uygun olarak onaylanan, yayımlanan ve yürürlüğe konulan uluslararası 
antlaşmalar mevzuatın bir parçasıdır. İç mevzuat hükümleriyle herhangi bir 
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çelişme durumunda uluslararası antlaşmalar üstünlüğe sahiptir. 8’inci madde 
hükmü uyarınca devlet erki yasama, yürütme ve yargı organları arasında 
paylaşılır. Anayasanın 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre devlet münhasır 
ekonomik bölgeyi, kıta sahanlığını ve buralardaki biyolojik, mineral ve enerji 
kaynaklarını araştırma, geliştirme, koruma ve kullanma konusundaki egemenlik 
haklarını tatbik eder. Aynı maddenin 3’üncü fıkrası uyarınca devlet, Bulgaristan 
Cumhuriyeti’ne uluslararası anlaşmalarca tahsis edilen sabit yörünge yerlerini 
ve radyo frekans yelpazesi hususundaki egemen haklarını kullanır. 

Anayasanın 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 22’nci 
maddesi hükmüne göre yabancı yasal varlıklar (entities) ve yabancılar 
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne katılımından sonraki koşullarda veya 
Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından onaylanan, yayımlanan ve yürürlüğe giren 
bir uluslararası antlaşma vesilesiyle toprak mülkiyetine sahip olabilirler. 
Anayasanın 25’inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca hiçbir Bulgaristan 
yurttaşı, Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından onaylanan, yayımlanan ve 
yürürlüğe konulan bir uluslararası bir antlaşmada aksi öngörülmedikçe ceza 
davası amacıyla uluslararası bir mahkemeye veya başka bir devlete teslim 
edilemez. 

Anayasanın 85’inci maddesinin ilk fıkrasının dokuzuncu bendi 
anayasadan doğan yetkilerin Avrupa Birliği’ne verilmesi hususundaki 
uluslararası antlaşmaların Ulusal Meclis tarafından onaylanan ve yayımlanan 
bir kanunla yürürlüğe gireceğini ifade etmektedir.23 

Çek Cumhuriyeti 
Çek Cumhuriyeti Anayasası’nda egemenlik kavramı Anayasanın 1’inci 

ve 2’nci maddesinde düzenlenmiştir. 1’inci maddede Çek Cumhuriyeti’nin 
egemen, bölünmez ve demokratik bir ülke olduğu vurgulanırken 2’nci maddeye 
göre devlet tüm gücünü halktan almaktadır. Bu güç yasama, yürütme ve yargı 
organları aracılığıyla kullanılır ve yerine getirilir. Anayasal kanun bireyin devlet 
yetkisini doğrudan kullanacağı durumu tanımlayabilir. Devlet, iktidarının 
sınırları içinde ve kanun tarafından belirlenen yöntemlerle, tüm vatandaşlarına 
hizmet eder. 

 8’inci maddeye göre özerk yönetim ve bölgesel özerk yönetim garanti 
edilmektedir. 10’uncu maddede ise yayımlanan uluslararası antlaşmaların Çek 
Cumhuriyeti yasal düzeninin bir parçası olduğu kabul edilmekte ve iç hukuk ile 
uluslararası anlaşma arasında bir çatışma yaşanması durumunda uluslararası 
anlaşmanın uygulanacağı vurgulanmaktadır. Anayasanın 10a maddesinin 1’inci 
fıkrası uyarınca Çek Cumhuriyeti’nin kurumlarının bazı yetkileri bir 
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uluslararası antlaşma ile uluslararası örgüt ya da kurumlara devredilebilir. Bu 
şekildeki bir uluslararası antlaşmanın onaylanması için, anayasa referandum 
öngörmüyorsa parlamentonun onayı gerekir.  

Anayasanın 99’uncu maddesine göre Çek Cumhuriyeti bölgesel özerk 
topluluklara ve bölgelere ayrılabilir. Bölgesel özerk birimler bir arada yaşayan 
ve özerk yönetim hakkına sahip vatandaşlardan oluşur.24 

Danimarka 
Danimarka Anayasası’nın 3’üncü maddesine göre yasama erki müşterek 

olarak Kral ve Millet Meclisi’ne aittir. Yürütme erki Kral’a, yargı erki ise 
mahkemelere aittir. 12’nci maddeye göre ise Kral, bu Anayasada belirlenen 
sınırlamalar dâhilinde Kraliyet Birliği’nin bütün kurumlarının en üst yetkili 
makamıdır ve yetkilerini hükümet vasıtasıyla kullanır.  

Anayasanın 20’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bu Anayasada 
belirtilen yetkiler, yasal düzenleme ile belirli ölçüde, ülkelerarası karşılıklı 
antlaşmalara göre kurulmuş organlara devredilebilir. Bu organlar, ülkelerarası 
hukuk düzeni ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan organlardır. 44’üncü madde 
hükümlerine göre kanunla belirlenmeden hiçbir yabancı vatandaşlık alamaz. 
Yabancıların gayrimenkul sahibi olmaları hakkında gerekli düzenleme yasayla 
belirlenir.  

Anayasanın 82’nci maddesine göre belediyelerin faaliyetlerini özerk 
şekilde ve devlet denetiminde düzenleyip yürütebilme hakları kanunla 
düzenlenir. Anayasanın dokuzuncu bölümünde yer alan 87’nci madde uyarınca 
İzlanda ile Danimarka arasındaki birliği fesheden yasaya göre, Danimarka 
vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olan İzlanda vatandaşları, Danimarka 
Anayasası’nda Danimarka vatandaşlarına tanınan haklardan aynen 
yararlanırlar.25 

Estonya 
Estonya Cumhuriyeti Anayasası’nda egemenlik kavramı 1’inci ve 2’nci 

maddelerde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Estonya, devletin gücünü halktan 
aldığı demokratik ve bağımsız bir cumhuriyettir. Estonya’nın bağımsızlığı ve 
egemenliği ebedi ve devredilemezdir. Anayasanın 3’üncü maddesine göre ise 
genel kabul görmüş uluslararası hukuk kuralları ve normları Estonya yasal 
sisteminin ayrılamaz bir parçasıdır.  

56’ncı madde ise egemenlik hakkının nasıl kullanılacağını 
düzenlemektedir. Bu maddeye göre devlet üstün gücünü vatandaşların 
parlamento üyelerini seçmesi ve referandum vasıtasıyla icra eder.  
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123’üncü madde ise Estonya Cumhuriyeti’nin, Anayasa ile çelişen hiçbir 
uluslararası anlaşmayı imzalayamayacağını belirtmektedir. Estonya yasaları ya 
da diğer mevzuatı, Estonya Parlamentosu tarafından onaylanmış uluslararası 
antlaşmalarla çatışırsa uluslararası antlaşma hükümleri uygulanır.26 

Finlandiya 
Finlandiya Anayasası’nın “Temel Hükümler” başlıklı 1’inci kısmında yer 

alan ‘Anayasa’ başlıklı 1’inci maddesine göre Finlandiya egemen bir 
cumhuriyettir. Ayrıca bu madde uyarınca Finlandiya, toplumun kalkınması, 
insan hakları ve barışın korunması için uluslararası işbirliğine iştirak eder. 
Anayasanın ‘Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü’ başlıklı 2’nci maddesinde 
“Finlandiya’da devlet erkleri, parlamento vasıtasıyla temsil edilen halk 
tarafından yetkilendirilmiştir” denilmektedir. Anayasanın  “Finlandiya Ülkesi” 
başlıklı 4’üncü maddesinde Finlandiya ülkesinin bölünmez olduğu ve ulusal 
sınırların parlamentonun rızası olmaksızın değiştirilemeyeceği ifade 
edilmektedir.  

Anayasanın 93’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında Avrupa Birliği ile ilgili 
şu hüküm yer almaktadır: “Parlamento tarafından onaylanması gerekli olmayan 
Avrupa Birliği’nin alacağı kararların ulusal düzeyde hazırlıklarından hükümet 
sorumludur. Avrupa Birliği’nde alınacak kararların ulusal düzeydeki 
hazırlıklarına, bu Anayasada öngörüldüğü gibi Parlamento da katılır.” 
Anayasanın 96’ncı maddesine göre Parlamento, Avrupa Birliği’nde karara 
bağlanan uluslararası antlaşmalar, kanunlar ve diğer önlemlerle ilgili teklifleri 
dikkate alır.27 

Fransa 
Fransa Anayasası’nın 1’inci maddesinin ilk fıkrasına göre Fransa, 

bölünmez, laik, demokratik sosyal bir cumhuriyettir. Köken, ırk veya din ayrımı 
yapmaksızın, tüm vatandaşların yasa önünde eşitliğini garanti eder. Her inanca 
saygılıdır. Anayasanın 3’üncü maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları uyarınca 
ulusal egemenlik halka aittir ve halk bu egemenliği temsilcileri aracılığıyla ve 
halkoylaması yoluyla kullanır. Halkın hiçbir kesimi veya hiçbir fert 
egemenliğin kullanılmasını kendisine mal edemez. 55’inci madde hükmüne 
göre usulüne uygun biçimde onaylanan sözleşme ve anlaşmalar, bu sözleşme ve 
anlaşmaların diğer tarafça da uygulanması koşuluyla, yayımlandıkları andan 
itibaren yasalardan üstün bir nitelik kazanırlar. 

Mahalli idareleri düzenleyen 72’nci madde uyarınca ülkedeki mahalli 
idareler, belediyeler, iller, bölgeler, özel statülü idareler ve 74’üncü maddede 
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düzenlenen deniz-aşırı idarelerden oluşur. Bu fıkrada belirtilen yerel 
yönetimlerin biri veya birkaçı yerine, gerektiğinde, başka bir mahalli idare 
yasayla kurulabilir. 

Mahalli idareler, yasada öngörülen şartlar çerçevesinde, seçilmiş 
meclislerince serbest biçimde yönetilirler. Görevlerini yapabilmek için 
düzenleyici işlem yapma yetkisine de sahiptirler. Hiçbir mahalli idare, bir diğeri 
üzerinde vesayet yetkisi kullanamaz. Bununla birlikte, bir yetkinin kullanımı, 
birden fazla mahalli idarenin bir araya gelmesini gerektirdiğinde, bunlardan 
birine ortak işlemlerin koşullarını düzenleme izni yasayla verilebilir. 

Ülkedeki tüm mahalli idarelerde yer alan ve hükümet üyelerinin her birini 
temsil eden devlet temsilcisi, ulusal çıkarları korumak, idari denetimleri yapmak 
ve yasalara uygun davranılmasını sağlamakla görevlidir. 

Anayasanın 72–2’nci maddesine göre mahalli idareler, yasayla belirlenen 
şartlar çerçevesinde, serbestçe tasarruf edebilecekleri gelirlere sahiptirler. Her 
türlü vergi gelirlerinin tamamını veya bir kısmını alabilirler. Yasanın belirlediği 
sınırlar içinde, mahalli idarelere, vergilerin matrah ve oranının tespitine yasayla 
izin verilebilir. 

Devlet ile mahalli idareler arasındaki yetki aktarımları, bu uygulamalara 
ayrılmış kaynakların, eşdeğer bir şekilde tahsisi ile birlikte gerçekleştirilir. 
Mahalli idareler arasında eşitliği sağlayacak, mali kaynakların adil 
paylaşılmasına yönelik hükümler bir yasayla düzenlenir. 

“Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliği” başlığı altında bulunan 88-
1’inci maddeye göre Devlet, Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması ve Avrupa 
Topluluğu Kurucu Antlaşması’nda değişiklik yapan, 13 Aralık 2007 tarihinde 
imzalanan Lizbon Antlaşması’nda belirtilen şartlarla Avrupa Birliği’ne 
katılabilir. 

Anayasanın 88–3’üncü maddesine göre mütekabiliyet kaydıyla ve           
7 Şubat 1992’de imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması’nda öngörülen özel 
şartlar çerçevesinde, Fransa’da oturan Birlik vatandaşlarına yerel seçimlerde 
seçme ve seçilme hakkı tanınabilir. Bu vatandaşlar belediye başkanlığı ve 
başkan yardımcılığı görevi üstlenemezler, senato seçmenliğine ve senato 
seçimlerine katılamazlar. Her iki meclis tarafından aynı hükümlerle onaylanan 
bir organik yasa, bu fıkranın uygulanma koşullarını belirler.28 

Hollanda 
Hollanda Anayasası’nın 92’nci maddesine göre 91’inci maddenin 3’üncü 

fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, yasama, yürütme ve yargı yetkisi 
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gerektiğinde antlaşmalarla uluslararası örgütlere devredilebilir. 91’inci 
maddenin 3’üncü fıkrası ise şöyledir: Anayasaya aykırılık içeren, ya da 
Anayasayla çelişmesi muhtemel antlaşma hükümleri ancak parlamentonun üçte 
iki çoğunluğunun lehte kararıyla onaylanabilir. Anayasanın 93’üncü maddesi 
uyarınca içerikleri gereği herkes üzerinde bağlayıcı etkisi bulunan uluslararası 
antlaşma hükümleri ve uluslararası örgütlerin kararları ilân edildikten sonra 
bağlayıcılık kazanırlar.  

94’üncü maddeye göre ise Hollanda Krallığı’nda yürürlükte olan yasal 
hükümler, bağlayıcı nitelikteki uluslararası antlaşmalara ve uluslararası örgüt 
kararlarına aykırı olmaları halinde uygulanmazlar. Anayasanın 130’uncu 
maddesi hükmüne göre Hollanda’da ikamet eden yabancılar, Hollanda 
vatandaşları için geçerli olan koşulları yerine getirdikleri takdirde, Belediye 
Meclisi seçimlerinde, seçme ve seçilme haklarını kullanabilirler.29 

İrlanda 
İrlanda Cumhuriyeti Anayasası’nın 1’inci maddesine göre “İrlanda ulusu 

burada, kendi yönetim biçimini seçme, diğer uluslarla ilişkilerini belirleme ve 
kendi dehası ve gelenekleriyle uyum içinde siyasi, ekonomik ve kültürel 
hayatını geliştirmek için devredilemez, kaldırılamaz egemenlik hakkını teyit 
eder. Anayasanın 6’ncı maddesine göre ise idare tüm yetkilerini halktan alır. 
Madde şu şekilde düzenlenmiştir: “İdare tüm yetkileri, yasama, yürütme ve 
yargı kaynağını, Tanrının huzurunda, görevi devleti yönetenleri atama ve en 
nihayetinde ulusal politikanın tüm sorunlarına kamu yararına uygun olarak 
karar vermek olan halktan alır. İdarenin bu yetkileri sadece Anayasa ile 
kurulmuş devlet organlarının yetkisinde veya bu organlar vasıtasıyla yürütülür.”  

İrlanda Cumhuriyeti Anayasası’na göre Anayasanın hiçbir hükmü Avrupa 
Birliği üyeliğinin yükümlülükleri gereği yapılan kanunları ve eylemleri geçersiz 
kılamaz. Bu durum Anayasanın 29’uncu maddesinin 10’uncu bölümünde 
düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir: “Anayasanın hiçbir hükmü, Avrupa 
Birliği veya Toplulukların üyelik yükümlülüklerinin gerekli kıldığı, devlet 
tarafından çıkarılan kanunları, yapılan fiilleri veya alınan önlemleri geçersiz 
kılmaz veya Avrupa Birliği veya Toplulukları veya ilgili kurumları veya 
Toplulukları kuran Antlaşmaların hükümlerine göre yetkili organların çıkardığı 
kanunların, yaptıkları fiillerin veya aldıkları önlemlerin Devlette kanun gücüne 
sahip olmasını engellemez.”  

Anayasanın 29’uncu maddesinde ise uluslararası ilişkiler düzenlenmiştir. 
Buna göre; “Hükümet, Devletin herhangi bir yürütme işlevini yerine getirme 
amacıyla veya dış ilişkileriyle bağlantılı olarak, varsa, kanunlarla belirlenen 
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koşulların elverdiği ölçüde, Devletin ortak kaygı konularında uluslararası 
işbirliği amacıyla bağlantısı olduğu herhangi bir grubun üyelerinin veya uluslar 
topluluğunun benzer amaçla kullandığı ve ya benimsediği herhangi bir organ, 
araç veya usulü benimseyebilir veya bunlardan yararlanabilir.”30 

İspanya 
Egemenlik kavramı, İspanya Anayasası’nın 1’inci maddesinin 2’nci 

fıkrasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ulusal egemenlik İspanyol Halkına 
aittir. Madde şu şekildedir: “Ulusal egemenlik, Devletin gücünü aldığı İspanya 
Halkınındır.” Bunun yanı sıra devlet bölgesel olarak şehir, il ve kurulabilecek 
Özerk Topluluklar şeklinde teşkilatlanmıştır. Bütün bu organlar, kendi işleriyle 
ilgili özyönetim hakkına sahiptir. Bu durum 137’inci maddede şu şekilde 
düzenlenmiştir: “Devlet bölgesel olarak şehir, il ve kurulabilecek Özerk 
Topluluklar halinde teşkilatlanmıştır. Bütün bu organlar, kendi işlerinin 
yönetimiyle ilgili özyönetim hakkına sahiptir.”  

Yine 140’ncı madde ise özerklikle ilgili anayasanın tam tüzel kişiliği olan 
şehirlerin özerkliğini güvence altına alacağını vurgulanmaktadır. 150’nci madde 
ise yasama yetkisinin koordinasyonu ile ilgili olarak özerk yönetime şu yetkiyi 
vermektedir: “Parlamento (Cortes Generales), Özerk Topluluklara, devlet 
hukukunca oluşturulan rehber ilkeler, temeller ve esaslar çerçevesinde, devlet 
yetkileri konusunda her türlü kanun yapma yetkisini devreder.” Aynı maddenin 
2’nci alt bendi ise şu şekildedir: “Devlet Özerk Topluluklara, bir kuruluş 
kanunu yoluyla, doğaları gereği aktarılma veya devredilmeye uygun yetkileri 
aktarabilir veya devredebilir.” Ek hükümlerde ise Özerk Bölgelerin tarihi 
hakları sayılmıştır. Buna göre, “Anayasa, fueros (yerel kanunlar) ile konan 
bölgelere ait tarihi haklara saygı gösterir ve korur.”  

İspanya Anayasası’nın 93’üncü maddesi yetki devrini düzenlemektedir. 
Buna göre Anayasadan kaynaklanan yetkilerin kullanılmasının bir uluslararası 
kuruluşa devrini öngören antlaşmaların yapılabilmesi için bir yasa ile yetki 
devredilebilir. Bu antlaşmaların ve yetki devrinden yararlanacak uluslarüstü 
kuruluşlarının kararlarının yürürlüğe konulması için gereken güvence, duruma 
göre İspanya Parlamentosu veya hükümet tarafından verilir. Anayasanın 96’ncı 
maddesine göre usulüne göre onaylanan uluslararası antlaşmalar, İspanya’da 
resmen yayımlanmalarıyla birlikte iç hukuk düzeninin bir parçası haline 
gelirler. Uluslararası antlaşma hükümleri ancak uluslararası hukukun genel 
ilkelerine uygun olarak ve bizzat bu antlaşmalarda öngörülen şekilde 
ertelenebilir, değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir.31 
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İsveç 
Egemenlik kavramı İsveç Anayasası’nın 1’inci maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre kamu gücünün kaynağı halktır. İsveç demokrasisi 
genel ve eşit oy hakkı ile fikirlerin serbestçe oluşumu üzerine kurulmuştur. 
Demokrasi, parlamento ve yerel yönetimler aracılığı ile gerçekleştirilir. Kamu 
gücü kanuna dayanarak yürütülür. Anayasanın 1’inci bölümün 7’nci maddesi 
uyarınca İsveç’te bölgesel ve yerel topluluklar mevcuttur ve bu toplulukların 
karar alma mekanizmaları seçilmiş kişilerden oluşmaktadır. Yine 11’inci 
bölümün 6’ncı maddesine göre ise idari fonksiyonlar yerel topluluklara 
devredilebilir.  

İsveç Anayasası’nın 10’uncu bölümünün 5’inci maddesi uyarınca 
doğrudan mevcut hükümete bağlı olmayan herhangi bir adli veya idari işlev 
başka bir devlete, başka bir uluslararası kuruluşa veya uluslararası topluluğa 
parlamento kararıyla devredilebilir. Parlamento, yine aynı şekilde, hükümeti 
veya başka bir kamu otoritesini böyle bir yetki devri için görevlendirebilir.32 

İtalya 
İtalya Anayasası’nın 1’inci maddesine göre egemenlik halka aittir ve halk 

bu egemenliği Anayasanın sınırları içinde kullanır. 5’inci maddeye göre ise tek 
ve bölünmez Cumhuriyet, yerel özerklikleri tanır ve güçlendirir; devlete bağlı 
hizmetlerde idari adem-i merkeziyeti tam olarak uygular; kendi mevzuat, ilke ve 
yöntemlerini özerklik ve yerinden yönetimin gerekliliklerine uyumlu hale 
getirir. Anayasanın 10’uncu maddesinin hükümlerine göre İtalyan hukuk 
düzeni, uluslararası hukukun genel olarak tanınan kurallarına uyar ve 
yabancıların hukuki statüsü uluslararası hükümler ve anlaşmalara uygun olarak 
kanunla düzenlenir.  

 Anayasanın 11’inci maddesi uyarınca İtalya başka halkların 
özgürlüklerine karşı bir saldırı aracı olarak ve uluslararası anlaşmazlıkları 
çözme aracı olarak savaşı reddeder; öteki devletlerle karşılıklılık koşulu ile 
uluslararasında barış ve adaleti koruyacak bir düzen için gerekli olan 
egemenliğin sınırlandırılmasını kabul eder. İtalya bu tür amaçları 
gerçekleştirmeye çalışan uluslararası kuruluşları destekler. 

İtalya Anayasası’nın 26’ncı maddesine göre bir vatandaşın sınır dışı 
edilmesine sadece uluslararası anlaşmalarda belirtilen durumlarda izin verilir. 
Hiçbir durumda siyasi suçlar nedeniyle sınır dışı etmeye izin verilmez. 
“Bölgeler, İller-Komünler” başlıklı 5’inci bölümde yer alan 114’üncü maddeye 
göre cumhuriyet bölgelere, illere ve komünlere ayrılır. Komünler, iller, 
metropol kentler ve bölgeler Anayasada belirlenen ilkelere göre, kendilerine 
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özgü tüzük, yetki ve sorumlulukları olan özerk kuruluşlardır. 117’inci madde 
hükümleri uyarınca Anayasaya uygun olarak, AB mevzuatı ve uluslararası 
yükümlülüklerden doğan kısıtlamalar çerçevesinde, kanun yapma yetkisi 
devlete ve bölgelere aittir. Ortak mevzuat kapsamındaki konularda, devlet 
mevzuatında gösterilen temel esaslar dışında, kanun yapma yetkisi bölgelere 
aittir. Bölgeler açıkça devlet mevzuatı kapsamında olmayan tüm konularda 
kanun yapma yetkisine sahiptir. Bölgelere yetki devrine tabi özel mevzuat 
konularında düzenleme yapma yetkisi devlete aittir. Diğer tüm konularda 
düzenleme yapma yetkisi bölgelere aittir. Bölgeler, devlet mevzuatının 
belirlediği hal ve şekillerde, kendi sorumluluk alanlarında, yabancı devletler ve 
diğer devletlerin yerel yönetimleriyle anlaşma yapabilirler. 

118’inci maddeye göre ise komünler, il ve metropol kentler, kendi 
yetkileri doğrultusunda, kendi idari görevlerinin yanı sıra Devlet tarafından 
veya bölgesel mevzuat tarafından kendilerine verilen görevleri yürütür. 
119’uncu madde uyarınca komünler, iller, metropol kentler ve bölgeler gelir ve 
harcama özerkliğine sahiptir. 

Komünler, iller, metropol kentler ve bölgeler bağımsız mali kaynaklara 
sahip olur. Anayasaya uygun olarak ve devlet maliyesinin koordinasyon ve 
vergi sisteminin prensiplerine göre vergi koyabilir ve kendi gelirlerini 
toplayabilirler. Kendi toprakları ile ilgili vergi gelirlerinde pay alırlar. Devlet 
mevzuatı daha düşük kişi başına vergi kapasitesine sahip bölgeler için –hiçbir 
ödenek kısıtlaması olmaksızın– bir istikrar fonu sağlar.33 

Letonya 
Letonya Anayasası’nın “Halk Egemenliği” başlıklı 2’inci maddesine göre 

egemenlik Letonya halkınındır. Anayasanın 68’inci maddesinin 2’nci fıkrasına 
göre uluslararası antlaşmalara katılmanın gereği olarak Letonya, demokrasiyi 
güçlendirmek amacıyla Devlet kurumlarının yetkilerinin bir kısmını uluslararası 
kuruluşlara devredebilir. Aynı maddenin 3’üncü fıkrasına göre ise Letonya’nın 
Avrupa Birliği üyeliği Letonya Parlamentosu (Saeima) tarafından önerilen halk 
oylaması ile kararlaştırılır. Anayasanın 89’uncu maddesi uyarınca Devlet, 
Letonya’yı bağlayan uluslararası antlaşmalar, kanunlar ve ülke anayasası ile 
uyumlu biçimde temel insan haklarını tanır ve korur.34 

Litvanya 
Litvanya Cumhuriyeti Anayasası’nın 2’nci maddesine göre egemenlik 

millete aittir. Anayasanın 3’üncü maddesine göre ise hiç kimse milletin 
egemenlik hakkını kullanmasını kısıtlayamaz. Ulusun ve her yurttaşın Litvanya 
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Devleti’nin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine el uzatan 
kişilere karşı direnme hakkı vardır. Anayasanın 4’üncü maddesine göre ise halk 
egemenlik yetkisini doğrudan ya da seçimler vasıtasıyla kullanır. 9’uncu 
maddeye göre ise devleti ve ulusu ilgilendiren en önemli konularda kararlar 
referandum aracılığıyla alınabilir.  

Anayasanın 135’inci maddesi uyarınca dış politikayı yönlendirmek 
amacıyla Litvanya, uluslararası hukukun bilinen evrensel kural ve normlarını 
kabul eder. Anayasanın uluslararası kuruluşlara katılımı düzenleyen 136’ncı 
maddesi hükmüne göre Litvanya, devletin bağımsızlığına ve çıkarlarına ters 
düşmeyen uluslararası örgütlere katılır. Anayasanın 138’inci maddesi uyarınca 
Litvanya Parlamentosu (Seimas) tarafından onaylanmış uluslararası anlaşmalar 
Litvanya Cumhuriyeti hukuk sisteminin bir parçasını oluşturur.35 

Lüksemburg 
Lüksemburg Anayasası’nda egemenlik kavramı 32’nci madde ile 

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre egemenlik millete aittir. Büyük Dük (Grand 
Dük) bu yetkiyi Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanır ve yerine getirir. 
Büyük Dük, Anayasa ve Anayasaya uygun özel kanunlarla kendisine verilmiş 
yetkiler dışında hiçbir yetkiye sahip değildir. Anayasanın 49’uncu (mükerrer) 
maddesine göre ise Anayasada öngörülen, yasama, yürütme ve yargı 
yetkilerinin kullanılması bir antlaşma ile geçici olarak uluslararası kuruluşlara 
verilebilir.36 

Macaristan  
2012’de yürürlüğe giren Macaristan Anayasası’nın “Kuruluş” başlıklı 

bölümünde yer alan B maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, devlet iktidarının 
kaynağı halktır. 4’üncü fıkra uyarınca halk bu iktidarı seçilmiş temsilcileri 
aracılığıyla veya istisnai durumlarda doğrudan kullanır. C maddesine göre, 
Macaristan Devleti’nin işleyişi güçler ayrılığı prensibi üzerine tesis edilmiştir. 
Hiç kimsenin eylemi iktidarın zorla kazanımını, kullanılmasını ve münhasıran 
sahipliğini amaçlayamaz. Herkes hukuka uygun bir şekilde bu tür girişimlere 
karşı hareket etmek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.  

Anayasanın E maddesinin 2’nci fıkrasına göre Macaristan, Avrupa 
Birliği’ne üye bir devlet olarak katılmak amacıyla Kurucu Antlaşmalardan 
doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hakların kullanılması için 
uluslararası bir antlaşmayla Avrupa Birliği’nin kurumları vasıtasıyla 
Anayasadan kaynaklanan bazı yetkilerini diğer üye devletlerle ortak bir biçimde 
kullanabilir. Anayasanın Q maddesinin 2’nci fıkrasına göre Macaristan, 
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uluslararası hukukun gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek amacıyla 
Macaristan hukuku ve uluslararası hukuk arasındaki uyumu sağlar. 3’üncü 
fıkraya göre ise Macaristan, genel olarak kabul gören uluslararası hukuk 
kurallarını tanır. Uluslararası hukukun diğer kaynakları Macar yasal sisteminin 
bir parçasıdır. 

Anayasanın 23’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Macaristan’da 
ikamet eden Avrupa Birliği üyesi herhangi bir devletin her reşit yurttaşı Avrupa 
Parlamentosu üyelerinin, belediye başkanlarının ve yerel temsilcilerin 
seçimlerinde aday olmanın yanı sıra seçmen olma hakkına da sahiptirler. 
Anayasanın 29’uncu maddesi hükmünce Macaristan’da yaşayan milliyetler 
yerel ve ulusal özyönetimler kurma hakkına sahiptirler.37 

Malta 
Malta Cumhuriyeti Anayasası’nda egemenliğin uluslararası bir kuruma 

devri konusunda herhangi bir madde bulunmamaktadır. Malta Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 1’inci maddesine göre hiçbir askeri tesisin yabancı güçler 
tarafından kullanılmasına izin verilemez. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi tarafından alınan bir kararın uygulanması durumu söz konusu 
olduğunda Malta Hükümeti’nin isteğiyle böyle bir duruma izin verilebilir.  

Anayasanın 65’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre Anayasa hükümleri 
çerçevesinde parlamento; Malta’nın iyi yönetimi, barış, düzen ve insan hakları 
ile uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkelerine tümüyle saygı 
göstererek, uluslararası ya da bölgesel düzeyde ve de özellikle 16 Nisan 2003 
tarihinde Atina’da imzalanan Avrupa Birliği’ne Katılım Antlaşması ile 
üstlenilen yükümlüklerle uyum içinde hukuk kuralları koyar.38 

Polonya 
Polonya Anayasası’nın 3’üncü maddesine göre Polonya Cumhuriyeti 

üniter bir devlettir. 4’üncü maddeye göre ise Polonya Cumhuriyeti’nde 
egemenlik ulusundur. Ulus bu egemenliğini doğrudan veya temsilcileri 
aracılığıyla kullanır. Anayasanın 10’uncu maddesi uyarınca Polonya 
Cumhuriyeti’nin yönetim sistemi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı 
ve erkler arasındaki dengeye dayalıdır. Yasama erki, Meclis (Sejm) ve Senatoya 
aittir. Yürütme erki Polonya Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na, yargı erki 
ise mahkemelere aittir. Anayasanın 90’ıncı maddesi uyarınca Polonya 
Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalar yoluyla, uluslararası bir kuruluş ya da 
uluslararası bir kuruma, belirli konularda ilgili devlet organlarının yetkisini 
devredebilir. 
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 91’inci madde hükümlerine göre ise onaylanmış bir uluslararası anlaşma, 
Polonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde (Dziennik Ustaw) yayımlandıktan 
sonra, iç hukuk düzeninin bir parçası haline gelir ve uygulanması ayrıca bir 
kanun çıkarılmasını gerektirmiyorsa doğrudan uygulanır. Onayına kanunla izin 
verilen bir uluslararası anlaşmanın hükümleri, uyuşmadığı ulusal yasalar 
karşısında öncelikle uygulanır. Uluslararası bir örgütü kuran, Polonya 
Cumhuriyeti tarafından onaylanmış bir anlaşma öngördüğü takdirde, koyduğu 
kurallar doğrudan uygulanacak ve yasal uyuşmazlık durumunda önceliği 
olacaktır. 

Anayasanın yerel yönetimleri düzenleyen yedinci bölümünde yer alan 
165’inci madde uyarınca yerela yönetim birimlerinin tüzel kişilikleri vardır. 
Yerel yönetim birimlerinin özyönetim niteliği mahkemelerce korunur.39 

Portekiz 
Portekiz Anayasası’nın 3’üncü maddesi uyarınca egemenlik, tek ve 

bölünmezdir ve Anayasa’da öngörülen şekilde halka aittir. Devlet de Anayasaya 
tabidir ve hukukun demokratik üstünlüğüne dayalıdır. Anayasanın 5’inci 
maddesinin 3’üncü fıkrasına göre sınırların değiştirilmesi saklı kalmak 
kaydıyla, devlet Portekiz topraklarının hiçbir parçasını veya bu topraklarda 
kullanılan egemenlik haklarından herhangi bir bölümünü devretmez. 6’ıncı 
maddeye göre ise Devletin yapısı üniterdir ve Devlet, özerk ada özyönetim 
sistemine ve katmanlı yetki ilkesine, yerel yönetimlerin özerkliğine ve kamu 
yönetiminde demokratik yerinden yönetim ilkesine saygı çerçevesinde 
örgütlenir ve fonksiyonunu yerine getirir. Azor Adaları ve Madeira 
Takımadaları kendi siyasi ve idari statüleriyle ve özyönetim kurumları ile özerk 
bölgelerdir. 

Anayasanın “Uluslararası İlişkiler” başlıklı 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrası 
uyarınca Portekiz, Avrupa Birliğini inşa etmek ve derinleştirmek için gerekli 
yetkilerin ortak, işbirliği içinde veya Birliğin kurumlarınca kullanılması için 
anlaşmalara girebilir. 7’nci maddenin 7’nci fıkrasına göre ise Portekiz hem 
birey olarak insanların hem de halkların haklarına saygıyı teşvik eden 
uluslararası adalete ulaşmak amacıyla ve tamamlayıcılık ilkesini düzenleyen 
hükümlere ve Roma Statüsü’nün koyduğu diğer ilkelere tabi olarak, 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını kabul edebilir. “Uluslararası 
Hukuk” başlıklı 8’inci madde hükümlerine göre uluslararası hukukun genel ya 
da ortak ilkeleri ve kuralları Portekiz hukukunun ayrılmaz bir parçasını 
oluşturur. Usulüne uygun onaylanmış veya kabul edilmiş uluslararası 
anlaşmalar tarafından konulan kurallar, resmi olarak yayımlandığında Portekiz 
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iç hukukunda yürürlüğe girer. Portekiz’in içinde olduğu uluslararası 
kuruluşların yetkili organları tarafından kabul edilen normlar, ilgili kurucu 
antlaşmalarda ifade edilmesi koşuluyla, doğrudan Portekiz iç hukukunda 
yürürlüğe girerler. Avrupa Birliği’ne yön veren antlaşmaların hükümleri ve 
Birlik kurumlarının, kendi sorumluluklarını yerine getirmek için belirlediği 
kurallar, Birlik kanunu uyarınca ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir 
devletin temel ilkelerine saygı gereği Portekiz iç hukukunda da geçerlidir. 

Portekiz Anayasası’nın “Yabancılar, Vatansızlar, Avrupa Vatandaşları” 
başlıklı on 5’inci maddesinin dördüncü ve 5’inci fıkra hükümleri uyarınca 
karşılıklılık ilkesine tabi olarak kanunlar, Portekiz’de yaşayan yabancılara, yerel 
meclis üyelikleri için oy kullanma ve seçime girme hakkını tanıyabilir. 
Kanunlar ayrıca, karşılıklılık ilkesine tabi olarak, Avrupa Birliği’ne üye 
devletlerin Portekiz’de yaşayan vatandaşlarına, Avrupa Parlamentosu üyelikleri 
için oy verme ve seçilme hakkını tanıyabilir. Anayasanın “Egemenlik Yetkisini 
Kullanan Kuvvetler” başlıklı 110’uncu maddesi uyarınca egemenlik yetkisini 
kullanan organlar Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi, Hükümet ve 
mahkemelerden oluşur. “Kuvvetler Ayrılığı ve Birbirine Bağımlılık” başlıklı 
111’inci maddeye göre ise egemenlik yetkisini kullanan organlar, Anayasada 
belirtildiği üzere ayrı ve birbirine bağımlıdır. Anayasa ve kanunlar tarafından 
açıkça belirtilen durumlar dışında, egemenlik yetkisini kullanan hiçbir organ 
yetkilerini başka organlara devredemez. 

“Özerk Bölgelerin Yetkileri” başlıklı 227’nci maddede özerk bölgelere 
verilen bazı yetkiler şunlardır: İlgili bölgenin siyasi ve idari statüsü içinde ifade 
edilen ve egemenlik yetkisini kullanan organların özel sorumluluğunda olmayan 
konular hakkında bölge içinde kanun yapmak; bölgesel mevzuatı ve egemenlik 
yetkisini kullanan organların çıkardığı ve düzenleme yetkisinin söz konusu 
organlara tahsis edilmediği kanunları düzenlemek; kendi yürütme yetkisini 
kullanmak; kendi varlıklarını yönetmek, kullanmak ve sözleşmeler yapmak; 
kanunda belirtildiği üzere, kendi vergi koyma yetkisini kullanmak ve 
Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilen çerçeve kanunların şartlarına göre 
ulusal mali sistemi bölgeye özgü şartlara uyarlamak; yerel yönetimleri 
oluşturmak ve feshetmek; karasuları, münhasır ekonomik bölge ve bitişik deniz 
tabanı politikalarının belirlenmesine katılmak; kendilerini doğrudan ilgilendiren 
uluslararası antlaşmalar ve sözleşmelerin müzakerelerine katılmak ve bunların 
getirilerinden pay elde etmek; tamamı egemenlik yetkisini kullanan ve 
dışişlerinden sorumlu organlarca ortaya konan kılavuz ilkelerle uyum içinde 
olmak üzere, yabancı bölgesel kuruluşlarla işbirliğine girmek ve amacı bölgeler 
arası diyaloğu ve işbirliğini geliştirmek olan örgütlerde yer almak; kendi 
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insiyatifleriyle veya egemenlik yetkisini kullanan organlar kendilerine 
danıştığında, söz konusu organların sorumluluk alanında olan ve özerk bölgeleri 
ilgilendiren konularda Portekiz’in Avrupa Birliği’nin inşası sürecindeki 
politikaları hakkında görüş bildirmek; kendilerini ilgilendiren konularda 
gelişmeler söz konusu olduğunda, Avrupa bölgesel kurumlarında ve Avrupa 
Birliği’nin karar alma süreçleriyle ilgili delegasyonlarda temsil edilerek, Avrupa 
Birliği’nin inşa sürecine katılmak ve ayrıca yüz on ikinci madde hükümleriyle 
uyum halinde birlik mevzuatını ve diğer kanunları uyarlamak. 

“Egemenlik yetkilerini kullanan organlar ve bölgesel kuruluşlar arasında 
işbirliği” başlıklı 229’uncu maddeye göre özyönetim organlarıyla işbirliği 
halinde, egemenlik yetkisini kullanan organlar, özerk bölgelerin ada 
durumlarından kaynaklanan eşitsizlikleri düzeltme amacıyla, özerk bölgenin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlar. Egemenlik yetkisini kullanan organlar, 
kendi sorumluluk alanlarında olan ve özerk bölgeleri ilgilendiren konularla ilgili 
olarak, her zaman bölgesel özyönetim organlarına danışır.40 

Romanya 
Egemenlik kavramı Romanya Anayasası’nın 1’inci ve 2’nci maddesinde 

düzenlenmiştir. 1’inci maddeye göre Romanya egemen, bağımsız, üniter ve 
bölünmez bir ulus devlettir. 2’nci maddeye göre ise ulusal egemenlik Romen 
halkına aittir. Halk bu yetkiyi özgür, periyodik ve adil seçimler sonucu seçilen, 
kendilerini temsil eden organlar aracılığıyla kullanır. Hiçbir grup ya da kişi 
kendi adına egemenliği kullanamaz.  

148’inci madde ise Romanya’nın Avrupa Birliğine üye olma durumunu 
düzenlemektedir. Buna göre Romanya, Avrupa Birliğine üye olduğunda ve bazı 
egemenlik haklarını Avrupa Birliği organlarına devretme durumu oluştuğunda 
bu durumu düzenleyen kanun Senato ve Millet Meclisinin ortak oturumunda 
üçte iki çoğunlukla düzenlenecektir. Avrupa Birliğine katılım sonucunda 
Avrupa Birliği yasal düzenlemeleri ve kanunları ulusal kanunlar üzerinde 
üstünlük kazanacaktır. 149’uncu madde ise Romanya’nın NATO’ya katılımını 
düzenlemektedir. Bu maddeye göre Romanya’nın NATO’ya katılımı Senato ve 
Millet Meclisinin ortak oturumunda üyelerin üçte iki oy çoğunluğuyla kabul 
ettiği bir kanun aracılığıyla olabilir.41 

Slovakya 
Slovakya Cumhuriyeti Anayasası’nın 1’inci maddesine göre Slovakya 

Cumhuriyeti hukukun üstünlüğü ilkesine göre yönetilen egemen ve demokratik 
bir devlettir. Hiçbir dine ya da ideolojiye bağlı değildir. Slovakya Cumhuriyeti 



46 |  Egemenlik 

bağlı olduğu uluslararası anlaşmaları ve uluslararası hukuk kurallarını tanır ve 
bunlara saygı gösterir. Anayasanın 2’nci maddesine göre ise devlet gücünü 
milletten alır ve egemenliğin asıl kaynağı millettir. Millet bu gücünü seçilmiş 
kişiler vasıtasıyla ya da doğrudan kullanır. Devlet organları kendi sınırları 
içinde sadece Anayasa temelinde hareket edebilir.  

Anayasanın 7’nci maddesine göre ise Slovakya Cumhuriyeti bir devletler 
birliğine dâhil olabilir fakat bu durum referandumla kabul edilen anayasal bir 
kanunla gerçekleşebilir. Yine aynı maddenin ikinci bendine göre ise Slovakya 
Cumhuriyeti devlet yetkilerinin bir kısmının kullanılmasını bir antlaşma ile 
Avrupa Birliğine transfer edebilir. Avrupa Birliği ve Avrupa Topluluklarının 
hukuksal olarak bağlayıcı olan tasarrufları, Slovak Cumhuriyeti’nin 
yasalarından üstün olacaktır. Uygulanması gereken hukuksal olarak bağlayıcı 
tasarrufların iç hukuka aktarımı bir yasa veya bir hükümet düzenlemesiyle 
gerçekleştirilecektir. Yine aynı maddenin 3’üncü fıkrasına göre ise Slovakya 
Cumhuriyeti barış, güvenlik ve demokratik düzenin sürdürülmesi amacı ile bir 
uluslararası antlaşma ile ortaya konan şartlar altında karşılıklı ortak güvenlik 
örgütüne katılabilir. 7’nci maddenin 5’inci fıkrası uyarınca insan hakları ve 
temel özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar ve uygulanması için yasa 
çıkarılması gerekmeyen uluslararası antlaşmalar ve bir yasa ile onaylanıp 
yayımlanan ve gerçek kişilere haklar bahşedip borçlar yükleyen antlaşmalar 
kanunlardan üstündür.  

 Slovakya Cumhuriyeti Anayasası’nın 34’üncü maddesine göre ulusal ve 
etnik azınlık gruplarından olan vatandaşların bu anayasa tarafından garanti 
edilen hakları ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehlikeye sokacak 
şekilde yorumlanamaz. Anayasanın 64’üncü maddesine göre ise belediyeler 
bölgesel özerk yönetimin temel taşıdır. Bölgesel özerk yönetim belediyelerden 
ve yüksek bölgesel birimden meydana gelmektedir. Belediyeler ve yüksek 
bölgesel birimler bağımsızdır. 68’inci maddeye göre ise bir belediye veya 
bölgesel özerk yönetim yerel yönetimle ilgili bağlayıcı yönetmelikler 
yayınlayabilir.42 

Slovenya 
Slovenya Anayasası’nın 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre 

Slovenya’da egemenlik halkındır. Vatandaşlar bu yetkiyi yasama, yürütme ve 
yargı erklerinin ayrılığı ilkesiyle uyumlu biçimde doğrudan ve seçimler 
aracılığıyla kullanır. Anayasaya 2003 yılında eklenen 3a maddesi uyarınca 
Slovenya, tüm vekillerin üçte ikisinin oyuyla Ulusal Meclis tarafından 
onaylanan bir anlaşmaya uygun olarak egemenlik haklarının bir kısmını 



TBMM Araştırma Merkezi   | 47 

 

hukukun üstünlüğü, demokrasi, temel özgürlükler ve insan haklarına saygı 
temelinde kurulan uluslararası örgütlere devredebilir ve bu değerlere saygılı 
devletlerle savunma ittifakı içine girebilir. Bunun yanı sıra ilgili maddenin 
3’üncü fıkrasına göre Slovenya’nın egemenlik haklarının bir kısmının 
kullanımını devrettiği uluslararası örgütlerde benimsenen kararlar ve hukuki 
tasarruflar bu örgütlerin tüzükleriyle uyumlu şekilde Slovenya’da tatbik edilir. 

Anayasanın 4’üncü maddesi Slovenya’nın karasal (teritoryal) olarak 
birleşik ve bölünmez bir devlet olduğunu ifade etmektedir. Slovenya 
Anayasası’nın 8’inci maddesi uyarınca kanunlar ve tüzükler, Slovenya’yı 
bağlayan anlaşmalara ve genel olarak kabul gören uluslararası hukuk ilkelerine 
uygun olmalıdır. Onaylanan ve yayımlanan antlaşmalar doğrudan uygulamaya 
konulur. Suçluların iadesini düzenleyen Anayasanın 47’nci maddesine göre 
hiçbir Slovenya vatandaşı yabancı bir ülkeye iade edilemez. Yabancıların 
iadesine sadece Slovenya’yı bağlayan anlaşmaların ihtiva ettiği durumlarda izin 
verilir. Aynı maddenin 2’nci fıkrasına göre ise 3a maddesinin ilk fıkrasındaki 
hükümlere uygun olarak Slovenya’nın egemenlik haklarının bir kısmının 
kullanımını bir uluslararası örgüte devrettiği antlaşmadan kaynaklanan teslim 
etme ve sınır dışı etme zorunluluğu dışında hiçbir Slovenya vatandaşı sınır dışı 
ve teslim edilemez. 

Slovenya Anayasası’nın 139’uncu maddesi uyarınca Belediyeler özerktir. 
140’ıncı maddenin 2’nci fıkrasına göre devlet gerekli mali kaynakları sağlaması 
durumunda devlet yetkisi dâhilindeki özel görevlerin yerine getirilmesini 
kanunla belediyelere devredebilir. Anayasanın “Bölge” başlığını taşıyan 
143’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre devlet, devlet yetkisindeki özel 
görevlerin yerine getirilmesini kanunla bölgelere bırakır ve bu görevlerin yerine 
getirilmeleri için bölgelere gerekli mali kaynakları sağlar.43 

Yunanistan 
Yunanistan Anayasası’nın “Milletlerarası Hukuk” başlıklı 28’inci 

maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca milletlerarası hukukun genellikle kabul 
edilmiş kuralları ile kanunla onaylandıkları ve kendi şartlarına göre yürürlüğe 
girdikleri andan itibaren milletlerarası antlaşmalar Yunan iç hukukunun 
ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve kanunlardaki aksi hükümlere karşı geçerli 
olur. Milletlerarası hukuk ve milletlerarası antlaşmaların kuralları yabancılara 
ancak karşılıklılık şartıyla uygulanır. İkinci fıkraya göre ise önemli bir milli 
yarara hizmet ettiği ve diğer devletlerle işbirliğini geliştirdiği durumlarda, 
Anayasada verilen yetkiler anlaşma veya sözleşme yoluyla milletlerarası 
kuruluşların organlarına devredilebilir. Anlaşma veya sözleşmeyi onaylamak 



48 |  Egemenlik 

için Parlamento üyelerinin tam sayısının beşte üç çoğunluğu şarttır. 3’üncü fıkra 
hükmüne göre önemli bir milli yararın gerektirdiği hallerde insan haklarını ve 
demokratik hükümetin temellerini ihlal etmemek, eşitlik ilkeleri temelinde ve 
karşılıklılık esasına uygun olarak uygulanmak şartıyla Yunanistan Parlamento 
üyelerinin tam sayısının mutlak çoğunluğuyla kabul edilen bir kanunla milli 
egemenliğin kullanılmasına serbestçe sınırlamalar getirilebilir. 

Anayasanın “Yerinden Yönetim” başlıklı 101’inci maddesine göre 
devletin yönetimi, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak örgütlendirilir. 
Ülkenin idari bölümlenmesi, coğrafi- ekonomik, sosyal ve ulaşım koşullarına 
dayanır. Devletin yerel yöneticileri, kendi bölgelerini ilgilendiren konularda 
genel karar yetkisine haizdirler. Devletin merkezi yöneticileri, özel yetkilerine 
ek olarak kanunda belirtilen şekilde yerel yöneticilere genel yön verir, 
koordinasyonu sağlar ve bunların işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlerler. 

Anayasanın “Yerel Otoriteler” başlıklı 102’nci maddesi uyarınca yerel 
işlerin yönetimi birinci ve ikinci derecedeki yerel yönetim makamlarına aittir. 
Yerel işlerin yönetiminde yetki karinesi yerel yönetim makamları lehine işler. 
Devletin görevlerini oluşturan yetkilerin kullanılması kanunla yerel yönetim 
makamlarına devredilebilir. Yerel yönetim makamları idari ve mali 
bağımsızlıktan yararlanırlar. Devlet, yerel yönetim makamları üzerinde sadece 
hukukilik denetimine inhisar edecek ve onların inisiyatiflerini ve hareket 
serbestliklerini engellemeyecek biçimde denetim yetkisine haizdir.44 

Sonuç 

İncelenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin anayasalarında uluslararası bir 
kuruluşa veya Avrupa Birliği’ne yetki devri bir kanunla ya da uluslararası bir 
antlaşmayla mümkündür. Danimarka, Polonya, Belçika, Slovenya, Çek 
Cumhuriyeti ve İsveç anayasalarında egemenliğin belirli ölçüde uluslararası bir 
kuruluşa, Macaristan, Romanya ve Slovakya anayasalarında ise egemenliğin 
kısmen Avrupa Birliği’ne devredilebileceği ifade edilmektedir. Hollanda, 
Yunanistan ve Lüksemburg anayasalarında egemenlik yetkilerinin uluslararası 
bir kuruluşa devri düzenlenmiş ancak bu yetki devrinin hangi ölçüde 
gerçekleşeceği belirtilmemiştir. 

Estonya Anayasası uluslararası hukuk kurallarını iç hukukun bir parçası 
olarak kabul ederken Portekiz Anayasası Avrupa Birliği kurumlarının ve 
Avrupa Birliği Antlaşmalarının hükümlerinin iç hukukta geçerli olacağını ifade 
etmektedir. Slovenya Anayasası ise Slovenya’nın egemenlik haklarının bir 
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kısmının kullanımını devrettiği uluslararası örgütlerde benimsenen kararlar ve 
hukuki tasarrufların ülkede tatbik edileceğini belirtmektedir. 

Danimarka, Polonya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan, Slovenya, İspanya, 
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya anayasalarında yerel yönetimlerin özerkliğine 
vurgu yapılmaktadır. 

Hollanda ve Portekiz anayasaları ülkede yaşayan yabancılara 
(mütekabiliyet şartıyla) yerel seçimlerde oy kullanma ve aday olma hakkı 
tanımaktadır. Macaristan, Fransa (mütekabiliyet şartıyla) ve Belçika 
anayasalarında ise Avrupa Birliği üyesi ülke yurttaşlarına yerel seçimlerde 
seçme ve seçilme hakkı tanınabileceği ifade edilmektedir. 

Hollanda Anayasası, Anayasaya aykırılık içeren ya da Anayasayla 
çelişmesi muhtemel antlaşma hükümlerinin ancak Parlamentonun üçte iki 
çoğunluğunun lehte kararıyla onaylanabileceğine belirtirken; Estonya 
Anayasası, Anayasayla çelişen uluslararası anlaşmaların imzalanamayacağını 
ifade etmektedir. 

Almanya, Estonya, Macaristan, Portekiz ve Yunanistan anayasaları genel 
olarak kabul edilen uluslararası hukuk kurallarının iç hukuk sisteminin bir 
parçası olduğunu belirtmektedir. 
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VATANDAŞLIK TANIMI 

Neslihan TEMELAT∗ 

atandaşlık, hukuki, siyasi ve sosyo-ekonomik yönleri olan çok boyutlu bir 
kavramdır. Vatandaşlık araştırmaları, 1990’lı yıllardan itibaren siyaset 

bilimi, sosyoloji, tarih, kültürel çalışmalar gibi alanlar başta olmak üzere 
disiplinler-arası bir yaklaşımla sürdürülmekte olup bugün sosyal bilimlerin en 
aktif çalışılan konularından birini oluşturmaktadır.  

Vatandaşlıkla ilgili akademik ve siyasi tartışmaların son yıllarda hız 
kazanmasının nedenleri arasında doğudan batıya göçün artması, ulus-ötesi 
şirketler ve ekonomik örgütler gibi ulus-devlet dışındaki aktörlerin sayısının 
artması, dolayısıyla ulus-devletlerin bütünlük ve homojenliğinin azalması 
sayılabilir. Bu bağlamda, salt soya dayalı Alman vatandaşlığının aksine, ulus-
üstü bir örgüt olarak Avrupa Birliği’nin vatandaşlığa çok-kimlikli bir boyut 
kazandırdığı dikkate alındığında vatandaşlığın zaman içinde geçirdiği radikal 
değişim daha net anlaşılabilir.1 Günümüzde küreselleşme, post-modernizasyon, 
çok kültürlülük, insan hakları ve cinsiyet gibi olguların vatandaşlığı yakından 
etkilemesi ve ülkemizin Avrupa Birliği’ne aday olmasının yanısıra yakın 
dönemde yeni anayasa hazırlık çalışmalarının başlatılması, bu alanda daha 
kapsamlı araştırmalar yapılmasını gerektirmektedir.  

                                                 
∗ Yasama Uzman Yardımcısı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

V
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Vatandaşlık tanımı çeşitli disiplinlerde farklı biçimde yapılmaktadır. 
Örneğin, Turner, sosyolojik perspektiften vatandaşlığı “bir kişiyi toplumun 
yetkin bir parçası olarak tanımlayan ve bunun sonucunda kaynakların kişilere 
ve sosyal gruplara akışını şekillendiren bir dizi (hukuki, siyasi, ekonomik ve 
kültürel) uygulama” şeklinde tanımlamaktadır.2 Siyaset teorisi açısından ise 
vatandaşlık soyut bir kavram olan devletle ilintili statü, sadakat, hak ve 
yükümlülükler olarak açıklanmaktadır. Vatandaşlık ile ilgili güncel akademik 
tartışmalarda önemli bir referans olan İngiliz sosyolog T. H. Marshall, 
vatandaşlığı bir topluluğa aidiyet olarak tanımlamıştır.3 Kymlicka ve Norman 
ise vatandaşlığın sadece hak ve sorumluluklardan ibaret bir statü olmadığını, 
aynı zamanda kişinin kimliğini, siyasi bir topluluğa üyeliğini ifade ettiğini 
vurgulamıştır.4  

Vatandaşlık kavramının hukuki kökeni Roma hukukuna dayanmaktadır. 
Roma hukukunda vatandaş (civis) bir kişinin hukuki düzene bağlanma biçimini 
belirten bir statüdür. Bu ölçüt halen hukukçuların referans noktası olup “devlete 
aidiyet” düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Hans Kelsen’in deyimiyle 
vatandaşlık, “hukuki düzenin kişisel geçerlilik alanıdır”.5 Hukuki açıdan 
vatandaşlık, devletin bir üyesi olarak kişinin yasal statüsünü ve bununla 
bağlantılı hak ve görevleri ifade etmektedir.6 Söz konusu hak ve görevlerin 
kapsamı ve bunların öznelerinin kimler olacağına ilişkin sorular literatürde 
farklı vatandaşlık modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Uluslararası hukuk açısından bakıldığında, vatandaşlığı düzenleyen 
birtakım uluslararası sözleşmeler mevcuttur. Bunlar arasında, Vatandaşlık 
Kanunlarının Çatışmasına ilişkin 12 Nisan 1930 tarihli Lahey Sözleşmesi 
(Milletler Cemiyeti) ve Vatansız Kişilerin Statüsüne ilişkin 28 Eylül 1954 
tarihli New York Sözleşmesi (BM), 1961 Vatansızlığın Azaltılmasına ilişkin 
New York Sözleşmesi (BM) ve 29 Ocak 1957’de New York’ta imzalanan evli 
kadınların uyrukluğuna ilişkin Sözleşme (BM) sayılabilir. Daha yakın bir 
geçmişte, Avrupa Konseyi bünyesinde 6 Kasım 1997’de kabul edilen Avrupa 
Uyrukluk Sözleşmesi, ilgili taraflarca imzalanarak 1 Mart 2000 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, vatansızlık ve çoklu vatandaşlık gibi alanlarda 
ortaya çıkan anlaşmazlıkların önlenmesinde ikili anlaşmalar halen en önemli 
araçlardan biridir. 

Vatandaşlığın tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, ilk vatandaşlık 
uygulamalarının M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren Yunan şehir devletlerinde başladığı, 
ancak modern vatandaşlığın Fransız Devrimi ve sonrasındaki gelişmelerin 
ürünü olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, vatandaşlığın tarihsel 
dönemleri konusunda literatürde farklı teorik görüşlerin bulunduğu 
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görülmektedir. Örneğin, Derek Heater vatandaşlığın gelişimini beş tarihsel 
döneme ayırmaktadır: “Yunan şehir devleti, Roma Cumhuriyeti ve 
İmparatorluğu, Orta Çağ ve Rönesans şehirleri, ulus-devlet ve kozmopolis 
ideası.”7 

Yunan şehir devletlerinde ortaya çıkan vatandaşlık nosyonu, günümüz 
vatandaşlık anlayışından oldukça farklıdır. Antik Yunan devletlerinde 
vatandaşlar geniş siyasi katılım haklarına sahipti. Yine de vatandaşlık, 
haklardan ziyade yükümlülüklerle tanımlanan bir hukuki statüyü ifade ediyordu. 
Ayrıca, yalnızca erkekler Yunan devletinin vatandaşı sayılıyordu: Çocuklar, 
kadınlar, köleler ve yabancılar vatandaşlıktan istisna tutuluyordu.8  

Roma vatandaşlığı, Yunan vatandaşlığından farklı nitelikleri 
barındırıyordu. Her şeyden önce, hukuki olarak derecelere ayrılan Roma 
vatandaşlığı, Roma hukukunun bireyin hayatına yön vermesi ve onu koruması 
anlamına geliyordu. Roma İmparatorluğunda medeni hukukun gelişmesi 
sayesinde vatandaşlığın hukuki statüsü güçlenmiş; ancak buna karşılık siyasi 
katılım hakları zayıflamıştır. Vatandaşlık görevleri, haklarla dengelenerek 
askerlik hizmeti ve vergi ödeme gibi görevlerin yanında diğer Roma 
vatandaşları ile evlenme, ticaret yapma, seçimlerde oy kullanma ve dava açma 
gibi birtakım haklar verilmiştir.9  

Orta Çağ’da ise, Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla birlikte, siyasi topluluğa 
aidiyetin yerini kiliseye aidiyet aldığından, birkaç İtalyan devleti dışında, 
vatandaşlık eski önemini kaybetmiştir. Ancak 18. yüzyıldan itibaren, Fransız 
Devrimi ile Sanayi Devrimi aristokrasinin ve kilisenin hakim olduğu sosyal ve 
siyasi düzenin meşruiyetini sarsarak bireyle siyasi toplum arasındaki ilişkinin 
niteliğini derinden etkilemiştir. Son olarak, 19. yüzyıldan bu yana, kapitalizm, 
kentleşme, sanayileşme ve modernizasyon ile birlikte vatandaşlık da evrim 
geçirmiştir.10 

Vatandaşlığın hukuki tanımını belirleyen hak ve görevlere gelince,  
İngiltere’de vatandaşlığın oluşum sürecini inceleyen Marshall, “Class, 
Citizenship and Social Development” başlıklı (1965) çalışmasında, vatandaşlık 
haklarını medeni, siyasi ve sosyal haklar olmak üzere üç temel kategoride 
sınıflandırmaktadır. Medeni haklar, mülkiyet, bireysel özgürlük ve adalet, ifade 
özgürlüğü, düşünce ve inanç hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetleri; siyasi 
haklar seçme ve seçilme hakkını; sosyal haklar ise ekonomik ve sosyal güvenlik 
haklarını, eğitim ve kamu hizmeti alma hakkını içermektedir.11 Janoski, 
Marshall’ın vatandaşlık hakları yelpazesini genişleterek katılım haklarını bu üç 
kategoriye dahil etmiştir. Katılım hakları, bireylerin ve grupların piyasalar, 
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organizasyonlar ve sermaye üzerinde denetim yoluyla özel karar alma 
süreçlerine katılım haklarını belirtmektedir.12  

Vatandaşlık hak ve görevleri, kapsam itibariyle, mevcut çalışma 
dahilinde ele alınmamakta olup çalışmanın odak noktası vatandaşlığın edinilme 
yöntemleridir. İncelenen ABD ve bazı AB üye devletlerinin anayasalarında yer 
alan ilgili hükümlerde, vatandaşlık doğum yeri (ius soli) ve nesep (ius 
sanguinis) esasına göre tanımlanmaktadır. Federal devlet anayasalarında ise 
eyalet vatandaşlığı genelde ikamet edilen eyalete göre verilmektedir. 

ABD 
ABD Anayasası’nın 14. maddesine göre ABD’de doğan veya ABD 

vatandaşlığına kabul edilen ve ABD’nin yetki alanına tabi olan kişiler ABD’nin 
ve ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır. Hiçbir eyalet, ABD vatandaşlarının 
sahip olduğu ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları azaltan bir kanun çıkaramaz 
veya uygulayamaz. (md.14/1)13 

Almanya 
Alman Anayasası’nda “Almanlığa” vurgu yapılmakta olup bazı maddeler 

“Tüm Almanlar” şeklinde başlamaktadır.14 Anayasa kapsamında “Alman” 
terimi, “Alman vatandaşlığına sahip olanlar veya Alman soyundan olup           
31 Aralık 1937 tarihindeki Alman İmparatorluğu sınırları içinde kabul edilmiş 
olan mülteci veya sürgün edilenler ile bunların eşi” veya altsoyu anlamında 
kullanılmaktadır.15 Anayasanın 16. maddesine göre, Alman vatandaşlığı geri 
alınamaz. Vatandaşlık, ilgili kişinin arzusuna aykırı olarak vatansız kalmaması 
şartıyla, ancak bir yasaya dayanarak kaybettirilebilir (md.16/1). Ayrıca, hiçbir 
Alman yabancı bir devlete iade edilemez. Ancak, hukuk devleti ilkelerini 
gözetmek koşuluyla, Avrupa Birliğinin bir üye devletine veya uluslararası bir 
mahkemeye iadeler yasa ile düzenlenebilir. (md.16/2) 

Avusturya 
Dokuz eyaletten (länder) oluşan Avusturya’da, Anayasa federal düzeyde 

tek vatandaşlık öngörmektedir. (md.6/1)16 Federal bir devlet olduğu için aynı 
zamanda eyalet vatandaşlığı statüsü de mevcuttur. Anayasaya göre 
Avusturyalılar asli ikametgâhlarının olduğu eyaletin vatandaşlarıdır; ancak asli 
ikametgâhları olmayan bir eyalette ikamet eden Avusturyalılar da, eyalet 
kanunları izin verdiği takdirde, söz konusu eyaletin vatandaşı olabilirler 
(md.6/2). Anayasada, Avusturyalılar için yurttaş terimi de kullanılmaktadır. 
Örneğin, Anayasanın 7. maddesine göre, “Tüm yurttaşlar (Avusturyalılar) 
kanun önünde eşittir” (md.7/1).  
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Belçika 
Belçika Anayasası’nın “Belçikalılar ve Hakları” başlıklı 2. kısmında yer 

alan 8. maddeye göre, Belçika vatandaşlığı statüsünün edinilmesi, devamı ve 
kaybedilmesine ilişkin kurallar medeni kanun hükümleriyle düzenlenmektedir.17 
9. maddeye göre vatandaşlığa kabul edilme federal kanunlar dahilinde 
gerçekleşmektedir. Anayasanın 2. maddesinde ise Belçika’nın Flaman 
topluluğu, Fransız topluluğu ve Almanca konuşanlar topluluğu olmak üzere üç 
topluluktan oluştuğu kaydedilmektedir. 

Bulgaristan 
Bulgaristan Anayasası’nın 25. maddesine göre, annesi ve/veya babası 

Bulgar vatandaşı olan veya Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında doğan herkes 
kökeninden dolayı başka bir ülkenin vatandaşlığına hak kazanmadıkça Bulgar 
vatandaşıdır. Bulgar vatandaşlığının edinilmesi, devamı ve kaybedilmesine 
ilişkin şart ve usuller kanunla düzenlenir.18 

Çek Cumhuriyeti 
Çek Cumhuriyeti Anayasası’nın giriş bölümünde “Bohemya, Moravya ve 

Silezya’daki Çek Cumhuriyeti vatandaşlarınınserbestçe seçilmiş temsilcileri 
vasıtasıyla Çek Cumhuriyeti Anayasasını kabul ettiği” ifade edilmektedir. 
Ayrıca, Anayasanın 12. maddesine göre Çek Cumhuriyeti vatandaşlığının 
edinilmesi ve kaybedilmesine ilişkin hükümler kanunla düzenlenir.19 

Danimarka 
Danimarka Anayasası’na göre, bir kişinin Danimarka vatandaşlığı 

almasına Millet Meclisi karar vermektedir.20 Belirli şartları taşıyan kişiler Millet 
Meclisinin düzenli aralıklarla kabul ettiği özel yasalarla Danimarka vatandaşı 
olabilir (md.44/1). Anayasada, ayrıca hiçkimsenin, dini inancından veya etnik 
kökeninden dolayı vatandaşlık haklarından ve siyasal haklardan bütünüyle 
yararlanmasının engellenemeyeceği ve aynı sebeplerden genel vatandaşlık 
görevlerini ifa etmekten imtina edemeyeceği belirtilmektedir. (md.70) 

Estonya  
Estonya Anayasası’nın 8. maddesine göre, anne ve/veya babası Estonya 

vatandaşı olan her çocuk doğuştan Estonya vatandaşlığı hakkına sahiptir. 
Estonya vatandaşlığının edinilmesi, kaybedilmesi ve iade edilmesine ilişkin 
hükümler Vatandaşlık Kanununda düzenlenmektedir.21 
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Finlandiya  
Finlandiya Anayasası’nın 5. maddesine göre, bir çocuk Finlandiya 

vatandaşlığını doğumla ve ailesinin vatandaşlığı yoluyla kazanır. Vatandaşlığa 
ilişkin hususlar daha detaylı olarak kanunla düzenlenmektedir.22 

Fransa 
Fransa Anayasası,23 “Fransız halkı”na atıfta bulunmaktadır. Örneğin, 

Anayasanın başlangıç kısmında “Fransız halkı, 1789 Beyannamesinde 
tanımlanan, 1946 Anayasasının başlangıç kısmında teyit edilip tamamlanan 
insan haklarına ve milli egemenlik ilkelerine, aynı şekilde 2004 Çevre Şartında 
belirtilen hak ve ödevlere bağlılığını ihtişamla ilân eder” denilmektedir.24 
Anayasanın 72. maddesinde, devletin deniz-aşırı halkları, Fransız halkı içinde 
tanıdığı kaydedilmektedir (md.72/3). Ayrıca, Anayasada vatandaşlara ilişkin 
hak ve görevlere sıklıkla değinilmiştir. 

Hollanda 
Hollanda Anayasası’nın 2. maddesinde Hollanda vatandaşlığının kanunla 

düzenlendiği ifade edilmektedir.25 

İrlanda 
İrlanda Anayasası’nın 2. maddesine göre, adaları ve denizleriyle birlikte 

İrlanda Adası’nda doğan herkes, İrlanda ulusunun bir parçası olma hakkına 
doğuştan sahiptir.26 İlaveten, kanunlarda öngörülen niteliklere sahip olanlar da 
İrlanda’nın vatandaşı olma hakkına sahiptir. Söz konusu maddede, ayrıca, 
İrlanda ulusunun, kültürel kimlik ve mirasını paylaşan yurtdışında yaşayan 
İrlanda soyundan insanlarla özel bağlarına değer verdiği ifade edilmektedir. 
Anayasanın 3. maddesinde, İrlanda ulusunun dileğinin, İrlanda adası 
topraklarını paylaşan tüm insanları kendi kimliklerinin ve geleneklerinin tüm 
çeşitliliğiyle, uyum ve dostluk içinde birleştirmek olduğu belirtilmektedir. 

İrlanda Anayasası’nın vatandaşlığa ilişkin 9. maddesine göre, 
“Anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Serbest İrlanda Devletinin vatandaşı 
olan herkes Anayasanın yürürlüğe girmesinden hemen önce İrlanda’nın 
vatandaşı olur.” (md.9/1/1). İrlanda uyruğu ve vatandaşlığının edinilmesi ve 
kaybedilmesi kanunla belirlenir (md.9/1/2). Anayasanın diğer hükümlerinden 
bağımsız olarak, bir kişinin İrlanda vatandaşlığı veya uyruğuna hak kazanması 
için adaları ve denizleri de dâhil İrlanda adasında doğması, doğduğu zaman, 
İrlanda vatandaşı olan en az bir ebeveyne sahip olması şarttır (md.9/2/1). 



TBMM Araştırma Merkezi   | 59 

 

İspanya 
İspanya Anayasası’nda vatandaş kelimesinin karşılığı olarak İspanyol 

anlamına gelen spaniard terimine yer verilmektedir. İspanya Anayasası’na göre, 
doğuştan İspanyol olan hiçkimse uyruğundan alıkonamaz (md. 11/2). İspanyol 
uyruğunun edinilmesi, devamı ve kaybedilmesi kanun hükümleriyle 
düzenlenmektedir. (md.11/1)27 

İsveç 
İsveç Anayasası’nın (Hükümet Senedi) “Temel Hak ve Özgürlükler” 

başlıklı ikinci kısmında, hiçbir İsveç vatandaşının Krallıktan ihraç 
edilemeyeceği veya Krallığa girmekten men edilemeyeceği belirtilmektedir. 
Mezkûr maddede, Krallıkta ikamet eden ya da daha önce ikamet etmiş bulunan 
hiçbir İsveç vatandaşının vatandaşlıktan çıkarılamayacağı ifade edilmektedir.28 

İtalya 
İtalyan Anayasası’nda vatandaşlık tanımına ilişkin özel bir hüküm 

bulunmamaktadır. Anayasanın 22. maddesine göre, kimse siyasi nedenlerle 
vatandaşlıktan çıkarılamaz. Ayrıca, Anayasanın 26. maddesi uyarınca, bir 
İtalyan vatandaşının sınırdışı edilmesine sadece uluslararası anlaşmalarda 
belirtilen durumlarda izin verilmektedir.29  

Letonya  
Letonya Anayasası’nda, Letonya vatandaşlığı tanımlanmamaktadır. 

Bununla birlikte, Anayasanın 98. maddesine göre, Letonya’nın vatandaşları, 
parlamentonun (Saeima) onayladığı uluslararası anlaşmalar istisna olmak 
kaydıyla, yabancı bir ülkeye iade edilemez.30  

Litvanya 
Litvanya Anayasası’nın 12. maddesine göre, Litvanya Cumhuriyeti 

vatandaşlığı doğumla ve kanunda belirtilen diğer yollarla edinilir.31 Kanunda 
öngörülen istisnai durumlar haricinde, hiçkimse aynı zamanda hem Litvanya 
Cumhuriyeti vatandaşı, hem başka bir devletin vatandaşı olamaz. Vatandaşlığın 
edinilmesi ve kaybedilmesine ilişkin hükümler kanunla düzenlenmektedir. 
Anayasanın 13. maddesi uyarınca, Litvanya Cumhuriyeti’nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalar aksini öngörmedikçe, bir Litvanya Cumhuriyeti 
vatandaşının başka bir ülkeye iade edilmesi yasaklanmıştır. 
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Lüksemburg 
Lüksemburg Anayasası’nın “Vatandaşlık, Siyasi Haklar” başlıklı 2’nci 

kısmında yer alan 9. madde gereğince, Lüksemburglu statüsünün edinilmesi, 
devamı ve kaybedilmesi medeni kanunla düzenlenir. Bunun dışında, Anayasada 
Lüksemburglu tanımına herhangi bir şekilde yer verilmemiştir.32 

Macaristan  

Macar Anayasası’nın G maddesine göre, Macar vatandaşlarının çocukları 
da doğuştan Macar vatandaşıdır (G/1); Macaristan kendi vatandaşlarını korur 
(G/2); hiçkimse doğuştan veya kanunla edindiği Macar vatandaşlığından 
çıkarılamaz (G/3); vatandaşlığa ilişkin detaylı normlar kanunla belirlenecektir 
(G/4). Macar Anayasasına göre, Macaristan’da yaşayan tüm uluslar devleti 
oluşturan unsurlardır. Herhangi bir ulusa mensup her Macar vatandaşı kendi 
kimliğini ifade etme ve koruma hakkına sahiptir (md.29/1). Cumhurbaşkanı, 
vatandaşlığın edinilmesi ve sona erdirilmesine ilişkin konularda karar verme 
yetkisine sahiptir (md.9/4/i). İlaveten, Macar Anayasası’nın giriş bölümünde, 
Hristiyanlığa vurgu yapılarak “Hristiyanlığın milliyeti koruma rolünü tanıyoruz. 
Ülkemizdeki çeşitli dini geleneklere değer veriyoruz” denilmektedir. Bunun 
yanısıra, sosyalist ve komünist rejim kastedilerek, “ulusumuzun geçmiş yüzyılın 
fırtınalarında parçalanmış entelektüel ve manevi birliğini muhafaza etmeye söz 
veriyoruz” ifadesi kullanılmaktadır.33  

Malta 
Malta Anayasası’nın “Vatandaşlık” başlıklı üçüncü kısmı vatandaşlık 

konularını ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Buna göre, Malta vatandaşlığının 
edinilmesi, devamı ve kaybedilmesi kanunla düzenlenmektedir (md.22/1). 
Anayasa çifte ve çoklu vatandaşlığa izin vermektedir (md.22/2). Ayrıca, Malta 
vatandaşı olan kişilerin aynı zamanda İngiliz Uluslar Topluluğu vatandaşlığına 
sahip olduğu belirtilmektedir. (md.23/1)34  

Polonya 
Polonya Anayasası’nın 34. maddesinde Polonya vatandaşlığının, Polonya 

vatandaşı ebeveynlerden doğum ile edinildiği belirtilmektedir. Diğer 
vatandaşlık edinme yolları ise kanunla belirlenmektedir (md.34/1). Hiçbir 
Polonya vatandaşı, bu hakkından feragat etmedikçe Polonya vatandaşlığını 
kaybetmez. (md.34/2)35 
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Portekiz 
Portekiz Anayasası’nın 4. maddesine göre, kanunların veya uluslararası 

sözleşmelerin Portekiz vatandaşı olarak gördüğü herkes vatandaştır.36              
14. madde uyarınca, yurtdışında bulunan veya Portekiz’de yerleşik 
vatandaşların hakları devletin koruması altındadır. Portekiz’de hayatını kazanan 
yabancılar ve vatansız kişiler de Portekiz vatandaşlarının sahip olduğu aynı 
haklara sahiptirler ve ödevlere tabidirler (md.15/1). Anayasanın 26. maddesinde 
Portekiz vatandaşlığından çıkarmanın siyasi gerekçelere dayanamayacağı ve 
ancak kanunla yapılabileceği belirtilmektedir. Anayasanın 164. maddesine göre, 
Portekiz vatandaşlığının edinilmesi ve kaybedilmesine ilişkin yetki münhasıran 
Cumhuriyet Meclisine aittir. 

Romanya 
Vatandaşlık, Romanya Anayasası’nın 5. maddesinde ele alınmaktadır.37 

Buna göre, Romanya vatandaşlığının edinilmesi, devamı ve kaybedilmesi 
kanunlarla düzenlenmektedir. Doğumla edinilen Romanya vatandaşlığından 
çıkmak mümkün değildir. Anayasanın 17. maddesinde yurtdışında bulunan 
Romanya vatandaşlarının Romanya devletinin koruması altında olduğu ifade 
edilmektedir. Anayasanın 18. maddesinde Romanya’da ikamet eden 
yabancıların ve vatansız kişilerin Anayasa ve diğer kanunlarda öngörülen genel 
koruma hükümlerine tabi oldukları belirtilmektedir. Sığınma hakkı ise 
Romanya’nın taraf olduğu uluslararası antlaşma ve sözleşmelere uygun şekilde, 
kanunla verilmekte veya geri alınmaktadır. Anayasanın 19. maddesine göre, 
hiçbir Romanya vatandaşı suç işlediği ülkeye iade edilemez veya sınırdışı 
edilemez. Bunun tek istisnası Romanya’nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalar 
ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde suçluların iade edilmesidir.  

Slovakya  
Slovakya Anayasası’nın 5. maddesine göre Slovakya Cumhuriyeti 

vatandaşlığının edinilmesi ve kaybedilmesi kanunla düzenlenmektedir (md.5/1). 
Hiç kimse Slovakya Cumhuriyeti vatandaşlığından kendi iradesi dışında 
çıkarılamaz (md.5/2). Anayasanın 23. maddesine göre, hiçbir Slovakya 
vatandaşı anavatanını terketmeye zorlanamaz veya sınırdışı edilemez.            
(md.23/4)38 

Slovenya 
Slovenya Anayasası’nın 12. maddesinde Sloven vatandaşlığının kanunla 

düzenlendiği belirtilmektedir. Anayasanın 5. maddesine göre, Sloven 
vatandaşlığı olmayanlar Slovenya’daki hak ve ayrıcalıklardan 
yararlanabilirler.39 
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Yunanistan 
Yunanistan Anayasası’nın 4. maddesinin 3. fıkrasına göre, kanunda 

öngörülen vatandaşlık niteliklerine sahip tüm kişiler Yunan vatandaşıdır. Yunan 
vatandaşlığından çekilmek ancak başka bir ülke vatandaşlığına gönüllü olarak 
geçme veya yabancı bir ülkede ulusal menfaatlere aykırı bir görev üstlenme 
durumunda mümkündür. Bunun şartları ilgili kanunda daha detaylı olarak 
düzenlenmektedir. Anayasaya göre, Yunan vatandaşlarına asalet veya ayrıcalık 
unvanları verilemez ve kabul edilemez. (md.3/7)40 

Sonuç 

İncelenen 26 ülkenin anayasalarına bakıldığında, anayasaların yarıdan 
fazlasında vatandaşlık konusundaki detaylı düzenlemelerin yasama organları 
tarafından çıkarılan kanunlara bırakıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, Belçika, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İspanya, 
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, 
Slovenya ve Yunanistan anayasalarında vatandaşlık konusunun kanunlarla 
düzenlendiği açıkça ifade edilmektedir. Bunlar arasından Belçika 
Anayasası’nda vatandaşlığa ilişkin düzenlemelerin medeni kanunla yapılacağı 
öngörülmektedir. Portekiz Anayasası’nda da Portekiz vatandaşlığının edinilmesi 
veya kaybedilmesi hususunda sadece Meclisin yetkili olduğu kaydedilmektedir. 
Bazı ülkelerde ise, örneğin Almanya’da, vatandaşlık alanında kanunla 
düzenleme yapılacağı anayasada belirtilmediği halde ayrıntılı düzenlemeler 
ilgili kanunlar yoluyla yapılmaktadır. 

Ulusal vatandaşlık tanımında geleneksel hukuki ölçütler doğum yeri ve 
neseptir. Anayasalarda yer alan vatandaşlık tanımında, nesep ölçütüne, yani 
kişinin ebeveynlerinin vatandaşlığını kazanmasına genellikle daha sık 
rastlanmaktadır (Almanya, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Macaristan ve 
Polonya). Bununla birlikte, doğum yeri, yani kişinin doğduğu yerin 
vatandaşlığını alması ölçütü ve soy bağı ölçütünün beraber kullanıldığı da 
görülmektedir (Bulgaristan ve İrlanda). Yabancı dahi olsa, ius soli esasına 
dayanarak vatandaşlık verilmesini öngören tek anayasa ABD Anayasası’dır. 

Federal devlet yapılarında, eyalet vatandaşlığının anayasal tanımında 
ikametgâh asli unsurdur. Örneğin, ABD Anayasası’na göre, ABD vatandaşları 
aynı zamanda yaşadıkları eyaletin vatandaşıdır. Avusturya Anayasası da eyalet 
vatandaşlığında asli ikametgâhı esas almakta, ancak ilgili eyalet kanunlarında 
öngörülmesi halinde, asli ikametgâhları olmayan bir eyalette ikamet eden 
Avusturyalıların da oturdukları eyaletin vatandaşı olmalarına izin vermektedir. 
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Belçika Anayasasında ise Belçika’nın Flaman bölgesi, Valon bölgesi ve Brüksel 
bölgesi olmak üzere üç bölgeden oluştuğu belirtilmektedir. (md.3) 

İncelenen anayasalarda, vatandaşlığa ilişkin düzenlemelerde “Alman” ve 
“İspanyol” gibi millet odaklı tanımların yanı sıra, devlet isminin de zikredildiği 
vatandaşlık tanımlarına  (örn. İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı) nadiren de olsa 
yer verilmektedir (İrlanda, Litvanya ve Slovakya). Tek/çifte/çoklu vatandaşlık 
ilkesi de anayasal düzenlemelerde yer verilen bir diğer husustur. Bu bağlamda, 
Avrupa genelindeki çoklu vatandaşlık eğilimlerine istisna olarak, Avusturya 
Anayasası’nda tek vatandaşlık öngörülmektedir. Avusturya’ya ek olarak 
Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde de tek vatandaşlık ilkesi 
geçerli olmasına rağmen bu hususa anayasada yer verilmemiştir.  

Netice olarak, araştırma kapsamındaki ülke anayasalarından yola çıkarak 
vatandaşlığın soy bağıyla tanımlanması yönünde bir eğilim olması haricinde, 
genel geçer bir sonuca ulaşmak mümkün değildir; bunun başlıca sebebi, 
vatandaşlığa ilişkin detaylı düzenlemelerin kanunlara bırakılmış olmasıdır. 
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DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ 

Hüdai ŞENCAN∗ 

in ve devlet ilişkileri eskiden beri devlet ve toplum ilişkilerinin en kritik 
ve tartışmalı alanlarından birisini oluşturmaktadır. Bu konunun 

hassasiyeti, her toplumun kendi iç dinamikleri ve koşullarına bağlı olarak 
değişmektedir. Günümüzde dünya uygulamalarına bakıldığında, bu konuda 
çözüm olabilecek tek bir modelden söz etmenin mümkün olamayacağı açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Ancak, yine de ülkelerin buldukları çözümler diğer ülkelere 
ilham verebilmektedir. Bu yüzden sosyal bilimlerde özellikle son yıllarda 
karşılaştırmalı çalışmalar giderek önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada da, bu fikirden hareketle, Avrupa Birliği üyesi bazı 
ülkelerin din ve devlet ilişkilerine dair düzenleme ve uygulamaları kısaca ele 
alınarak incelenecektir. Çalışmada, öncelikle, ülkelerin anayasalarına 
sonrasında da mümkünse kanun ve uygulamalarına yer verilecektir. Bunun için 
önce din ve devlet ilişkilerinin nasıl bir demografik ve toplumsal çevrede 
oluştuğuna dair fikir vermesi açısından ülkenin dini demografik yapısı hakkında 
kısaca bilgi verilecek, ardından da ülkeler şu konu başlıkları çerçevesinde 
incelenecektir: 

 

 

                                                 
∗ Yasama Uzmanı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

D
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• Ülkelerin resmi bir devlet dini bulunmakta mıdır? 
• Eğer resmi bir devlet dini yoksa anayasada açıkça laiklik ifadesi 

bulunmakta mıdır? Varsa bu laiklik tanımlanmış mıdır? 
• Din hizmetlerini düzenleyen, yürüten, kontrol eden bir devlet kurumu 

bulunmakta mıdır? 
• Anayasalarda dini özgürlüklere ilişkin ne tür hükümler 

bulunmaktadır? 
• Anayasalarda din eğitimine ilişkin ne tür hükümler bulunmaktadır?  
• Dini grup veya cemaatlere ilişkin özel bir hüküm bulunmakta mı, 

evetse nasıl? 
• Devlet bütçesinden, dini cemaat, grup ya da topluluklara fon 

aktarılıyor mu? 
• Dini sembol ve kıyafetlere ilişkin anayasal ya da kanuni düzenlemeler 

bulunmakta mıdır? 
• Kamusal hayatta, dini ritüel ve uygulamalara (mesela göreve 

başlarken ya da şahitlik yaparken yemin etmek gibi) ilişkin örnekler 
bulunmakta mıdır? 

Çalışmada ele alınacak ülke örneklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için 
öncelikle din ve devlet ilişkilerine dair literatürde bulunan tasniflerden 
bahsetmekte fayda bulunmaktadır. Din ve devlet ilişkilerine dair literatürde 
genellikle “din ve devletin ayrı olduğu model” ve “din ve devletin ilişki içinde 
bulunduğu model” şeklinde kabaca özetlenebilecek ikili bir ayrım 
yapılmaktadır. Ancak, bu kaba tasnif, yelpazenin farklı tondaki renklerini 
açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Din ve devletin ayrı olduğu model de kendi 
içinde birçok alt gruba ayrılmaktadır, din ve devletin işbirliği içinde bulunduğu 
model de kendi içinde birçok alt sınıfa ayrılmaktadır. Bu alt grupları birçok 
akademisyen kendi değerlendirmesine göre farklı şekillerde isimlendirmektedir. 
Burada bu tasniflerden bahsedip ülke örneklerine geçilecektir.  

Toronto Üniversitesinden Ran Hirschl, dünya üzerindeki din ve devlet 
ilişkilerine dair modelleri aşağıda sıralandığı şekilde sekize ayırmaktadır:1 

1. Ateist devlet (Marks’ın, “din kitlelerin afyonudur” sözünden hareketle, 
genellikle komünist ve Marksist devletlerde görülen bir rejimdir. 
Sovyetler Birliği, Çin ve Etiyopya’da uygulanmıştır. Çin, 1949 
yılından itibaren bunu esas olarak almıştır, ancak 1978 yılında din ve 
inanç özgürlüğü anayasal güvence altına alınarak devletin dine karşı 
tavrı yumuşamıştır. Keza Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 
Rusya’da da devletin dine karşı tavrı pasif bir sekülarizme dönüşmüş 
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ve Ortodoks Kilisesi, gündelik hayata görünür ve etkisi hissedilir 
biçimde dönmüştür. Etiyopya’da da bir dönem iktidarı askeri darbeyle 
ele geçiren Sovyet destekli Derg milisleri, çok katı bir ateist devlet 
politikası yürütmüşler, hatta Ortodoks Kilisesi Patriğini infaz 
etmişlerdir.) 

2. Israrcı/zorlayıcı sekülarizm; Hirschl, bu modele Fransa ve Türkiye’yi 
örnek göstermektedir.  

3. Devletin dine karşı tarafsızlığı; ABD. 
4. Zayıf dini kurumsallaşma; Birçok Avrupa ülkesinde görülen, resmi 

olarak tanımlanmış fakat sembolik ve temsili hale gelmiş devlet dini/ 
kilisesi modelidir. Almanya, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya 
ve İzlanda bunlara örnek olarak gösterilebilir. Hirschl, Yunanistan’ı da 
bu kategoriye sokmaktadır. 

5. Şekli ayrılık ama fiili durumda bir mezhep/dinin üstünlüğü; Özellikle 
nüfusun ezici çoğunluğunun Katolik olduğu Latin Amerika ülkeleri bu 
modele girmektedir. Ayrıca, İtalya, İspanya, Filipinler, Polonya, Malta 
da bu modele örnek olabilecek ülkelerdir. İrlanda da, 1973 yılındaki 
Anayasa değişikliğine kadar bu kategori içerisindeydi. Bu ülkelerde, 
hala kanuni düzenlemelerde ve diğer mevzuatta, özellikle evlilik, aile, 
eğitim gibi konularda Katoliklikten alınmış birçok hüküm 
bulunmaktadır. 

6. Çokkültürlü birliktelikte din/devlet ayrımı; Bu modele daha çok 
göçmen ağırlıklı toplumlarda rastlanmaktadır: Mesela Kanada ve 
Güney Afrika.  

7. Dini cemaatlerin kendi içinde kapalı iç hukuka tabi olması; 
Osmanlıda gayrı müslim cemaatlere uygulanan millet sisteminden 
esinlenen yöntemdir. Özellikle Afrika ve Asya’da birçok ülke 
tarafından uygulanmaktadır. Nijerya, Kenya, Malezya, Hindistan ve 
İsrail bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bazı konularda, (evlilik, aile 
meseleleri, cenaze işlemleri gibi) her dini cemaat kendi iç hukukuna 
tabidir.  

8. Güçlü kurumsallaşma- dinin anayasal düzeyde yasamaya ilham 
olması; Bir devlet dininin olduğu, devletin yasamada dini referans 
aldığı, dini kurumların sembolik değil, yargılamaya katılma gibi güçlü 
yetkilerinin olduğu, bununla birlikte çağdaş anayasacılığın din ile 
devletin şekli ayrılığı, din ve vicdan özgürlüğünün anayasal düzeyde 
tanındığı, azınlıkların anayasal korumaya tabi olduğu, Hirschl’in 
anayasal teokrasi de dediği bir modeldir. İran, Pakistan, Mısır, Katar, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bunlara örnek olarak 
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gösterilebilir. Özellikle İslam dünyasında (Komor Adaları ve 
Maldivlere kadar) iki düzineden fazla ülke, anayasalarında, yasamanın 
kaynaklarından birisinin ya da tek kaynağının Şeriat olduğunu 
belirtmiştir.  

Ran Hirschl’in tasnifi mevcut ve geçmiş örneklere bakarak devletlerin 
dine olan yaklaşımlarını incelemektedir. Ancak, bu tasnife bir de dinamik 
unsuru eklemekte fayda bulunmaktadır: Yani giderek değişen ve dönüşen 
toplumların devlete ürettiği sorunları ve devletin buna vereceği cevapları.  

Notre Dame Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Robert Audi’ye 
göre, çağdaş dünyada devletin dine yaklaşımını belirleyen iki temel eğilim 
bulunmaktadır: Birincisi, giderek sekülerleşen yaşam pratiği, diğeri de dini 
fundamentalizm.2 Buna bir de üçüncü olarak göç olgusu neticesinde, gelişmiş 
ülkelerin karşı karşıya kaldığı dini bakımdan çoğulcu yapıyı, ya da gelişmekte 
olan ülkelerin modernleşme sürecinde bastırdıkları kimliklerin geri dönüşüyle 
ortaya çıkan çoğulcu yapıyı eklemek mümkündür. Gerçekten de bu üç eğilim, 
günümüzde devletlerin dine ve dini topluluklara olan geleneksel yaklaşımlarını 
belirlemekte, etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu üç eğilimden yola çıkarak 
çalışmada ele alınan Avrupa devlet yapılarının nasıl dönüştüğünü anlamak için 
şu soruların cevaplarını aramak yerinde olacaktır:  

• Güvenlik-özgürlük sarkacında, köktenci dini akımlarla mücadele 
ederken bir yandan da insan hakları konusuna evrensel ilkelere nasıl 
sadık kalınacak? 

• Din ve devlet ilişkileri konusunda gelenekselleşmiş çözümler ile 
özellikle göç neticesinde ortaya çıkan dini gruplar nasıl 
bağdaştırılacak? Özgürlüklerden ve devletin sağladığı imkânlardan 
bunlar ne ölçüde faydalandırılacak? 

• Giderek sekülerleşen dünyada, dini gruplar ve cemaatlerle devletin 
ilişkileri ne yönde seyredecek? 

Bu çalışmada incelenecek ülkelerde devletlerin girişimleri, yasal 
düzenlemeleri ve uygulamaları bu konulara ışık tutacaktır. 

Almanya3 
Nüfusu 82 milyonu bulan Almanya’da, vatandaşların dinlerine dair 

herhangi bir resmi istatistik tutulmamaktadır. Sadece, çeşitli kaynakların 
tahminleri bulunmaktadır. Çeşitli tahminleri derleyerek bir araya getiren 
Amerikan Dışişleri Bakanlığının yayınladığı 2010 Dini Özgürlükler Raporuna 
göre Almanya’da yaklaşık 25,2 milyon Katolik, 24,5 milyon Protestan, 4 
milyon Müslüman, 200 bin Yahudi bulunmaktadır. Tahminlere göre, yaklaşık 
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28 milyon kişinin herhangi bir dini bağlantısı yoktur ya da kayıt altında 
olmayan dini gruplara üyedir.4 Müslümanlara ait 2.600 ibadet yeri bulunmakta 
olup bunların 150’si camidir ve 100 tane daha cami yapılması planlanmaktadır.  

Almanya’da Hıristiyanlık, üçüncü yüzyıldan itibaren etkili olmaya 
başlamış, özellikle Orta Çağda tüm ülkeye hâkim bir din olmuştur. Bu dönemde 
Katolik Kilisesinin dünyevi gücü oldukça fazla idi. Ancak, özellikle Reform 
hareketleri ile sarsılan Kilisenin gücü 1803 tarihli bir kanunla 
(Reichsdeputationshauptschluss) sınırlandırıldı. Özellikle kilisenin malvarlığına 
getirilen ciddi düzenlemeler kilisenin gücünün sınırlanmasında önemli rol 
oynadı. Yüz yıldan fazla bir süre Almanya’da devlet ve kilise ilişkilerinin 
çerçevesini bu kanun çizdi. 1919 yılında kabul edilen Weimar Anayasası ise, 
devlet ve kilise ayrılığı temeli üzerine kurulmuştur. Bu Anayasanın din ve 
devlet ilişkilerine ilişkin hükümleri, mevcut 1949 tarihli Anayasaya da aynen 
aktarılmıştır.  

Almanya’da Anayasadan sonra din ve devlet ilişkilerini belirleyen en 
önemli ikinci metin 1933 yılında Katolik Kilisesi ile devlet arasında imzalanan 
ve uluslararası antlaşma hükmünde olan Alman Konkordatı’dır (Reichs 
Konkordat).5 Bu konkordat, Kiliseye daha fazla bir kamu görünümü hakkı 
vermektedir. Özellikle, televizyon ve radyo yayınlarında bazı imtiyazlara 
sahiptir. Ayrıca, yine bu konkordat hükümlerine göre Kilise birçok kamu 
kurumunun denetim organlarına temsilci verme hakkına sahiptir.  

Dine ilişkin diğer hükümler, örneğin devlet üniversitelerinde teoloji 
fakülteleri gibi, eyalet anayasalarında yahut eyalet kanunlarında düzenlenir. 
Alman devlet yapısında, eyaletlerin kendi eyaletleri içinde, üst mevzuata uygun 
olarak din-devlet ilişkilerini düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Birçok eyalette 
Katolik Kilisesi ile eyalet hükümetleri arasında konkordatlar bulunmaktadır.  

Almanya’da din ve devlet ilişkileri “ayrılık içinde işbirliği” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Devletin dine yaklaşımını belirleyen üç temel kavram; 
tarafsızlık, hoşgörü ve eşitliktir.6 Almanya’da din hizmetlerini yerine getiren bir 
devlet kurumu yoktur. Bu alan, dini cemaat ve toplulukların kendilerine 
bırakılmıştır. 

Anayasada yahut kanuni düzenlemelerde tanımlanmış bir devlet dini ya 
da resmi din yoktur. Bununla birlikte, özellikle yerel düzeyde ve eyaletler 
düzeyinde, azınlık dini grup ya da cemaatlerine yönelik farklı kanuni 
düzenlemeler ve uygulamalar yaşanmaktadır. Bunun en temel sebebi de, 
bugünkü devlet-kilise/din ilişkilerinin çatısının 1949 yılı ve öncesinde atılmış 
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olması ve toplumda o yıllarda bugün var olan çoğulcu dini yapının var 
olmaması gösterilmektedir.  

Dini Özgürlükler 
Din özgürlüğü, Anayasanın 4’üncü maddesiyle tanınmış ve garanti altına 

alınmıştır. Bu özgürlük, inanç, iman, ideoloji özgürlüğünü kapsar ve 
dokunulmazdır. Dini uygulanması da garanti altına alınmıştır.  

Ceza Kanununa göre, inançları, dini toplulukları ve ideolojik grupları 
aşağılamak suçtur. Kamu düzenini bozmaya yönelik bir hakaret, üç yıla kadar 
hapis ve para cezası ile cezalandırılabilir.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Devlet, dini organizasyonları, genellikle, tarihi ya da kültürel gerekçelerle 

finanse eder. Bu açıdan sadece tarihi değere sahip binaların bakım ve tamirat 
işleri devlet tarafından sübvanse edilir, yeni cami ve kiliseler devlet desteğinden 
faydalanamazlar. Bunun tek istisnası, Yahudi cemaatleridir. Holokost 
geçmişinden dolayı tüm eyaletler Yahudi cemaatlerini finanse etmeyi bir 
yükümlülük olarak görürler. Ayrıca federal hükümet de, Merkezi Yahudi 
Konseyine yıllık 5 milyon Euro civarında fon sağlar. İlave olarak, federal 
hükümet, üniversite düzeyinde üç Yahudi okuluna mali destek sağlamaktadır. 

Almanya’da dini örgütlerin, kayıt altına girmesi zorunluluğu yoktur. 
Ancak, vergi muafiyetinden faydalanan kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsü 
kazanabilmeleri için kayıt altına girmeleri gerekmektedir. Bu kar amacı 
gütmeyen kuruluş statüsüne ilişkin başvuruyu eyaletler değerlendirir ve rutin 
olarak bu muafiyet bahşedilir. Bu kararlar yargı denetimine tabidir. Vergi 
muafiyeti başvurusunda bulunan kuruluşlar, dini örgüt olduklarına dair, 
konumları, tarihleri ve faaliyetleri hakkında kanıt sunmak durumundadırlar. Bu 
vergi muafiyeti hali, aralıklarla yerel vergi memurları tarafından gözden 
geçirilir.  

Almanya’da din ve devlet ayrıdır; ancak bununla birlikte devlet ile “kamu 
hukukuna tabi kurumlar” statüsündeki dini cemaatler arasında ayrıcalıklı bir 
birliktelikten bahsetmek mümkündür. Her dini organizasyon, “kamu hukukuna 
tabi kurum” statüsüne alınmayı talep edebilir. Bu statü, onlara diğer birçok 
imtiyaza ek olarak, hapishane, hastane ve askeri tesislerde din görevlisi ismi 
atama hakkı vermektedir. Ayrıca bu statü, dini gruplara, üyelerinden, gelir 
vergisinin % 9’u oranında bir vergi alma imtiyazı da vermektedir. Bu vergiyi, 
devlet toplar. Kamu hukukuna tabi dini cemaatler, devlete, bu vergi toplama 
hizmetinden dolayı bir ücret öderler. Kamu hukukuna tabi kurum statüsünün 
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verilmesine, dini cemaatin sürekliliğinin teyit edilmesi, örgütün büyüklüğü ve 
anayasaya ya da temel hak ve özgürlüklere düşman olmaması gibi bazı şartlara 
bakılarak eyalet düzeyinde karar verilir. Katolik, Protestan ve Yahudi 
cemaatlerinden yaklaşık 180 dini gruba kamu hukukuna tabi kurum statüsü 
verilmiştir.  

Federal hükümet, her ne kadar eyalet yönetimlerini bu konuda teşvik etse 
de Müslümanlara henüz kamu hukukuna tabi kuruluş statüsü verilmemiştir. 
Eyaletler; Müslümanlara, kamu hukukuna tabi kuruluş statüsü verilebilmesi için 
muhatap alabilecekleri tek bir çatı örgüt olmasını istemektedir. Bunun üzerine, 
2007 yılında dört büyük İslami örgüt bir araya gelerek “Müslüman 
Koordinasyon Konseyini” oluşturmuşlardır. Bununla birlikte henüz eyaletler 
düzeyinde bu statüyü tanıyan olmamıştır.  

Bu statünün kazanılması, Müslümanlara, münhasıran kendilerine ayrılmış 
ve kıbleye bakan bir mezarlık tahsis edilmesi ve cenazelerin tabutsuz 
defnedebilmesi gibi kolaylıklar kazandıracaktır. Bugün birçok eyalette tabutla 
defnedilmek bir zorunluluktur; ancak 16 eyaletin 12’sinde idari tasarruflarla 
Müslümanlara bu konuda kolaylık sağlanmaktadır. Ancak tabutsuz defin izni 
sadece bir tek eyalette (Berlin) kanuni bir zemine dayanmaktadır.  

Din Eğitimi 
Devlet okullarında din eğitimi verilmesi, Anayasanın 7’nci maddesi ile 

garanti altına alınmıştır. Almanya’da birçok okul, Protestan ve Katolik 
kiliseleriyle (ve yeterli sayıda Yahudi öğrenci talep ederse Sinagoglarla) 
işbirliği içinde dini eğitim vermektedir. Buna ek olarak İslam dini eğitimine 
ilişkin sınıflar da bulunmakta ve bunların sayısı da giderek artmaktadır. Eğitim, 
eyaletlerin yetkisi dâhilinde olan bir konu olduğundan, İslam’a ilişkin verilen 
dini eğitimin içeriği her eyalette farklılık arz etmektedir. Hessen eyaletinde 
devletin eğitim yükümlülüğünü tarafsız olma şartına bağlayan eyalet kanunları 
varken7, Saarland eyaletinde olduğu gibi eğitimin Hıristiyanlık değerleri 
temelinde yapılacağını belirten kanunlar da bulunmaktadır.8 

Kamu hukukuna tabi kurum statüsünü kazanmış dini grupların kendi 
okulları da bulunmaktadır. Özellikle Katolik ve Protestan kiliselerinin çok 
sayıda özel okulu mevcuttur. Ancak bu statüye sahip hiçbirİslami kuruluş 
olmadığından kendileri özel okul sahibi olamamakta, devlet okullarında verilen 
dini eğitimin içeriğine müdahale edememekte ya da kendileri dini içerikli 
eğitim verememektedirler. 900 bine yakın Müslüman öğrencinin bulunduğu 
ülkede bu durum büyük sorun olmaya devam etmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya 
Eyaleti 2008 yılında 15 okulda, Hessen Eyaleti Hükümeti 2009 yılında 5 okulda 
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Aleviler için bir dini eğitim programı başlatmıştır. Kuzey Ren-Vestfalya 
Eyaleti, 1999 yılından beri Müslüman öğrenciler için bir dini eğitim programı 
başlatmıştır ve bugün bu 133 okulda 10.000’in üzerinde öğrenciyle 
uygulanmaya devam etmektedir. Bavyera Eyalet Hükümeti de 2009 yılında, 
Müslüman öğrenciler için bir dini eğitim programı başlatmıştır. Bugün eyalette 
bu program, 265 okulda 10.500’den fazla öğrenci ile devam etmektedir. 
Bavyera Eyaletinde sistem diğerlerinden farklı olarak, var olan 70 öğretmenin 
çoğunluğu Türkiye’den gönderilmektedir. 

Tüm eyaletlerde dini eğitim ya da etik eğitimi bulunmaktadır. Birçok 
eyalette, din eğitimi almak istemeyen öğrenci bunu etik eğitimi ile ikame 
edebilir. Hangi doğrultuda ders alacaklarına öğrenciler 14 yaşından itibaren 
kendileri karar vermektedirler. Hiçbir öğretmen kendi inancı aleyhine ders 
vermeye zorlanamaz.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Anayasada dini sembollerin kullanımına ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır.  

Devletin resmi bir dini olmadığından ve ilke olarak tüm dinlere eşit 
mesafede ve tarafsız durması gerektiğinden dolayı dini bayramları tatil olarak 
ilan etmez. Bununla birlikte, eyaletler dini bayramları tatil ilan ederler. Ancak 
bunun uygulaması eyaletten eyalete değişmektedir.  

Almanya’da devlet, dini nikahı ancak resmi nikahtan sonra ve medeni 
hukukla örtüştüğü ölçüde kabul eder. Aksi takdirde dini nikahı kanun önünde 
geçersiz sayar.  

Her ne kadar federal düzeyde dini sembol ve kıyafetlerin yasaklanmasına 
ilişkin bir düzenleme olmasa da eyaletler düzeyinde bu konuda özellikle 
öğretmenlerin başörtüsü giymesi konusunda bir yasaklama eğilimi 
yaygınlaşmaktadır. 2010 yılının sonu itibariyle 16 eyaletin sekizinde, 
Müslüman kadın öğretmenlerin kamu okullarında çalışırken başörtüsü 
giymelerini engelleyen kanun bulunmaktaydı. Bu sekiz eyaletin ikisinde, bu 
yasak tüm kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Öğrenciler için ise bir yasak böyle 
bir yasak bulunmamaktadır. 

Almanya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 3. Kanun önünde eşitlik; ayrım yasağı 
(1) Bütün insanlar kanun önünde eşittirler.  
(3) Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi 
görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz 
tanınamaz.  
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Madde 4. Din, vicdan ve inanç özgürlüğü; askerlik hizmetinin reddi  
(1) Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne 
dokunulamaz.  
(2) Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır.  
(3) Hiç kimse, vicdanına aykırı olarak, silahlı savaş hizmetine 
zorlanamaz. Konunun ayrıntıları federal kanunla düzenlenir. 
Madde 7. Okul rejimi  
(1) Bütün okul rejimi devletin denetimi altındadır.  
(2) Çocukların din dersine katılıp katılmayacaklarına karar vermek, 
velilerin hakkıdır.  
(3) Din dersi, mezhepsiz okullar dışındaki kamu okullarında olağan 
derslerdendir. Din dersi, devletin denetim hakkına zarar vermeyecek 
şekilde, dinsel toplulukların temel ilkeleriyle uygunluk içinde verilir. 
Hiçbir öğretmen, iradesine aykırı olarak din dersi vermeye zorlanamaz.  
(5) Özel bir ilkokul açılmasına ancak, eğitim idaresince, bunda özel bir 
pedagojik yarar bulunduğunun kabul edilmesi veya velilerin başvurusu 
üzerine, bölge okulu, dini veya dünyevi mezhep okulu olarak kurulmak 
istenip bu çeşit bir okul o belediye ile köy sınırları içinde bulunmuyorsa, 
izin verilebilir. 
Madde 33. Yurttaşlık haklarında eşitlik; memurların durumu  
(3) Medeni ve siyasal haklardan yararlanma, kamu hizmetlerine alınma, 
kamu hizmetlerinde kazanılan haklar, ilgilinin dini inancına bağlı 
değildir. Hiç kimse, bir mezhebin üyesi olduğu veya olmadığı için veya 
felsefi görüşü yüzünden mağdur edilemez. 
Madde 56. Görev andı  
Federal Cumhurbaşkanı, görevine başlarken, Federal Meclis ve Federal 
Konsey üyelerinin birleşik toplantısı önünde aşağıdaki şekilde ant içer: 
“Gücümü Alman ulusunun mutluluğuna adayacağıma, onun refahını 
arttıracağıma, ona gelebilecek zararları önleyeceğime, Anayasaya ve 
federal kanunlara saygı gösterip, onları savunacağıma, 
yükümlülüklerimi titizlikle yerine getireceğime ve herkese karşı adaletli 
davranacağıma and içerim. Tanrı bana yardımcı olsun!” 
Yemin, dini bir ifade kullanmaksızın da yapılabilir. 
Madde 136. Din ve dini cemaatler9  
(1) Medeni ve siyasi hak ve ödevler, ne din özgürlüğünün icrasına 
bağlıdır ne de bu nedenle kısıtlanabilirler.  
(2) Medeni ve siyasi haklardan yararlanma ve kamu görevlerine giriş 
dini inanca bağlı değildir.  
(3) Hiç kimse dini inancını açıklamakla yükümlü değildir. Resmi 
makamlar ancak, kişi için hak ve ödevlerin icrası veya kanunla 
öngörülen bir istatistikin yapılması gerektirdiği ölçüde, dini bir kuruma 
üyelik konusunda soru sorma hakkına sahiptir.  
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(4) Hiç kimse bir kilise ibadetine veya törenine veya dini bir ibadete 
katılmaya veya dini bir yemin şeklini kullanmaya zorlanamaz.  
Almanya Anayasası’nda din ve devlet ilişkilerine dair hükümler          
11 Ağustos 1919 tarihli Alman İmparatorluğu Anayasası’ndan aynen 
alıntılanmıştır. Bu hükümler bugün hala uygulanmaktadır. Almanya’da 
bir devlet dini yoktur. Ancak, laiklik kavramı da Anayasada açıkça 
geçmemektedir. Din ve devlet ilişkilerini düzenleyen maddeler 
şunlardır:  
Madde 137  
(1) Devlet kilisesi yoktur.  
(2) Dini topluluklar kurma hakkı güvence altına alınır. Dini 
toplulukların İmparatorluk toprakları içinde birleşmeleri, hiçbir 
sınırlandırmaya tabi değildir.  
(3) Her dini topluluk, kendi işlerini, herkes için geçerli olan kanunların 
çerçevesinde bağımsız olarak düzenler ve yönetir. Görevlilerini, devlet 
veya belediye ve köylerin katılımı olmaksızın belirler.  
(4) Dini topluluklar, medeni hukukun genel hükümlerine göre hukuki 
ehliyet kazanırlar.  
(5) Halen kamu tüzel kişi niteliğinde olan dini topluluklar, bu 
hüviyetlerini muhafaza ederler. Kuruluş ve üye sayılarına göre 
devamlılık gösteren diğer dini topluluklara da istekleri üzerine aynı 
haklar tanınır. Kamu tüzel kişi niteliğindeki dini toplulukların bir birlik 
kurmaları halinde, bu birlik de kamu tüzel kişi sayılır.  
(6) Kamu tüzel kişi niteliğindeki dini topluluklar, bölgesel vergi listeleri 
üzerinden, eyalet hukukunun tespit ettiği koşullar çerçevesinde vergi 
toplamak yetkisine sahiptirler.  
(7) Belirli bir dünya görüşüne ortaklaşa hizmet etmeyi kendilerine amaç 
edinmiş birlikler dini topluluklara eşit sayılırlar.  
(8) Bu hükümlerin uygulanmasının yeni hükümler konulmasını 
gerektirmesi halinde, bu yetki eyalet yasama organlarına aittir.  
Madde 138  
Devletin kanuna, sözleşmelere veya diğer hukuki tasarruflara dayanarak 
dini topluluklara yaptığı yardımlar konusu, eyalet yasama organlarının 
yetkisine geçer. İmparatorluk, bu konuda temel hükümler koyar. Dini 
cemaat ve derneklerin mülkiyet ve diğer hakları, onların diyanet, 
öğretim ve hayırsever amaçlara hizmet eden kuruluş ve vakıfları ve 
diğer varlıkları güvence altına alınır. 
Madde 139 
Pazar ve devletçe kabul edilmiş diğer tatil günleri, bedeni ve ruhi 
dinlenme günleri olarak, kanunla korunmakta devam edecektir.  
Madde 140 
Ordu mensuplarına, dini görevlerini yerine getirmeleri için yeterli vakit 
ayrılır.  



TBMM Araştırma Merkezi   | 77 

 

Madde 141 
Orduda, hastanelerde, cezaevlerinde ve diğer kamu kuruluşlarında 
ibadet ve maneviyat takviyesine gereksinme olduğu ölçüde, dini 
topluluklara, gerekli dini işlemlerin yapılması hususunda izin 
verilmelidir. Bu arada her türlü zorlamadan kaçınılmalıdır.  

Avusturya 
Avusturya’nın nüfusu 8,2 milyon civarındadır ve 2001 nüfus sayımından 

hareketle Viyana Demografi Enstitüsü’nün bugüne ilişkin yaptığı tahmine göre, 
nüfusun % 68’i Katolik, % 6’sı Müslüman, % 3,9’u Protestan, % 2,6’sı Doğu 
Ortodoks’u, % 0,9’u diğer Hıristiyan ve % 18’i de ya ateist ya da herhangi bir 
dini bağlılık belirtmeyen kişilerden oluşmaktadır. Enstitüyü göre, geçtiğimiz 60 
yıl içinde, Avusturya toplumunun dine bağlılığında ve ilgisinde sürekli bir 
düşüş görülmektedir.10 

Avusturya’da 1867’den beri din ve devlet ayrıdır. Devlet ve baskın unsur 
olan Katolik Kilisesi arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere 1934 yılında bir 
Konkordat imzalanmıştır. Ancak Nazi işgali döneminde bu Konkordat askıya 
alınmıştır. Daha sonra 1957 yılında Hükümetin aldığı bir kararla bu 
Konkordatın geçerliliği ilan edilmiştir. Bu Konkordat günümüzde hala 
uygulanmaktadır.  

Mezhepler ve tarikatlar hakkında sorusu olanlar için danışma fonksiyonu 
üstlenen “İnanç Meseleleri Federal Ofisi” adlı bir federal kamu kurumu 
bulunmaktadır. 

Dini Özgürlükler 
Avusturya’da Anayasa, dini özgürlükleri tanı ve garanti altına alır. 

Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan St. Germain Antlaşması da 
özellikle dini azınlıkların dini özgürlüklerine dair hükümler içermektedir. 
Avusturya ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olmasından ötürü 
de dini hak ve özgürlükleri oldukça geniş bir şekilde tanımaktadır. Bunların 
dışında Avusturya’da dini özgürlüklere ilişkin kanunlar da bulunmaktadır. 
Avusturya’da Anayasa, dini özgürlükleri ve bunların hal içinde kanunlar, 
kiliseye, dini gruplara düşmanca davranışları yasaklar. 

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Dini organizasyonlar, 1874 tarihli Kiliselerin Tanınması Kanunu ve “dini 

cemaatler” diye bir statü kuran 1998 tarihli Dini İnanç Topluluklarının Statüsü 
Kanunu ile düzenlenir.  
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Avusturya’da dini organizasyonlar üç kategoriye ayrılır: Resmi olarak 
tanınan dini cemaatler, dini inanç toplulukları ve dernekler. Her bir kategorideki 
organizasyon, farklı bir takım hak, imtiyaz ve sorumluluklara sahiptir. Devlet, 
Katolik Kilisesi, Protestan kiliseleri, Müslüman cemaati, Yahudi cemaati, 
Ortodoks Kilisesi gibi toplam 14 dini cemaate mali destek sağlamaktadır. 1874 
tarihli Kanun kapsamındaki dini cemaat olarak tanınmak çok geniş bir 
uygulama alanını beraberinde getirmektedir. Bu statü, kilise katkı programlarına 
zorunlu katılıma, kamu okullarında dini eğitimi sağlamaya, papaz, misyoner ya 
da öğretmen gibi dini görevli getirmeye hak sağlar. 1874 tarihli Kanuna göre, 
dini cemaatler, kamu tüzelkişisi statüsündedir. Bu statü, onlara, bir kısım 
kamusal ya da yarı-kamusal aktiviteye müdahil olma hakkı verir. Bu dini 
cemaatlere devlet, gerek devlet okullarında gerekse özel okullarda din 
öğretmeni istihdamında mali destek sağlar, diğer dini grup kategorilerine 
sağlamaz.  

1998 tarihli Dini İnanç Topluluklarının Statüsü Kanunu, dini gruplara, 
dini cemaat statüsü kazanabilmeleri için yeni kriterler getirmektedir, ancak bu 
statüyü önceden kazanmış olanlar ise bunu muhafaza etmeye devam ederler. Bu 
kriterlerin birincisi, en az 10 yıl kayıtlı dini inanç topluluğu olarak kayıtlı olmak 
üzere en az 20 yıllık varlık göstermiş olmaktır. İkinci kriter ise, nüfusun en az 
% 0,2’si (yaklaşık 16.000) kadar üyesi olmaktır. Bu kriterleri ülkede sadece beş 
dini grup karşılayabilmektedir: Katolikler, Protestanlar, Müslümanlar, 
Yahudiler ve Yehova Şahitleri. Kriterler arasındaki bekleme süresinin uzunluğu 
ve dini cemaatler ile diğer grupların faydalandığı hak ve imtiyazlar arasındaki 
ciddi farklılık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından eleştirilmiştir.  

Dini cemaat olarak tanınamayacak olan dini gruplar ise, “inanç 
toplulukları” şeklinde örgütlenebilirler. Herhangi mali ya da eğitime ilişkin bir 
imtiyaz getirmeyen inanç topluluğu olabilmek için en az 300 üyeye ihtiyaç 
vardır. Bu gruplar kayıt için, kendi var oluş amaçlarını, hedeflerini, mali 
hükümleri, üyelerin sorumluluklarını ve haklarını içeren bir tüzüğü hükümete 
teslim etmek zorundadırlar. Grup, kendi inancının yazılı bir versiyonunu da 
hükümete teslim etmek zorundadır. Ayrı bir dini grup olarak tanınabilmek için 
bu inancın, 1874 Kanunu ile tanınan dini cemaatlerden ya da 1998 Kanunuyla 
tanınan dini inanç topluluklarından birisinin inancıyla aynı olmaması 
gerekmektedir. Bu yazılı belgeyi Eğitim Bakanlığı inceler ve temel inançların 
kamu güvenliğini, düzenini ve sağlığını, ahlakını ve bireylerin hak ve 
özgürlüklerini ihlal etmediğine karar verir. 2009 yılında hükümet, Alevilerin, 
ayrı bir dini inanç topluluğu olarak tanınma başvurusunu reddetmiştir. Fakat 
daha sonra 2010 yılında Anayasa Mahkemesi, hükümetin bu kararını anayasaya 
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aykırı bulup ve onların bir dini inanç topluluğu olarak tanınabilmelerinin önünü 
açmıştır. 

Dini inanç toplulukları, tanındıktan sonra mahkeme önünde taraf olma, 
kendi adına taşınmaz satın alma, mal ve hizmet alımları ile sözleşme akdetme 
gibi haklara sahip olurlar. Devlet tarafından cemaat olarak tanınan grupların çok 
ezici bir çoğunluğunun üye sayısı 100’ün altındadır.  

Dini cemaat ya da dini inanç topluluğu olmaya yeterliği olmayan dini 
grupların, Dernekler Kanununa göre dernek kurabilmeleri mümkündür.  

Devlet, tanınmış 14 dini cemaatin herhangi birine mensup öğrenciler için 
kamu okullarında dini eğitim ve ibadet yeri için fon sağlar. Bu hakka diğer dini 
gruplar sahip değildir. Bir sınıf oluşturmak için en az üç öğrenci gerekmektedir.  

Din Eğitimi 
Avusturya Anayasası’nın 14’üncü maddesi okullarda din dersi eğitimi 

verilebilmesine ve dini cemaatlerin okullar açabilmelerine için vermektedir.  

Eğitim yılı başında yazılı olarak çekildiğini beyan etmeyen her öğrenci 
için (14 yaşından küçük öğrenciler için veli izni şart) din dersleri zorunludur. 
Din eğitimi, okulda da, dini cemaatlerin gösterebileceği yerlerde de olabilir. Din 
derslerinden çekilen öğrenciler için bazı okullar, etik dersleri seçeneği 
sunmaktadır. 

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Devlet, şu dini günleri tatil olarak tanır: Tezahür Günü (Epifani), Kutsal 

Cuma (sadece Protestanlar için), Paskalya Pazartesisi, Göğe Yükselme Günü, 
Pentekost Pazartesisi, İsa’nın Bedeni (Corpus Christi) Günü, Meryem’in Kabul 
Ediliş Günü, Bütün Azizler Günü, Günahsız Gebelik (Immaculate Conception) 
Günü, Noel Günü, Aziz Stephen Günü.  

Avusturya’da mevcut kanunlar, dini sembolleri takmayı ya da dini 
kıyafetler giymeyi yasaklamaz. Ancak 2010 yılında Parlamentodaki beş ayrı 
partiden değişik milletvekilleri, sadece gözlerin görüldüğü, tüm vücudu örten 
geniş bir kıyafet olan burkanın yasaklanması için beyanatta bulunmuşlardır. Bu 
siyasetçiler, burkanın, kadının maruz kaldığı baskının bir sembolü olduğunu 
ifade etmişlerdir. Bununla birlikte henüz böyle bir düzenleme 
kanunlaşmamıştır. 
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Avusturya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 7 
(1) Tüm yurttaşlar (Avusturyalılar) kanun önünde eşittir. Hiç kimse 
doğum, cinsiyet, varlık, sınıf veya din sebebiyle ayrıcalıklı muamele 
görmez. 
Madde 14 
(6) Devlet okulları doğum, cinsiyet, ırk, statü, sınıf, dil, din ve kanuni 
gereklilikler sınırları dâhilinde başka her hangi bir ayrım olmaksızın 
herkese açıktır. Anaokulları, çocuk yuvaları ve öğrenci yurtları için de 
aynı hüküm geçerlidir. 

Belçika 
Belçika’nın nüfusu 10,7 milyon civarındadır. Hükümet, vatandaşların 

dinlerine ilişkin bir kayıt tutmamaktadır. 2010 yılında Le Soir gazetesinde 
yayınlanan bir ankete göre nüfusun yaklaşık % 60’ı kendisini Katolik, % 4’ü 
Müslüman, % 2’si Protestan, % 1’i Yahudi, % 2’si diğer dini inançlara mensup 
% 31’i de inançsız olarak tanımlamaktadır. Katolik Leuven Üniversitesi’nin 
2008 yılında yayınladığı bir rapora göre nüfusun, % 7’si düzenli olarak 
ibadetlere katılmakta, doğan çocukların % 57’si vaftiz edilmekte, yeni 
evlenenlerin % 26,7’si dini nikâh kıymakta, % 61’i dini cenaze töreni 
yapmaktadır.11  

Belçika Anayasası, 1831 yılında liberaller ve Katolikler arasında, 
Kilisenin devlete etkisine dair uzun tartışmalar sonucunda hazırlanmıştır ve 
tarihi bir uzlaşma ile çıkmıştır.12  

Dini Özgürlükler 
Anayasa genel olarak dini özgürlükleri tanımakta ve diğer kanunlar da 

bunların uygulanmasını desteklemektedir; ancak özellikle tarikat ya da mezhep 
olarak kabul edilen gruplar biraz daha dezavantajlı konumdadır. 2007 tarihli 
Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu, diğer konulara ek olarak, dini ve felsefi 
temelde yapılan ayrımcılıkları da yasaklamaktadır. 

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Hükümet; Katoliklere, Protestanlara, Yahudilere, Anglikanlara, 

Müslümanlara ve Ortodokslara “tanınmış” statüsü vermektedir. Bu grupları 
temsil eden organlar, Hükümetten, bölgesel ve yerel yönetimlerden mali destek 
almaktadırlar. Ancak, dini gruplar her ne kadar kanun önünde eşit olarak 
tanımlanmış olsalar da uygulamada, Katolik Kilisesi, “eşitler arasında birinci” 
(primus inter pares) konumdadır.13 2001 yılında yapılan anayasal reformun 
neticesinde federal yönetim, dini grupların mali denetimi, dini eğitim ve dini 
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binaların yapımı, bakımı ve onarımı gibi meselelerin bir kısmını yerel ve 
bölgesel yönetimlere devretmiştir. Mesela kiliselerin bakımı meselesi belediye 
yetkisinde iken, camilerin yapım maliyeti il sorumluluğu altındadır.  

Belçika’da ayrıca, seküler felsefi gruplar ve onların temsil organı Belçika 
Gayrı Dini Felsefi Topluluklar Merkez Konseyi de dini gruplar gibi devletten 
mali destek alabilmektedirler. Öte yandan, Felemenkçe, Fransızca ya da 
Almanca konuşan bölgelerin yönetimleri de, din öğretmenlerinin ücretlerini 
ödemektedir. 2010 yılında federal hükümet, dini gruplara toplam 105,8 milyon 
Euro yardımda bulunmuştur. Bu rakamın 14,5 milyon Euro’su diğer dini 
gruplaradır. Diğer dini gruplar içerisinde İslami gruplara yapılan yardım 4,1 
milyon Euro’dur.  

Adalet Bakanlığı verilerine göre, federal hükümet 2.712 Katolik, 118 
Protestan/Evanjelik, 12 Anglikan, 33 Yahudi, 48 Ortodoks, 285 diğer ve 23 
Müslüman din görevlisine ücret ödemektedir.  

Üniversitelerarası Sürekli Eğitim Merkezi Araştırma Enstitüsü’ne göre, 
hükümetin tüm seviyelerinde, din eğitimine 2008 yılında 240,1 milyon Euro 
harcama yapılmıştır. Vergi muafiyetleri ve sosyal güvenlik primleriyle birlikte 
bu rakam 320,6 milyon Euro’yu bulmaktadır. Devlet bu harcamaların % 85’ini 
Katolik Kilisesine yapmaktadır.  

Hükümet bir dini gruba “tanınma” bahşederken, şu beş kriteri göz önünde 
bulundurur:  

• Dini grubun kendi içinde bir hiyerarşisi olmalı,  
• Yeterli sayıda üyesi olmalı,  
• Din, ülke içinde oldukça uzun zamandır var olmalı, 
• Topluma bir sosyal değer önermeli, 
• Devletin kanunlarıyla ve kamu düzeniyle uyumlu olmalı. 

Bu kriterler, aslında hiçbir resmi metinde şart olarak yer almamakta ve 
tanımlanmamaktadır. “Oldukça uzun bir süre”, “sosyal değer” ve “yeterli sayıda 
üye” kriterlerinin neler olduğuna hükümet karar vermektedir.  

Tanınmak isteyen dini grup, Adalet Bakanlığına başvurur. Bakanlık daha 
sonra başvuruyu inceler, değerlendirir ve onaylar ya da reddeder. Onaya dair 
nihai karar Parlamentonun yetkisindedir, bununla birlikte Parlamento genellikle 
Bakanlığın kararına uyar. Ret durumunda ise, başvuruda bulunan dini grup, 
kararın temyizi için Devlet Konseyi’ne temyize gidebilir.  
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2010 yılı sonunda, Valon Bölgesinde 39, Flaman Bölgesinde 17, 
Brüksel’de de 5 tanınmış cami bulunmaktadır. Her üç bölge yönetimi de, hali 
hazırda yeni başvuruları değerlendirmektedir.  

Dini grup olarak tanınmamak, o grubun, ibadetlerini özgürce ve açıkça 
yerine getirmesine engel değildir. Sadece, tanınmamış gruplar devlet 
yardımlarından faydalanamazlar; ancak kâr gütmeyen kuruluş olarak vergi 
muafiyetlerinden faydalanabilirler. 

Din Eğitimi 

Kamu eğitim sistemi, kreşten üniversiteye kadar eğitimin her düzeyinde 
din öğretmenleri hariç diğer tüm öğretmenler için çok katı bir dini tarafsızlık 
şartı getirmektedir. Din ya da ahlak eğitimi kamu okullarında zorunludur ancak 
öğrencinin dini tercihine göre verilir. Öğrencinin dini olmayan tercihine göre 
ahlak eğitimi de tercihler arasında vardır. Her devlet okulu, eğer tanınmış altı 
dini gruba mensup yeterli sayıda öğrenci varsa o dini grubun eğitimini verecek 
öğretmen sağlar. Din öğretmenleri, bağlı bulundukları dini cemaatten bir komite 
tarafından aday gösterilir ve bulundukları bölgenin eğitim bakanları tarafından 
atanırlar. Özel okullar da, kamu okullarına benzer bir müfredat uygularlar. Bu 
doğrultuda harcamalar için devletten mali destek alırlar. Öğretmenlerin 
maaşlarını bölge hükümetleri öder.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 

1993’te kanunla kurulan Irkçılıkla Mücadele ve Fırsat Eşitliği Merkezi, 
2009 yılı Kasım ayında dini kıyafet ve sembollere ilişkin bir rapor 
yayınlamıştır. Bu rapora göre, dini kıyafet ve sembollere ilişkin sivil kamu 
kurumlarından, silahlı kuvvetlere, kamu okullarından özel okullara ve diğer 
çalışma mekânlarına kadar idari tasarruflara bağlı olarak birçok farklı yerde 
birçok farklı uygulama olduğunu tespit etmiştir. Merkez, hazırladığı raporda, 
tarafsızlık yükümlülüğü bulunan okullar ve kamu kurumları haricinde eğer 
gerekliyse dini sembol ya da kıyafet giymenin idari direktiflerle değil ancak 
kanunlarla kısıtlanabileceğini belirtmiştir.  

Ülke genelinde dini sembol ve kıyafetlere ilişkin bir yasak bulunmamakta 
ancak yerel yönetimler özellikle İslami kıyafetler konusunda giderek yasaklama 
yönünde bir eğilim göstermektedirler.  

2010 yılı Mart ayında Flaman Bölgesinde ve Charleroi Belediyesi yetki 
alanında başörtüsü yasağı getirilmek istenmiş; ancak birisinde Devlet Konseyi 
diğerinde ise Temyiz Mahkemesi kararı iptal etmişlerdir. Bu kararlar üzerine, 
gerek Flaman bölgesinde gerekse Valon bölgesinde eğitim bakanları eski 
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düzenlemelere dönerek başörtüsüne ilişkin bir yasak getirmekten 
vazgeçmişlerdir. Bununla birlikte, birçok okul idaresi, öğrencilerin başörtüsü 
takmalarını kısıtlayıcı kararlar almaktadırlar.  

Hükümet şu dini bayramları tatil olarak tanımaktadır: Paskalya, Göğe 
Yükselme Günü, Pentekost Bayramı, Meryem’in Kabul Edilişi, Bütün Azizler 
Günü ve Noel.  

Belçika Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 20  
Hiç kimse bir dinin amellerine veya törenlerine katılmaya, ya da dini 
tatil günlerine riayet etmeye hiçbir şekilde zorlanamaz. 
Madde 21  
Devletin, hangi din olursa olsun, hiçbir dinin din görevlilerinin 
atanmasına veya göreve getirilmesine müdahale etme, ya da bu din 
görevlilerinin üstleriyle haberleşmelerini ya da üstlerinin kararlarını 
yayınlamalarını yasaklama hakkı bulunmamaktadır. Ancak, sayılan son 
hallerde, basın ve yayıma ilişkin mutat sorumluluklar geçerlidir. 
Gerektiğinde kanunla düzenlenecek istisnalar hariç olmak üzere, medeni 
nikâh her daim dini evlilik töreninden önceliklidir. 
Madde 24 
§ 1. Eğitim ücretsizdir; herhangi bir engelleyici tedbir yasaktır; ihlal 
suçunun cezası sadece kanunlar veya federal kanunlar tarafından 
düzenlenir. Organizasyon velilere ücretsiz bir seçenek sunar. 
Organizasyon mezhebe dayalı olmayan bir eğitim düzenlemektedir. Bu 
özellikle anne-babalar ve öğrencilerin felsefi, ideolojik ya da dini 
inançlarına saygıyı gerektirir. Devlet okullarında, zorunlu eğitimin 
sonuna kadar, kabul görmüş dinlerden birinin ya da mezhep 
farklılıklarına dayalı olmayan ahlaki öğretilerin öğretilmesi tercihe 
bırakılmıştır. 
§ 3. Herkes, temel hak ve özgürlüklerine göre eğitim hakkına sahiptir. 
Eğitime erişim, zorunlu eğitimin sonuna kadar ücretsizdir. Okul 
çağındaki tüm öğrenciler toplumun sorumluluğunda olarak ahlaki ya da 
dini eğitim hakkına sahiptir. 
Madde 181  
§.1. Din görevlilerinin maaşları ve emeklilik aylıkları Devlet tarafından 
ödenir. Gereken tutarlar yıllık bütçeden karşılanır.  
§.2. Mezhep farklılıklarına dayalı olmayan felsefi öğretilere göre ruhani 
destek hizmeti vermek amacıyla kurulmuş olan, kanunun tanıdığı 
kuruluşların temsilcilerinin maaşları ve emeklilik aylıkları Devlet 
tarafından ödenir. Gereken tutarlar yıllık bütçeden karşılanır. 
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Bulgaristan 
Bulgaristan’ın nüfusu yaklaşık 7,6 milyondur. Nüfusun % 85’inin 

Ortodoks Hıristiyan, % 13’ünün Müslüman, diğerlerinin Katolik, Yahudi, 
Protestan, Ermeni Hıristiyan’ı olduğu tahmin edilmektedir.  

Bulgaristan’da dini cemaat ve topluluklarla ilgili iki temel devlet kurumu 
bulunmaktadır: Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünyesindeki Cemaatler İdaresi ile 
Bulgaristan Parlamentosu bünyesindeki İnsan Hakları, Din, Vatandaş Şikayet 
ve Dilekçeleri Komisyonu.14 

Dini Özgürlükler 
Anayasa, siyasi partilerin dini söylemlerde bulunmalarını yasaklar. 

Kanun, dini yayın organlarının kurulmasına ve dini literatürün yayılmasına izin 
vermektedir; bununla birlikte bazı yerel yönetimler kamusal alanda dini 
yayınların dağıtımını izne bağlamaktadır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Bulgaristan’da Ortodoks Kilisesine ek olarak 107 kayıtlı dini grup 

bulunmaktadır. 2002 tarihli İnançlar Kanunu, sadece özel dini ibadete izin 
vermektedir. Kamuya açık halde yapılacak bir ibadet, gruba dâhil olmayanların 
da izlemesine izin verilmesi durumunda mümkündür.15  

Anayasaya göre, Bulgaristan Ortodoks Kilisesi ile temsil edilen Doğu 
Ortodoksluğu, ülkenin geleneksel dinidir. 2002 tarihli İnançlar Kanunu, Bulgar 
Ortodoks Kilisesine kanuni bir varlık kazandırmaktadır. Diğer tüm dini gruplar 
kanuni bir varlık kazanabilmek için kayıt yaptırmak zorundadırlar. Devlet, 2010 
yılında kayıtlı dini gruplara bütçeden yaklaşık 3 milyon leva (1,8 milyon dolar) 
tahsis etmiştir. Bu rakamın, 2,3 milyon levası Bulgaristan Ortodoks Kilisesine, 
180.000 levası Müslüman cemaatlere, 40.000 levası Ermeni Apostolik 
Kilisesine, 30.000 levası Yahudi cemaatine, 40.000 levası da diğer dini gruplara 
tahsis edilmiştir.  

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi hariç diğer tüm dini gruplar, ulusal tanınma 
kazanabilmek için mahkeme kaydı almak zorundadırlar. İçişleri Bakanlığı Dini 
İnançlar Dairesi, kayıta ilişkin meselelerde mahkeme ihtiyaç duyarsa uzman 
görüşü sağlar. 2002 tarihli kanun, dini grupların, yerel düzeyde kayıt altına 
alınmasını şart koşmamaktadır, ancak bazı yerel yönetimler dini gruplardan 
bunu istemekte ve bu da uygulamada bazı sıkıntılar doğurmaktadır.  
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Din Eğitimi 
Kamu okulları, her seviyede, İslam ile Hıristiyanlık arasında seçmeli din 

eğitimi imkânı sunmaktadır. Din dersleri, dini grupların ahlaki değerlerini 
öğretmekte ve dinin tarihi, kültürel ve felsefi yönlerini içermektedir. Kayıtlı her 
dini grup, müfredata kendi dinlerinin dâhil edilmesini talep edebilir.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Devlet, resmi dokümanlardaki başörtülü fotoğraflara izin vermemektedir. 

Bulgaristan Devleti, Ortodoks Noel’ini, Kutsal Cuma’yı ve Paskalyayı dini 
bayram olarak tanır ve tatil ilan eder. Ayrıca, Müslüman, Katolik, Yahudi, 
Evanjelik Hıristiyan ve Bahailerin de dini bayramlarına saygı gösterir ve bu 
dinlerin mensuplarına o günlerde tatil verir.  

Bulgaristan Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 6 
(2) Tüm vatandaşlar, kanun önünde eşittir. Irk, sosyal köken, etnik 
kimlik, cinsiyet, din, eğitim, görüş, siyasi yakınlık, kişisel ya da sosyal 
statü, ya da mülkiyet durumuna göre haklarda hiçbir ayrıcalık ya da 
kısıtlama olmayacaktır.  
Madde 11 
(4) Devlet gücünü şiddet kullanarak ele geçirmeyi hedefleyen ya da 
etnik, ırki, dini temele dayanan bir parti olamaz.  
Madde 13 
(1) Hiçbir dinin uygulanması kısıtlanamaz. 
(2) Dini kurumlar, devletten ayrıdır.  
(3) Doğu Ortodoks Hıristiyanlığı, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin 
geleneksel dinidir.  
(4) Dini kurum, cemaat ya da inançlar siyasi hedefler için kullanılamaz. 
Madde 37 
(1) Fikir ve vicdan hürriyeti, din seçme ya da dini görüşleri veya ateist 
görüşleri seçme hürriyeti dokunulmazdır.  
Madde 44 
(1) Tüm vatandaşlar, bir araya gelmekte (dernek kurmakta) özgürdür.  
(2) Bu örgütler, ... dini husumete dayanamazlar.  
Madde 58 
(2) Anayasada öngörülen yükümlülükler, dini ya da diğer kanaatlere 
dayanarak savsaklanamaz.  
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Çek Cumhuriyeti 
Çek Cumhuriyeti’nin nüfusu 10,5 milyon civarındadır. Nüfusun büyük 

bir kısmı homojen bir şekilde Hıristiyan geleneğe dayanmaktadır. Ancak 
bununla birlikte, 1948-1989 arası komünist yönetimin bir etkisi olarak, bugün 
nüfusun çoğunluğu kendisini örgütlü bir dinle ilişkili görmemektedir. 2001 
yılında yapılan nüfus sayımında, nüfusun % 32’si yani yaklaşık 3,3 milyon kişi 
Tanrıya inandığını belirtmiştir. Nüfusun % 27’si Roman Katolik, % 3’ü 
Protestan, % 2’si de diğer dinlerdendir. 2004 yılında İslam da resmi olarak 
tanınan kayıtlı dinler arasına katılmıştır. Müslümanların nüfusunun 15.000-
20.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir.16 

Çek Cumhuriyeti oldukça karışık bir dini tarihe sahiptir. 9. yüzyılda 
Hıristiyanlığın yayıldığı Çek toprakları, Reform hareketleri ile Protestanlığın 
sonrasında da Karşı Reform Hareketleriyle Katolikliğin tekrar hakim olduğu bir 
coğrafyadır. En son Sovyetler döneminde ise bütün dinlerin yasaklandığı bir 
evreden geçmiştir. Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte din yeniden serbest 
bırakılmış ve dini özgürlükler tanınmıştır.  

Bugün Çek Cumhuriyetinde din ve devlet çok keskin bir şekilde 
ayrılmamıştır. Devlet dini gruplar karşısında tarafsız kalmayı fakat işbirliği 
içinde olmayı tercih etmektedir.17 Dini işler, Kültür Bakanlığına bağlı Kiliseler 
Dairesi’nin sorumluluğundadır. Bu daireye kayıtlı tüm dini gruplar, vergi 
muafiyetlerinden faydalanmaya ve devlet yardımı almaya hak kazanır.  

Dini Özgürlükler 
Çek Cumhuriyeti Anayasasında, dine ya da dini özgürlüklere ilişkin bir 

hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Anayasanın 112. maddesiyle, anayasal 
düzenin bir parçası olduğu kabul edilen ve 1992 yılında ilan edilen Temel 
Haklar ve Özgürlükler Şartında dini özgürlüklere ilişkin bazı hükümler 
bulunmaktadır. 

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
2002 yılında çıkarılan Dini Özgürlükler ve Kiliseler ile Dini Birliklerin 

Statüsü Kanunu, iki dereceli bir sistem getirdi. Birinci dereceye kayıtlı olmak 
için, dini grubun ülke içinde sürekli ikamet eden en az 300 üyesinin bulunması 
gerekmektedir. Birinci derecedeki kayıt, dini gruplara sınırlı vergi muafiyetleri 
ve yıllık rapor verme yükümlülüğü getirmektedir. 10 yıllık bir bekleme 
süresinden sonra, dini gruplar, ikinci derecedeki tam kayıt için başvuruda 
bulunabilirler. İkinci dereceye kayıt olabilmek için, dini grubun, ülke nüfusunun 
en az % 0,1’i kadar üyesi olduğunu imza ile ispatlaması gerekmektedir. İkinci 
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derecedeki dini gruplar devlet yardımlarından da pay almaya hak kazanırlar. 
İkinci derecede kayıt altına girmek, dini gruplara aynı zamanda, dini nikâh, 
askeri birliklerde ve hapishanelerde dini tören/ayin/ibadet düzenleme hakkı da 
kazandırmaktadır. Ancak birinci derecedeki kayıtlı dini grupların din görevlileri 
de hapishanelere ziyaretler düzenleyebilmektedir.  

Mevcut durumda, Çek Cumhuriyeti’nde kayıtlı 32 dini organizasyon 
bulunmaktadır. Bunların 17’si ikinci derecededir. Kayıtlı olmayan dini gruplar, 
cemaat adına taşınmaz edinemezler ancak onlar da taşınmazlarını genellikle, 
kurdukları dernekler aracılılığıyla edinmektedirler. Hükümet, bu çözüm yoluna 
itiraz etmemektedir. Kayıtlı olmayan dini gruplar da toplanmakta ve ibadet 
etmekte serbesttirler.  

İkinci dereceye kayıtlı 17 dini gruba, devlet bütçesinden yıllık 1,4 milyar 
Koruna (yaklaşık 78 milyon Dolar) aktarılmaktadır. Bu para, gruplar arasında 
orantısal olarak bulundurdukları din görevlileri sayısına göre dağıtılmaktadır. 
Bu miktarın, yaklaşık 1,3 milyar Korunası din görevlilerinin maaşlarına 
gitmektedir. Geri kalan miktar ise, kilise yönetimine ve bina onarımına 
gitmektedir.  

Din Eğitimi 
1990 yılından beri Çek Cumhuriyeti’nde özel okullar serbesttir. Bireyler 

ya da dini grup ve kuruluşlar, Eğitim Bakanlığına kayıt yaptırmak şartıyla dini 
içerikli eğitim veren okullar açabilmektedir. Özellikle kilise okulları ülke 
çapında oldukça revaçtadır. Bunların masraflarının büyük kısmı devlet 
tarafından karşılanmaktadır. 

Dini gruplar ayrıca, devlet okullarında da din dersi verebilmektedir. 
Ancak bunun için Eğitim Bakanlığından izin almak gerekmektedir. Çek 
Cumhuriyeti’nde kayıtlı 32 dini gruptan sadece 10 tanesinin devlet okullarında 
dini eğitim vermek için Kültür Bakanlığından izni vardır. Bakanlığa göre, her 
ne kadar dini eğitim seçmeli de olsa, eğer bir sınıfta bir dini gruptan dini eğitim 
talep eden en az yedi öğrenci varsa, okul yönetimi bu dersi koymak zorundadır. 
Din öğretmenlerinin maaşları devlet tarafından ödenir.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Dini sembol ve kıyafetlerin kamusal alanda kullanımına ilişkin kanuni bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Sovyet döneminin bir sonucu olarak 
mevcut durumda dini sembol ve uygulamalara gündelik hayat içerisinde pek 
rastlanmamaktadır.  
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Çek Medeni Kanunu’na göre, kişiler dini nikah ile resmi nikah arasında 
tercihte bulunabilirler.18 

Hükümet, şu dini bayramları tatil olarak tanır: Paskalya Pazartesisi, Noel 
Arifesi, Noel ve Aziz Stephen Günü (26 Aralık). 

Temel Haklar ve Özgürlükler Şartında Dine İlişkin Hükümler 
1992 yılında ilan edilen Temel Haklar ve Özgürlükler Şartı, Anayasanın 
112. maddesiyle, Anayasal düzenin bir parçası olduğu kabul 
edilmektedir.19 
Madde 2 
(1) Demokratik değerler, devletin temelini teşkil eder ve hiçbir ideolojik 
ya da dini değerle bağlanamaz.  
Madde 3 
(1) Cinsiyet, ırk, ten rengi, din ve inanç, siyasi veya diğer kanaat, ulusal 
ya da sosyal köken, ulusal ya da etnik bir azınlığa mensubiyet, doğum, 
mülkiyet veya diğer statüleri fark etmeksizin herkes temel hak ve 
özgürlüklerini yaşama garantisine sahiptir.  
Madde 15 
(1) Fikir, vicdan ve dini kanaat özgürlüğü güvence altındadır. Herkesin 
dinini ya da inancını değiştirme ya da inançsızlığı tercih etme hakkı 
vardır.  
(3) Kimse, dini ya da vicdani kanaatine aykırı olarak askerlik hizmeti 
yapmaya zorlanamaz. Ayrıntılı hükümler, kanunla düzenlenir. 
Madde 16 
(1) Herkes, gerek tek başına gerekse bir cemaat içinde, dua, ibadet, dini 
eğitim ya da törenlerle dinini ya da inancını özgürce açıklama hakkına 
sahiptir.  
(2) Kiliseler ve dini topluluklar, devlet kurumlarından bağımsız olarak, 
kendi iç işlerini kendileri yönetirler, özellikle kendi organlarını kendileri 
kurarlar ve din görevlilerini kendileri atarlar. 
(3) Devlet okullarında hangi içerikte dini eğitimin verileceği kanunla 
düzenlenir. 
(4) Bu hakların uygulanması, kamu düzenini, güvenliğini, sağlığını ve 
ahlakını ya da bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma gerekçesiyle 
sınırlanabilir.  

Danimarka 
Danimarka’nın yaklaşık 5,5 milyon nüfusu vardır. 2010 yılı Nisan 

ayındaki resmi istatistiklere göre, nüfusun % 80,7’si Evanjelik Luteryen 
Hıristiyan’dır. Bununla birlikte nüfusun sadece % 2-3’ü düzenli olarak 
ibadetlere katılmaktadır. Nüfusun % 40-65’i arasında bir oranı, düğün, cenaze, 
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dini bayram, vaftiz gibi sebeplerle senede en az bir kez kiliseye uğramaktadır. 
Resmi kayıtlar, Evanjelik Luteryen Protestanlıktan diğer dinlere doğru bir geçiş 
eğilimi olduğunu göstermektedir.  

Göç olgusunun bir sonucu olarak, ülkede ikinci büyük din İslam’dır. 
Müslümanlar, nüfusun % 3,6’sını (yaklaşık 200.000) oluşturur. Belli başlı diğer 
dini gruplar ise, Katolikler, Yehova Şahitleri, Sırp Ortodoksları, Baptistler ve 
Yahudilerdir.  

Anayasa, Evanjelik Luteryen Protestanlığın, kilisenin resmi dini 
olduğunu, kralın bu dine mensup olması gerektiğini ve devletin bu kiliseyi 
destekleyeceğini ifade etmektedir. Evanjelik Luteryen Kilisesi, devletten vergi 
sistemi yoluyla devletten fon ya da kaynak alabilen tek dini organizasyondur. 
Kilisenin gelirlerinin yaklaşık % 75’i üyelerinin vergi gelirlerinden ayrılan 
paydan, % 12’si devlet desteklerinden gelmektedir. Hiç kimse, kilise vergisi 
ödemeye, kiliseye ya da herhangi bir dini örgüte mali destek sağlamaya 
zorlanamaz.  

Bununla birlikte, özellikle Katolikler genelde de diğer dini gruplar, 
devletin dini özgürlükleri sağlamasına rağmen dinler arası eşitlik gözetmediğini 
savunmaktadırlar. Ancak, 2007 yılında bu çerçevede açılan bir davada Anayasa 
Mahkemesi, Evanjelik Luteryen Kilisesi’ne üye olmayanların açtığı vergi iadesi 
talebini reddetmiştir. Anayasa Mahkemesinin kararına göre, bu bir ayrımcılık 
değildir çünkü Kilise aynı zamanda kendisine üye olmayanların mezarlarının 
tanzimi, doğum ve ölüm kayıtlarını tutma gibi din-dışı faaliyetleri de 
yürütmektedir. Anayasa Mahkemesinin kararına göre, diğer dini gruplara devlet 
bütçesinden mali destek sağlanması gibi haklar tanınması için anayasanın 
değiştirilmesi gerekmektedir.20  

Danimarka’da uzun yıllar devlet ile dini grup ve cemaatler arasındaki 
ilişkiyi yürütmekle görevli bir bakanlık bulunmaktaydı: Kilise İşleri Bakanlığı. 
Bu görev, 1961 yılından beri Kültür Bakanlığı uhdesindedir.  

Dini Özgürlükler 
Anayasanın 67’nci maddesi dini özgürlükleri garanti altına almaktadır. 

Bu özgürlükler dokunulmazdır.  

Ceza Kanunu, dine küfrü ve hakareti yasaklamaktadır. Bu suçu işleyen, 
para cezası ve dört aya kadar hapis cezası alır. Ancak savcılar bu yöndeki 
eylemleri genellikle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdikleri için 1938 
yılından beri bu hükümlerle hiç kimse ceza almamıştır.  
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Ülkede zorunlu askerlik hizmeti bulunmakta, ama bu yükümlülüğü, dini 
inancı ya da vicdani reddi gerekçe göstererek bir başka alternatif kamu 
hizmetine dönüştürmek mümkündür.  

Kamu düzeni ve ahlakı ihlal edilmediği sürece misyonerlik ya da din 
değiştirmeye davet çalışmaları üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Devlet, Evanjelik Luteryen Kiliseye ek olarak diğer dini gruplara da 

resmi bir statü tanımaktadır. 1970 öncesinde, toplam 11 dini cemaat (Roman 
Katolikliği, Metodistlik, Baptistlik, Rus Ortodoksluğu, Yahudilik gibi), resmi 
bir statü kazanmıştır. 1970 yılından sonra, dini bakımdan giderek çoğullaşan 
Danimarka’da Din İşleri Bakanlığı, Evlilik Kanunundan aldığı yetkiyle toplam 
116 kilise ve dini cemaati resmi olarak tanımıştır. Resmi olarak tanınan bu 
gruplar, kanuni sonuçlar doğuran dini nikâh törenleri düzenlemek, yabancı din 
görevlileri için ikamet izni vermek, mezarlık kurmak ve bazı vergi 
muafiyetlerinden faydalanmak gibi bazı hak ve ayrıcalıklar elde ederler.  

2007 yılında, Evlilik Kanununun uygulaması ve dini cemaatlerin resmi 
olarak tanınması yetkisi Din İşleri Bakanlığından Adalet Bakanlığına 
devredilmiştir.  

Kraliyet Fermanı ve Evlilik Kanunu’nun yetkisiyle resmi olarak 
tanınmayan dini grupların da dini inançlarını yaşamalarının önünde kanuni bir 
engel bulunmamaktadır. Fakat bu dini grupların dini nikâhları devlet tarafından 
tanınmamaktadır. Bunlar, vergi muafiyetlerinden de yararlanamamaktadırlar.  

Günümüzde, Danimarka’da dini nikah kıyabilme yetkisine sahip toplam 
90 cemaat bulunmakta bunların 50’si değişik Hıristiyan gruplar, 18’i Müslüman 
gruplar ve diğerlerinden oluşmaktadır.21  

Dini Organizasyonların Onaylanması 2008 Kılavuzuna göre, resmi 
olarak tanınmak isteyen dini gruplar kayıt için şunları sağlamak zorundadırlar: 
Grubun asli geleneklerine dair bir doküman, en önemli ritüellerinin bir 
açıklaması, kurallarının, düzenlemelerinin ve örgütsel yapılarının bir kopyası, 
denetimden geçmiş bir finansal durum raporu, grubun liderliğine dair bir 
bilgilendirme ve sürekli adresleriyle birlikte her üyenin ismi. Ek olarak, 
başvuruda bulunan organizasyon, kamu düzeni ve ahlakı ile bağdaşmayan bir 
eğitimde bulunmamalıdır.  
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Din Eğitimi 
Tüm devlet okulları ve özel okullar (dini okullar dâhil) devletten mali 

destek alırlar. Devlet Okulları Kanunu’na göre, devlet okullarında Evanjelik 
Luteryen din eğitimi verilir. Bununla birlikte, öğrenciler ailelerinin rızasıyla, bu 
derslerden çekilebilirler. Ek olarak, Kanun, kamu okullarında dünya dinlerini, 
felsefeyi, hoşgörüyü geliştirmeyi, bütün inançlara saygı göstermeyi içeren bir 
Hıristiyan çalışmaları dersi verilmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu ders 
zorunludur, ancak velilerinin yazılı başvurusuyla dersten muaf tutulabilir. Eğer, 
öğrenci 15 yaşından büyükse, hem ailesinin hem de öğrencinin imzası 
bulunmak zorundadır. Eğitim Bakanlığının yaptığı bir araştırmaya göre, 
Hıristiyan olmayanların en yoğun yaşadığı bölge olan Kopenhag bölgesindeki 
öğrencilerin sadece % 1,3’ü Hıristiyanlık çalışmaları dersinden çekilmek 
istemiştir.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Dini sembol ve kıyafetlerin kullanımına ilişkin çok fazla düzenleme 

bulunmamaktadır. Ancak, 2009 yılında Yargı Yönetimi Kanununda yapılan bir 
değişiklikle mahkemelerde siyasi sembol, türban, başörtüsü, Yahudi kipası, haç 
gibi dini sembol ve kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmıştır. 

Devlet, şu dini bayramları tatil olarak tanımaktadır: Kutsal Perşembe, 
Kutsal Cuma, Paskalya Pazarı, Paskalya Pazartesisi, Genel Dua Günü, Göğe 
Yükselme Günü, Pentekost Bayramı, İkinci Pentekost Bayramı, Pentekost 
Pazartesisi, Noel Arifesi, Noel ve Noel Sonrası Gün. 

Danimarka Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 4 
Danimarka Halk Kilisesi Evanjelik-Luteryen kilisesidir ve bu haliyle 
devlet tarafından desteklenir.  
Madde 67  
Vatandaşlar dini inançlarına göre istedikleri şekilde ibadet etmek için 
cemaat oluşturabilirler. Ancak öğrenilen ve uygulanan hiçbirşey ahlak 
değerlerine ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır.  
Madde 68 
Hiç kimse kendi dininden başka bir dini topluluğa maddi destekte 
bulunmaktan sorumlu değildir. 
Madde 69  
Millet Kilisesinden ayrı olan dini topluluklara ilişkin esaslar kanunla 
düzenlenir.  
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Madde 70  
Hiç kimsenin, dini inancından veya etnik kökeninden dolayı vatandaşlık 
haklarından ve siyasal haklardan bütünüyle yararlanması 
engellenemeyeceği gibi, hiç kimse aynı sebeplerden dolayı genel 
vatandaşlık görevlerini ifa etmekten imtina edemez. 
Madde 71  
(1) Kişisel hürriyet dokunulmazdır. HiçbirDanimarka vatandaşı siyasi 
görüşü, dini inancı veya etnik kökeninden dolayı kişisel hürriyetlerinden 
yoksun bırakılamaz. 
Madde 76 
Okullarda (Folkeskole) tüm çocuklar ücretsiz eğitim hakkına sahiptir. 
Aslında, tüm çocukların eğitim alma yükümlülüğü vardır. Parlamento 
zorunlu eğitimi dokuz yıl olarak belirlemiştir. Bu ilköğretim kanununda 
belirtilmiştir. Bu kanun, okullarda eğitimin ücretsiz olduğunu belirtir. 
Fakat aileler çocuklarını bu okullara göndermek zorunda değildir. 
Eğitim evde veya özel okullarda yapılabilir. Fakat eğitim planı 
Folkeskole ile eş düzeyde olmalıdır. Aileler çocuklarını dini ya da 
eğitimsel nedenlerle Folkeskole’ye göndermeme kararı alabilir. Fakat 
farklı bir tip okulu seçenler çocuklarının eğitiminin ücretini 
ödemelidirler. Anayasa sadece Folkskole’da ücretsiz eğitimi garanti 
eder. Genel mevzuat, devletin özel okulları desteklemesi gerekliliğine 
dair kuralları içerir. 
Madde 86  
Belediye Meclisi ve Dini İdare Kurullarına seçme ve seçilme yaşı, 
Millet Meclisi’ne seçme ve seçilme yaşıyla aynıdır. Faroe Adaları ve 
Grönland için, aynı organlar için seçme ve seçilme yaşı kanunla veya 
kanuna göre düzenlenir. 

Finlandiya 
Finlandiya’nın nüfusu yaklaşık 5,3 milyondur. Nüfusun yaklaşık % 80’i 

Evanjelik Luteryen Protestan, % 1’i de Ortodoks’tur. Katolik Kilisesi’nin 
10.000, Pentekostal Kilise’nin 46.000, Yahudi cemaatinin 1.500, Müslüman 
cemaatlerinin de 40.000 civarında üyesi olduğu tahmin edilmektedir. Nüfusun 
yaklaşık % 17’sinin de bir din ile ilişkisinin olmadığı ya da özel dinlerle ilişkisi 
olduğu tahmin edilmektedir. Geçtiğimiz son yirmi yıl içerisinde, Finlandiya’da 
550.000’in üzerinde kişi Evanjelik Luteryen Kilisesi’ni terk etmiştir. Özellikle 
2003 yılında çıkarılan Dini Özgürlükler Kanunu bunu daha kolay hale 
getirmiştir.22  

Finlandiya’da Evanjelik Luteryen Protestanlık ve (bir dönem hâkim olan 
Karelia hanedanlığının bir kalıntısı olarak) Ortodoksluk resmi devlet dinleri 
olarak kabul edilmektedir. Evanjelik Luteryen Kilisesi’nin içsel yapısı ve 
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Luteryen Kilisesi Kanunuyla belirlenir. Keza, Ortodoks Kilisesi’nin içsel yapısı 
ve işleyişi de Ortodoks Kilisesi Kanunuyla belirlenir.  

Dini Özgürlükler 
Finlandiya, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin 

Avrupa Sözleşmesine taraftır ve bu metinden kaynaklanan özgürlükleri, dini 
özgürlükler dâhil, tanır ve garanti altına alır. Anayasa ve diğer kanuni metinler, 
din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü açıkça tanımakta ve güvence altına 
almaktadır. Anayasa din temelli ayrımcılığı yasaklar.  

Askerlik hizmeti zorunludur. Mayıs 2010’da vicdani ya da dini 
gerekçelerle askerlik hizmetini yapmayı reddeden yedi vicdani retçi, bu sebeple 
hapisteydiler. Sadece Yehova Şahitleri, askerlik hizmeti veya onun alternatifi 
olan kamu hizmetini yapmaktan muaftırlar.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Katolikler, Yahudiler, Müslümanlar ve geleneksel olmayan diğer dini 

gruplar ibadetlerini özgürce yerine getirebilmekte ve yayabilmektedirler. Herkes 
kişisel inancını yaşamak ve ifade etmek hakkına sahiptir. Herkes, bir dini 
cemaate girme ya da ayrılma özgürlüğüne sahiptir. Çocukların, dini inanç ve 
kanaatlerinde otomatik olarak velilerini takip ettiği varsayılmaz. Bir dini 
cemaate üye olma ya da ayrılmada her zaman için özgür irade beyanı esas alınır. 
12 yaşından büyük bir kişinin mezhep ya da inanç grubuna bağlılığı ancak 
kendi rızasıyla değişebilir. 

Evanjelik Luteryen Kilisesi ya Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olan tüm 
vatandaşlar, gelirlerinin % 1-2’si oranında kilise vergisi öderler. Bunu ödemek 
istemeyenler, üyeliklerini sona erdirmek zorundadırlar. Bu vergiler, kiliselerin 
işletim masraflarının karşılanmasına yardımcı olur. Devlet kiliseleri, üyelerinin 
doğum, ölüm, evlilik kayıtlarını tutar. Diğerleri için ise kayıtları devlet tutar.  

2003 tarihli Dini Özgürlükler Kanunu, dini cemaatlere ilişkin 
düzenlemeler içermektedir. Dini cemaat olarak tanınabilmek için, en az 20 
üyeye sahip olma, bir dinin herkese açık olması ve faaliyetlerini yürütürken bir 
takım kurallara uyma gereklidir. Kanun, kişilerin birden fazla cemaat/gruba üye 
olmasına imkân tanımaktadır, ancak cemaatler kendi iç işleyişlerinde genelde 
buna izin vermemektedirler. Bu şekilde tanınan 54 dini grup/cemaat 
bulunmaktadır. Devlet kiliseleri dışında kalan bu cemaatler de devlet 
yardımından faydalanabilmektedirler. Kanun, bunun için en az 200 üyeye sahip 
olmayı şart koşmaktadır. 2010 yılında bu şartı karşılayan 30 dini cemaate 
devlet, toplamda 200.000 Avro fon sağlamıştır.  
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Din Eğitimi 
Finlandiya’da tüm okullarda din ve felsefe dersleri verilmektedir. 

Öğrenciler, bu derslerden birini seçme imkânına sahiptirler.23 

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Devlet şu dini bayramları resmi tatil olarak kabul etmektedir: Tezahür 

Günü (Epifani), Kutsal Cuma, Göğe Yükselme Günü, Noel Arifesi, Noel Günü, 
Noel Ertesi.  

Finlandiya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Bölüm 6. Eşitlik 
Herkes, Kanun önünde eşittir.  
Kabul edilebilir bir gerekçe olmadan kimseye, cinsiyet, köken, dil, din, 
kanaat, görüş, sağlık, sakatlık ya da başka sebeplerle farklı 
davranılamaz.  
Bölüm 11. Din ve Vicdan Özgürlüğü 
Herkes, din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.  
Din ve vicdan özgürlüğü, bir dini ya da inancı uygulamayı ve yaşamayı, 
birinin kanaatlerini açıklama hakkını, bir dini cemaat üye olma ya da bir 
dini cemaatten ayrılma hakkını kapsar. Kimse kendi inancına aykırı olan 
bir dini uygulamaya zorlanamaz. 
Finlandiya Anayasası’nda  devletin dini karakterine ilişkin hüküm şu 
maddede yer almaktadır: 
Bölüm 76. Kilise Kanunu 
Evanjelik Luteryen Kilisenin, teşkilatlanması ve yönetimine dair 
düzenlemeler kanunla yapılır. 
Kilise Kanununun uygulanması ve değiştirilmesi için teklifler 
verilmesine ilişkin hükümler de bu kanunla düzenlenir. 

Fransa24 
Fransa’nın nüfusu yaklaşık 64,8 milyondur. Din ve devlet ayrılığı 

ilkesinden hareketle, Fransa’da devlet, bireylerin dini bağlılıklarına dair bir 
kayıt tutmamaktadır. Katolik La Croix gazetesinin 2009 Aralık’ta yayınladığı 
bir ankete göre, ülke nüfusunun % 64’ü Katolik’tir. Her ne kadar Katoliklik, 
birincil din olsa da ibadetlere düzenli olarak katılanların oranı % 4,5’tir.25 
Tahminlere göre ülkenin, % 8-10’una karşılık gelen 5-6 milyon civarında 
Müslüman nüfus bulunmaktadır. Diğer tüm dini gruplar, nüfusun % 7’sinden 
azdır.  
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Fransa’da din ve devlet ilişkileri açısından iki tarih önemlidir. Birincisi, 
1789 Devrimi, ikincisi ise 1905 yılında laiklik kavramının kanuni düzene 
girmesiyle din ve devlet ilişkilerinin keskin bir biçimde ayrılmasıdır.  

Dini Özgürlükler 
Anayasa ya da kanunlar dini özgürlükleri tanımakta ve güvence altına 

almaktadır. Bununla birlikte, bazı kanun ve politikalar kamu önünde dini 
ifadeyi oldukça kısıtlamaktadır. Mesela, 2010 yılı içerisinde kamu önünde yüzü 
kapatan burka ve nikap gibi kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan bir kanun kabul 
edildi.  

Anayasa, kanunlar ve Fransa’nın taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, 
kişilerin dinlerini seçme, değiştirme ve uygulayabilme hakkı vermektedir. 
Anayasa, her vatandaşa, köken, ırk, din, ayrımı gözetmeksizin kanun önünde, 
eşitliği ve dini inanca saygıyı garanti etmektedir. Dini özgürlüklere müdahale, 
ceza kanunu yaptırımlarına konu olabilmektedir. Üstelik mahkemede taraflar, 
uygulanmakta olan kanunların anayasaya aykırılığını ileri sürüp, garanti altına 
alınmış haklarını anayasal çerçevede takip edebilirler. Aynı şekilde, din ya da 
ırkçılık güdülü saldırılar da yasaklanmıştır.  

Kanun, kişi hayatını, sağlığını, bir başkasının özgürlüğünü tehlikeye 
düşürmeleri halinde dini ya da din dışı olsun derneklere karşı 750.000 Avro’ya 
ve beş yıl hapis cezasına varan önleyici ve cezalandırıcı tedbirler 
öngörmektedir.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Her ne kadar kanuni olarak gerekmese de, dini gruplar vergi 

muafiyetinden faydalanmak ve resmi olarak tanınmak için kayıt yaptırmak 
zorundadırlar. Devlet kaydedilen dini grupları iki kategoriye ayırmaktadır: 
İbadet dernekleri (vergiden muaflar) ve kültürel dernekler (vergiden muaf 
değiller). Her iki kategorideki dernekler de bazı idari ve mali bildirimlerde 
bulunmak zorundadırlar. İbadet dernekleri sadece ayinsel hizmet ve uygulama 
(liturgical services and practices) olarak tanımlanan dini faaliyetler organize 
edebilirler. Vergi muafiyetine tabi olmayan kültürel dernekler, gelir getirici 
faaliyetlerde bulunabilirler ve yaptıkları kültür ve eğitim faaliyetlerinden dolayı 
devletten mali yardım alabilirler. Dini gruplar genellikle, her iki kategoriye de 
kayıt yaptırmaktadır. Mesela Mormonlar, ibadet dernekleri aracılığıyla çok 
sınırlı ölçüde ibadetlerini yerine getirebilmekte iken, kültürel dernekleri 
aracılığıyla da okul işletmektedirler.  
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Kanuna göre, dini gruplar vergiden muaf ibadet dernekleri statüsü 
kazanabilmek için başvurularını yerel mülki amirliklere yaparlar. Grubun tek 
amacının, dini eğitim ve dini hizmet binalarının da inşasını kapsayacak şekilde 
sadece dinin uygulanmasından ibaret olması gerekmektedir. Bu derneklerin 
aldıkları bağışlar vergilendirilmez. Eğer mülki idare amirliği, derneğin kanunla 
uyumsuz olduğunu tespit ederse, Hükümet, derneğin statüsünü değiştirebilir ve 
bağışları geçmiş ve geleceğe dönük olarak % 60 oranında vergilendirebilir.  

İçişleri Bakanlığına göre, 109 Protestan, 15 Yahudi, 30 İslami, tahmini 
100 civarında Katolik ve 50’den fazla Yehova Şahidi derneği, vergiden muaf 
statüye sahiptir.  

1905 yılında devlet ve kiliseyi ayıran kanun kabul edildiğinde, Alman 
İmparatorluğunun bir parçası olan Alsas-Loren bölgesi, bugün hala kendi 
geleneksel hukukunu ve statüsünü korumakta ve belli bazı problemlere kendi 
çözümlerini uygulamaktadır. Bu çerçevede, Katolik, Kalvinist, Yahudi, 
Luteryen cemaatlerinin mensupları, ödemekte oldukları verginin bir kısmını 
kendi cemaatlerine ayırabilirler. Alsas-Loren bölgesine ek olarak, Réunion, 
Martinique, Guadeloupe ve Fransız Guyanası gibi deniz aşırı Fransız 
topraklarında da laiklik konusunda istisnai uygulamalar mevcuttur.  

Ulusal yönetim ve yerel yönetimler, 1905’te din ve devleti ayıran ve dini 
grupların devlet tarafından finanse edilmesine son veren kanundan önce inşa 
edilmiş dini binaların sahipleridir ve bunları muhafaza ederler. Ancak, özel bir 
statüye sahip olan Alsas ve Moselle’de özel kanunlar, yerel yönetimlerin dini 
bina inşaatlarına mali destek sağlamalarına imkân vermektedir. İbadet Mülkleri 
Komisyonu’nun raporuna göre, ülke genelinde 55.000 Katolik kilisesi ve ibadet 
yeri bulunmaktadır. Bunların 16.000 tarihi anıt olarak korunmaktadır. Bunlar 
içinde de 95’i doğrudan devletin sahibi olduğu katedrallerdir. Devlet, Katolik 
ibadethaneleri dışında hiçbir ibadethaneye sahip değildir.  

Devlet, dini organizasyonlara cami, sinagog, kilise vs. ibadethane ya da 
tapınak inşa etmeleri için doğrudan fon sağlamaz dolaylı kolaylıklar sağlar. 
Devlet, dini gruplara kredi garantileri ya da avantajlı arsa temin eder. Ayrıca, 
dini ibadethaneler emlake ilişkin vergilerden muaftır. Ek olarak devlet, dini 
gruplara bağlantılı oldukları kültürel dernekler üzerinden de fon 
sağlayabilmektedir.  

Din Eğitimi 
Fransa’da, ilkokullarda okul binaları içinde din dersi vermek kanunen 

yasaktır. Ortaokullarda ise, küçük kilise (şapel) açılması, velinin talebi 
doğrultusunda gerçekleştirilir. Ancak, aynı Fransa’da, okulların %18’i özeldir. 
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Bu özel okulların %90’ı Katolik Kilisesi’ne diğerleri de Protestan, Yahudi ve 
diğer dini cemaatlere bağlıdır. Devletle anlaşmalı özel okulların öğretmen 
maaşlarını devlet öder ve ayrıca yardımda bulunur. 

İlkokul haricindeki kamu okullarında dini eğitim verilmez, ancak dini 
grupların tarihlerine ilişkin bilgiler tarih müfredatının bir parçası olarak 
öğretilir. Dini gerekçelerle aileler, çocuklarını evde eğitebilirler; ancak bu 
eğitim kamu eğitim standartlarıyla uyumlu olmak zorundadır. Kamu okulları, 
dini gerekçelerle farklı yemekleri yemek zorunda olan öğrencilere özel 
yemekler sağlamak için özel çaba sarf etmektedir. Öte yandan Devlet, dini 
organizasyonlarla bağlantılı olanlar da dâhil özel okullara mali destek 
sağlamaktadır. 

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Fransa’da kanunlara göre, devlet, din adamlarına hiçbir şekilde maaş vs. 

ödemez. Ancak, Kilise ve dini derneklere bağlı kurumlar, geniş bir vergi 
(emlak, ikamet, meslek, KDV, tapu vergileri vb.) muafiyeti imkânından 
yararlanmaktadır. Devlet okulları sekülerdir. Kanunlar, devlet okulu 
çalışanlarının görünür dini semboller takmalarını, Yahudi kipası, Sih türbanı, 
büyük Hıristiyan haçı ya da başörtüsü giymelerini yasaklamaktadır.  

11 Ekim 2011 tarihinde, Fransa, kamu önünde insanların yüzlerini 
kapamalarını yasaklayan bir kanunu onayladı. Kanun çıkmadan önce görüşü 
alınan Anayasa Mahkemesi, kanunun anayasaya uygun olduğunu belirtti. 
Kanuna ilişkin Anayasa Mahkemesinin getirdiği tek kısıtlama, ibadet 
alanlarında bu yasağın dayatılamayacağına dairdir. Zira Mahkemeye göre, 
ibadet alanlarında bu yasağı uygulamak, dini özgürlüklere fazlasıyla müdahale 
etmek anlamına gelecektir. Kanun, 200 Euro’luk bir para cezası ya da 
vatandaşlık kurslarına katılım cezası getirmektedir. Ek olarak, bir başkasını güç, 
tehdit, şiddet kullanarak yüzünü kapatmaya zorlamak da bir yıla kadar hapis 
cezası ya da 30-40 bin Euro para cezası ile cezalandırılır. Eğer zorlanan kişi 
küçükse, cezalar ikiye katlanır.  

Dini nikâh kıymak isteyenlere devlet, önce resmi nikâh kıymaları 
kaydıyla izin vermektedir. Devlet şu dini bayramları tatil olarak tanımaktadır: 
Paskalya, Göğe Yükselme Günü, Kabul Günü, Tüm Azizler Günü ve Noel.  

Fransa Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 1  
Fransa, bölünmez, laik, demokratik sosyal bir Cumhuriyettir. Köken, ırk 
veya din ayrımı yapmaksızın, tüm vatandaşların kanun önünde eşitliğini 
güvence altına alır. Her inanca saygılıdır.  
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Hollanda 
Hollanda’nın yaklaşık 16,6 milyon nüfusu vardır ve 2006 yılında 

Hükümet Politikaları İçin Bilim Konseyinin yayınladığı bir rapora göre, 
nüfusun yaklaşık % 51,4’ünün bir dini bağlantısı/ilgisi bulunmaktadır. Rapora 
göre nüfusun % 43,4’ü Hıristiyan (Katolik ve Protestan), % 5,7’si Müslüman, % 
2,3’ü diğer dinlere (Hindu, Yahudi, Budist) mensuptur.26 

Hollanda, Avrupa’da din ve devlet ilişkilerini ilk ayırmaya başlamış 
devletlerden birisidir. Bu konuda, tam olmasa bile ilk adımlar 1814 ve 1815 
anayasalarıyla atılmış ve 1853 yılında kabul edilen Dini Organlar Kanunu ile 
geliştirilmiştir. Hollanda’da dini özgürlükler, nihai olarak 2002 Anayasasında 
kabul edilmiş ve garanti altına alınmıştır.  

Bugün, Hollanda’da bir devlet dini bulunmamakta ve anayasada ya da 
diğer yasal metinlerde açıkça ifade edilmese de din ile devlet ayrı kabul 
edilmektedir. Bununla birlikte bu ayrım çok keskin değildir.27 

Dini Özgürlükler 
Anayasa’nın 1’inci ve 6’ncı maddeleri, bu maddelere dayanarak çıkarılan 

Halka Açık Beyanlar Kanunu ve diğer kanunlar, din ve vicdan özgürlüğünü 
güvence altına almaktadırlar. Ancak anayasa, sağlık riskleri, trafik güvenliği ve 
kamu düzeninin bozulması riski gibi hallerde dini inançların uygulanmasını 
kısıtlayabilir.  

Kamuya açık bir şekilde, din ve etnik köken temelli nefret konuşmaları 
yapmak kanunen suçtur. Bu konuda oldukça çok sayıda dava açılmasına karşın, 
mahkemeler, buna benzer söylemleri davalarda genellikle ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirmektedir, dolayısıyla bu konudan dolayı hüküm giyen 
çok azdır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Dini organizasyonların, kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır, 

bununla birlikte kanun, dini oluşumların varlığını tanır ve onlara vergi muafiyeti 
gibi bazı ayrıcalıklar tanır. Kanun, dini oluşumların neler olduğunu açıkça 
tanımlamamaktadır ancak uygulamada bu herhangi bir soruna yol 
açmamaktadır.  

Sosyal hayat içinde dini cemaatlerin örgütlenmesi çok yoğundur. Dini 
birliktelik bazında okullar, hastaneler, sendikalar, işveren dernekleri ve yayın 
kuruluşları kurulabilmektedir. 
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Müslüman dini oluşumlar içerisinde, Türkiye kökenli Müslümanların 
diğerlerinden farklı bir ayrıcalığı bulunmaktadır. Hollanda Hükümeti ile 
Türkiye Hükümeti arasında yapılan bir antlaşma neticesinde ülkede bulunan 
200 civarındaki Türk camisinin imamları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
atanmaktadır. Ancak, diğer ülke kökenli Müslümanlar için böyle bir durum söz 
konusu değildir.  

Din Eğitimi 
Devlet, hem kamu okullarına hem de dini içerikli olanlar da dâhil olmak 

üzere özel okullara, diğer dini eğitim kurumlarına, sağlık kurumlarına hangi 
dinle bağlantılı olmalarına bakmaksızın fon sağlar.  

Hollanda’da, mevcut okulların yaklaşık üçte ikisi cemaat okullarıdır ve 
Müslümanların okulları da dâhil bu okullar devlet tarafından finanse edilir. 
Devlet okullarında da din dersi verilmektedir. 

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Hollanda’da anayasada ya da diğer yasal mevzuatta dini sembol, kıyafet 

ve ritüellerin kullanıma ilişkin bir yasak bulunmamaktadır. 

Hükümet dini bayram olarak, Kutsal Cumayı, Paskalyayı, Göğe 
Yükselme Gününü, Pentekost’u ve Noel’i tanımaktadır.  

Hollanda Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 1 
Hollanda’da bulunan herkes, eşit durumlarda eşit muamele görürler. 
Din, inanç, siyasi görüş, ırk, cinsiyet veya her ne sebeple olursa olsun, 
ayrımcılığa izin verilmez. 
Madde 6  
1. Bireyin kanunlardan doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla 
herkes özgürce, bireysel olarak veya toplu halde, dinini ve hayat 
görüşünü uygulama hakkına sahiptir. 
Madde 23 
3. Devlet tarafından sağlanan eğitim, herkesin din veya inançlarına 
saygı gösterilerek, kanun ile düzenlenir. 
5. Okulların standart gereksinimleri okulun kısmen ya da tamamen 
kamu tarafından finanse edilmesi durumunda kanunla belirlenir. Özel 
okullarda ise dini ya da diğer inançlara göre eğitim sağlamak serbesttir. 

Birleşik Krallık (İngiltere) 
Birleşik Krallığın nüfusu yaklaşık 62,3 milyondur. Ulusal İstatistik 

Ofisinin 2003 tahminlerine göre, nüfusun % 29’u kendisini Anglikan, % 10’u 
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Katolik, % 14’ü Protestan ve % 3’ü de Müslüman olarak tanımlamaktadır. 
Hindular, Sihler, Yahudiler ve Budistlerin de her biri ortalama olarak nüfusun 
% 1’ini oluşturur.28 

Birleşik Krallıkta kodifiye edilmiş bir anayasa bulunmamaktadır, ancak 
ülkede devlet-toplum ilişkilerini düzenleyen ve temel hak ve özgürlükleri 
düzenleyip güvence altına alan tarihi anayasal metinler vardır. Bununla birlikte 
Birleşik Krallık’ta birçok uygulama teamüllere dayanmaktadır.  

Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerin hemen hepsinde farklı uygulamalar 
bulunmaktadır. İngiltere’de iki devlet kilisesi bulunmaktadır: İngiltere Kilisesi 
(Anglikan) ve İskoçya Kilisesi (Presbiteryen). Bununla birlikte, İskoçya, Kuzey 
İrlanda ve Galler’in resmi devlet dinleri bulunmamaktadır. 1921 tarihli İskoçya 
Kilisesi Kanunu, İskoçya Kilisesi’nin İskoçya’nın milli kilisesi olacağını ifade 
etmektedir ancak bir devlet kurumu ile bir ilişkisi olacağına dair bir 
düzenlemede bulunmamıştır.  

İngiltere Kilisesi’nin görevlilerini, Başbakanın ve hem din adamı hem de 
din adamı olmayan üyelerden oluşan Kraliyet Atamalar Komisyonu’nun 
tavsiyesi üzerine Kral ya da Kraliçe atar. İskoçya Kilisesi, kendi görevlilerini 
İskoçya Kilisesi Kurultayı aracılığıyla kendisi atar ve kendi iç işleyişi hiçbir 
şekilde sivil otoriteye bağlı değildir. Sınırı geçtiği zaman, Kral/Kraliçe, İskoçya 
Kilisesi’ne tabi olurlar. Galler Kilisesi, İskoçya Episkopal Kilisesi ve İrlanda 
Kilisesi, Anglikan Komünyonunun birer üyesidirler.  

1689 tarihli Haklar Bildirgesi ve 1701 tarihli (Kraliyet) Veraset Kanunu, 
bir Katolik’in Kral ya da Kraliçe olmasını yasaklar çünkü Kral/Kraliçe, İngiltere 
Kilisesi’nin “Yüce Yöneticisidir” ve her zaman Kilise’nin bir üyesi olmalı ve 
onu yüceltmelidir. Bir önceki Hükümet, bu hükmün artık gözden geçirilmesi 
gerektiğini ifade etmiştir ama mevcut Koalisyon Hükümeti henüz buna ilişkin 
bir girişimde bulunmamıştır.  

İngiltere’de resmi devlet kilisesi bulunmaktadır (İngiliz Anglikan 
Kilisesi). Bu kilise kanuni bir takım haklara sahiptir: Mesela, Kral ve Kraliçe 
tahta çıktığında tacı başpiskopos giydirir. Kilisenin Oxford, Cambridge ve 
Durham gibi üniversitelerde belirli sayıda profesörlük kadrosu bulunmaktadır. 
Lordlar kamarasında 26 sandalye piskoposlara ayrılmıştır. İngiltere’de kraliçe 
hala kilisenin başıdır. 

İngiltere’de İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir İnanç Toplulukları Birimi 
(Faith Communities Unit) bulunmaktadır. Bu birimin amacı, Hükümetle inanç 
toplulukları arasında bağı kurarak, Hükümetin belirlediği ve uyguladığı 
politikaların bu topluluklara düzgünce ulaşmasını sağlamaktır.29 Birim ayrıca, 
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dini meselelerle ilgili Bakana danışmanlık hizmeti sağlamak ve tavsiyelerde 
bulunmak, inanç toplulukları ile ilişki kurarak sivil toplumun her seviyesinde 
katılımı teşvik etmek, inançlar arasında özellikle gençler arasında dini diyalogu 
ve ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yapmak, özellikle din eksenli nefret 
suçlarını incelemek gibi görevler de üstlenmiştir. 

Dini kuruluşların büyük çoğunluğu, hayır kuruluşları olarak 
sınıflandırılmaktadır. Kazançlarını hayır işlerinde harcadığı sürece, hayır 
kuruluşlarının kazançlarının ve sermayesinin büyük kısmı vergilendirilmez. 
Hayır kuruluşları katma değer vergisinden de muaftır. Bununla birlikte, 
Siyantoloji gibi, dini grupları Hükümet henüz hayır kuruluşu olarak tanımadığı 
ancak kâr gütmeyen kuruluş olarak sınıflandırıp vergilendirmediği örnekler de 
mevcuttur. Birçok Avrupa ülkesinin aksine Birleşik Krallık, resmi olarak 
tanınmış dini gruplar/cemaatler listesi tutmamaktadır.30  

Dini Özgürlükler 
1998 tarihli İnsan Hakları Kanunu, din özgürlüğünü açıkça tanımakta, 

2006 ve 2010 tarihli Eşitlik Kanunları da din temelli ayrımcılığı 
yasaklamaktadır. 

Dini özgürlüğünün ya da hakkının ihlal edildiğini düşünenler, sivil 
mahkemelerde hakkını arayabilmektedir. 2006 tarihli Kamu Düzeni Kanunu, 
dine karşı nefret suçlarını ya da dini temel alarak yapılan nefret suçlarını 
yasaklamakta ve cezalandırmaktadır. Bu suçlarda, yedi yıla kadar hapis cezası 
verilebilmektedir.31 

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
2001 yılında, İçişleri Bakanlığının yayınladığı bir rapora göre, İngiltere 

Kilisesi’nin varlığı diğer dini gruplara karşı “dini dezavantaj” oluşturmaktadır. 
İngiltere Kilisesi’nin 26 Piskoposu, Kilise’nin temsilcileri olarak Lordlar 
Kamarasının doğal üyesidirler.  

Hükümet, bazı ulusal olaylara dini grupları da dâhil eder. Mesela, 
Kraliçe, İngiltere Kilisesi’nin himayesinde yapılan Anma Törenlerinde, 
mümkün olduğunca fazla dini gruptan katılımını destekler.  

İngiltere’de dini cemaatler çok sınırlı ölçüde kendi hukuklarını 
uygulamaktadırlar. Özellikle Müslümanlar kendi aralarında evlilik, finans, 
ihtilaflarda arabuluculuk ya da dini konularda hüküm danışma gibi konularda 
şeriat kanunlarını uygulayabilmektedirler.32 Bu tür kanunları uygulayan 
mahkemelerin sayısının 85’i bulduğu iddia edilmektedir.33 Uygulamada şimdiye 
kadar bu durum, kanuni düzenlemelere bir aykırılık teşkil etmemektedir. 
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Özellikle, 2007 yılında çıkarılan Tahkim Kanunu, tarafların kendi aralarındaki 
uzlaşmalarına ilişkin oldukça geniş bir uygulama alanı bırakmaktadır. Bazı 
Müslüman hukukçular, Tahkim Kanunundaki bu hukuki durumun, Şeriat 
Mahkemelerini de kanunileştirdiğini savunmaktadırlar. Kuzey İrlanda ve 
İskoçya’da şeriatın uygulandığına ilişkin çok fazla örnek bulunmamaktadır. 
Sadece, ihtilaflı tarafların barıştırılması ve uzlaştırılmasında özel arabuluculuk 
yolu olarak şeriat kullanılmaktadır. Bu tür şeriat mahkemelerinin kurulması ve 
faaliyetine ilişkin Canterbury Başpiskoposu (İngiltere Kilisesinin en yetkili 
kişisi) Dr. Rowan Williams teşvik edici açıklamalar yapmıştır. Dr. Willams’a 
göre, Birleşik Krallık’ta Müslümanların evlilik ve finans gibi bazı konularda 
tercih hakkı bulunmalıdır. Dr. Willams, argümanını savunmak için, buna örnek 
olarak, İngiltere’de yüzyıllardır kullanılan geleneksel Yahudi mahkemelerini 
(Din Beth) örnek göstermektedir.34  

Din Beth mahkemeleri, Yahudi cemaatinin kendi içinde faaliyet gösteren, 
kira, evlilik ve finans gibi alanlarda yetkili olan ve gönüllü başvuru esasına 
dayanan bir mahkeme türüdür. Çözümleri yaptırıma tabi değildir ve zorunlu 
değildir. Başvuruda bulunan tarafların her ikisinin de Yahudi olması 
zorunludur. Bu mahkemeler, yüzyıllardır çalışmakta ve İngiliz hukuk sistemiyle 
çelişmemektedir.35  

Dini cemaat ya da gruplara, dini hizmetlerini yerine getirmeleri için 
devlet yardımı yapılmaz. Bununla birlikte, her topluluk, topluma yönelik ve 
gönüllü faaliyetlerinde devletten yardım talep etme hakkına sahiptir. Bu 
başvurular Bölge Bakanlıkları Ofisi, Başbakan Yardımcısı Ofisi, Eğitim 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki birimlere online olarak 
yapılabilir.36  

Hükümet, ülke çapındaki tüm ibadet yerlerinin bakımı ve tamiratı için fon 
sağlar ve İngiltere Kilisesi’nin artık kullanmadığı, tarihi ve mimari öneme sahip 
binaların koruma ve bakımını yapan Kilise Koruma Vakfına katkıda bulunur.  

Din Eğitimi 
Kanunlar, Birleşik Krallıkta, 3 ile 19 yaş arasındaki çocuklar için dini 

eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte, dini eğitimin içeriği ve şekli ülke 
genelinde yerel yönetimlerce belirlenmektedir. Yerel yönetimlerce belirlenecek 
olan dini eğitim müfredatı, 1988 tarihli Eğitim Reformu Kanununa göre, ülke 
içinde var olan belli başlı diğer dinlere ilişkin bilgi vermekle birlikte 
Hıristiyanlığın baskın yerini yansıtacak içerikte olmalıdır.37 Müfredat, belirli bir 
din eksenli olmamalı ve öğrencileri din değiştirmeye teşvik etmekten 
kaçınmalıdır. Dini okulların müfredatları ise vakıf senetlerine uygun olarak 
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mütevellisi tarafından belirlenir. Tüm velilerin çocuklarının dini derslere 
katılmamasını talep etme hakkı vardır.  

İngiltere’de ve Galler’de okullarda günlük toplu dua edilir. Bu dua, 
Eğitim Reformu Kanununa göre ya sadece ya da esas olarak Hıristiyan 
karakterde olmalıdır. Okul idaresinden izin alan öğrenciler, bu duadan istisna 
tutulabilir. Okul idaresinin izniyle, Hıristiyanlık dışı dua da edilebilir. 
Öğretmenlerin, inanç temelli okullar haricinde, günlük toplu duaya katılmama 
hakları vardır.  

Birleşik Krallıktaki okulların yaklaşık % 30’u dini karakterli okuldur. 
Sadece İngiltere’de 7.000’den fazla dini okul bulunmaktadır. Bununla birlikte 
Hindu, Müslüman, Budist ve Sih okulları da mevcuttur. Dini okullar dışında, 
hiçbir kilise ya da dini kuruluş devletten doğrudan fon alamaz. Devlet, dini 
içerikli okulların sermaye giderlerini % 90’ına, işletme giderlerini (öğretmen 
maaşları dâhil) % 100’üne kadar, karşılar. Bununla birlikte gerekli kalite 
standartlarını yakalayamadığı için devletten mali yardım alamayan yüzlerce dini 
okul da bulunmaktadır.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Birleşik Krallık’ta dini sembol ve kıyafetler kanunlara aykırı değildir. 

Hatta İçişleri Bakanı Theresa May, Pakistan’a yaptığı bir gezide, din 
özgürlüğüne ve kadın haklarına saygılarından dolayı nikap ve burka gibi 
kıyafetleri yasaklamadıklarını ifade etmiştir.  

Devlet, her sene Hacca gidecek olanlara yardımcı olmak üzere bir 
konsolosluk ve tıp ekibi oluşturarak göndermektedir. Devlet, dini bayram olarak 
Kutsal Cumayı, Paskalya Pazartesisini ve Noeli tanımaktadır. 

İrlanda 
İrlanda’nın nüfusu yaklaşık 4,6 milyondur ve 2006 nüfus sayımına göre 

nüfusun % 86,8’i Katolik, % 2,9’u İrlanda Kilisesine mensuptur. Diğer dini 
grupların oranı % 1’in altındadır.38 

İrlanda, nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik olmasına rağmen İngiltere 
etkisinden dolayı uzun yıllar resmi din olarak Anglikan İrlanda Kilisesi’ne tabi 
olmuştur. 1829 yılında çıkarılan Roma Katolik İnancı Kanunu ile Katolikler 
kanun önünde birçok bakımdan dezavantajlı konuma düşürülmüşlerdi. Önce, 
1869 yılında çıkarılan bir kanunla İrlanda Kilisesi’nin bu resmi din statüsüne 
son verilmiştir. Bu tarihten itibaren İrlanda’da resmi bir devlet dini 
bulunmamaktadır ancak uzun yıllar anayasada Katolikliğe özel bir yer 
verilmiştir. Ancak, bu durum 1973 yılında yapılan anayasa değişikliğinden 
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itibaren kaldırılmıştır. Bununla birlikte, hala birçok alanda Katolikliğin resmi 
devlet dini olduğu dönemlerden kalma düzenleme ve uygulamalara 
rastlanmaktadır. 

Dini Özgürlükler 
Anayasa, dini özgürlükleri tanımakta ve güvence altına almaktadır. 

Anayasa, dine küfrü, cezayı gerektiren bir suç olarak görmekte ancak “dine 
küfrün” tanımını yapmamaktadır. Yasama boşluğundan dolayı, yıllardan beri 
İrlanda’da hiç kimse bu suçtan yargılanmamıştır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
İrlanda’da Anayasanın 44’üncü maddesine göre, dini cemaatler kendi iç 

işleyişlerinde serbesttirler. Devlet dinlerin iç işleyişine karışamaz. Bununla 
birlikte, dini öğretilerinin uzman kişiler tarafından onaylanması gerekmektedir.  

Kilise’nin kendisine ait bir hukuku vardır ve bu hukuk, devlet tarafından 
yabancı bir hukuk olarak görülmektedir.  

İrlanda’da dini grupların kayıt altına girmelerini mecbur kılan ya da dini 
grupların devlet tarafından tanınmalarına ilişkin hiçbir kanuni düzenleme 
bulunmamaktadır. Bütün dini cemaat ya da gruplar gönüllü dernek 
statüsündedir. Bu statü, onlara otomatik olarak bir tüzel kişilik sağlamaz. Dini 
grup ve cemaatlerin çoğunluğu tüzel kişiliği olmayan dernek statüsündedir. Bu 
durum ibadethanelerin mülkiyeti gibi bazı sorunları beraberinde getirmektedir. 
Bu yüzden mülkiyet işleri genellikle yedieminler aracılığıyla yürütülmektedir.  

Devlet her dini gruba eşit mesafede davranmak zorundadır. Bu yüzden 
devletin dini cemaat ya da gruplara mali yardım sağlaması yasaktır.  

Din Eğitimi 
İrlanda’da bireyler, dini gruplar ya da cemaatler bazı şartları karşılamak 

kaydıyla özel okullar kurabilmektedir. Bu yüzden ilk ve ortaöğretimdeki 
okulların büyük bir kısmı dini cemaat ya da kilise ilişkilidir. İlköğretimdeki özel 
okullar kısmen devlet tarafından finanse edilmektedir. Anayasa’ya göre ise 
devlet ortaöğretime kaynak sağlamak zorunda değildir bu yüzden 
ortaöğretimdeki okulların çok büyük bir kısmı Katolik Kilisesi ile ilişkilidir. Az 
miktarda okul da diğer dini gruplarla ilişkilidir.39  

Devlet, kamu okullarında dini eğitimin verilmesine izin vermektedir 
ancak bunu zorunlu kılmamaktadır. İlk ve ortaöğretim okullarının büyük 
çoğunluğu mezhep okuludur ve yönetim kurullarının büyük bir kısmı Katolik 
Kilisesine mensup mütevellilerden oluşmaktadır. Çok az okulda İrlanda Kilisesi 
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yahut diğer dinlerden mütevelli bulunmaktadır. Anayasaya göre, Eğitim 
Bakanlığı, Müslümanlar ve Yahudiler dâhil her dinin/mezhebin okuluna eşit fon 
sağlamak zorundadır. Dini eğitim, birçok okulun müfredatının parçası olmakla 
birlikte aileler, çocuklarını bundan muaf tutabilirler.  

2003 yılında Eşitlik İdaresi, yaptığı bir açıklamayla dini okulların, başka 
dinden gelen öğrencileri, eğitimi verilen dinin inançlarını bozduğu gerekçesiyle 
kabul etmemesine izin vermiştir. Mesela, bir Müslüman okulu, kendi 
okulundaki İslami havayı bozacağı gerekçesiyle fazla sayıda Katolik öğrenciyi 
kabul etmeyebilmektedir. Bununla birlikte, o tarihten bu yana, bir okuldan dini 
gerekçelerle reddedilen öğrenci olmamıştır. Dini okullar, ayrıca, öğretim 
kadrosunu da kendi dini inançlarına göre seçebilmektedirler.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
İrlanda’da kamusal hayat içerisinde dini sembol ve kıyafetleri yasaklayan 

anayasal ya da kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır.  

İrlanda’da medeni nikâh zorunlu değildir. Nikâhlar sıklıkla dini törenlerle 
yapılır. Kanun, bazı şartları karşılamak kaydıyla bu tür dini nikâhlara medeni 
nikâh statüsü tanımaktadır.  

İrlanda’da Devlet, şu dini bayramları tatil olarak tanımaktadır: Aziz 
Patrick Günü, Kutsal Cuma, Paskalya Pazartesisi, Noel ve Aziz Stephen Günü.  

İrlanda Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler40 
Madde 40 
2) Dernek ve sendika kurma, serbestçe toplanma özgürlüğünün ne 
şekilde olacağını düzenleyen kanunlar hiçbir siyasi, dini ya da sınıf 
ayrımcılığı içeremez. 
Madde 42 
1. Devlet çocukların ilk ve doğal eğitimcisinin aile olduğunu kabul eder 
ve ailenin kendi dini, ahlaki, entelektüel, fiziksel ve sosyal değerlerine 
göre çocuğunu eğitme hak ve görevine saygılıdır. 
Madde 44 
1. Devlet, halkın ibadetine hürmetin Yüce Tanrı’dan geldiğini kabul 
eder. Adını saygıyla anar ve dine saygı duyar ve hürmet eder. 
2.1) Vicdan özgürlüğü ve dinin serbestçe açıklanması ve yaşanması, her 
vatandaşa garanti edilen kamu düzeni ve ahlakına tabidir. 
2) Devlet herhangi bir dine imtiyazda bulunamaz. 
3) Devlet, dini meslek, inanç ya da statü nedeniyle herhangi bir engel 
çıkarmaz veya herhangi bir ayrım yapmaz. 
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4) Okullar için Devlet yardımı sağlayan mevzuat farklı dini mezheplerin 
yönetimi altındaki okullar arasında ne ayrımcılık yapar ve ne de kamu 
parası alan bir okula giden herhangi bir çocuğun o okuldaki din 
eğitimine katılmamasına önyargı ile yaklaşır. 
5) Her mezhep, kendi işlerini idare etme, taşınır ve taşınmaz mal 
edinme, sahip olma ve yönetme ve dini veya yardım amaçlı kurumları 
idame ettirme hakkına sahiptir. 
6) Herhangi bir dini mezhep veya herhangi bir eğitim kurumunun 
mülkiyetindeki binalar, kamu hizmetlerinin gerektirdiği elzem 
çalışmalar hariç kâr amacı güden bir işe yönlendirilemez.  

İspanya 
İspanya’nın nüfusu yaklaşık 46,9 milyondur. Anayasadaki, “hiçbir 

bireyin dini ile ilgili soruları cevaplamak zorunda olmayacağına” dair 
hükümden dolayı Devlet, kimsenin dinine ilişkin bir kayıt tutmaz. Bu yüzden, 
ülkenin dini demografisine ilişkin bilgiler ancak tahmin ve anketlerle 
bilinebilmektedir. Bağımsız bir devlet kurumu olan Sosyolojik Araştırmalar 
Dairesi’nin Nisan 2010’daki bir anketine göre, nüfusun % 73,2’si Katolik’tir. 
Diğer tüm dini gruplar da nüfusun % 10’undan azını oluşturmaktadır.41  

İspanya’da 859 yılında Toledo’da Üçüncü Konsül’ün toplanmasından 
sonra Katoliklik resmi din olarak ilan edildi. Reform hareketleri İspanya’da çok 
etkili olamadı. Bu yüzden uzun yıllar, Kral ve Kilise arasında çok sıkı bir ilişki 
olmuştur. Ancak 1931 tarihli Anayasa ilk kez bu kez bağı koparmış ve 3’üncü 
maddede devletin resmi bir dini olmadığını belirtmiştir. 1936 yılında, üç yıl 
süren iç savaşın ardından yönetime gelen askeri darbe hükümeti ile Katoliklik 
yeniden devletin resmi dini olmuştur. 1953 yılında devlet ile Kilise arasında 
Katolik Kilisesine her türlü imtiyazı veren bir Konkordat42 imzalanmıştır. 1975 
yılında Franco’nun ölümünün ardından durum değişmiş ve 1976 yılında eski 
Konkordatı yenileyen yeni bir tanesi imzalanmış ve 1978 yılında çıkan 
anayasayla da dini özgürlükler tam anlamıyla tanınmıştır.  

Dini Özgürlükler 
İspanya’da dini özgürlükler gerek Anayasada gerekse kanunlarda 

düzenlenmiş ve garanti altına alınmıştır. Bunlara ek olarak ayrıca, dini gruplar 
ile devletin imzaladığı Konkordatlar da o dini grupların kendilerine has hak ve 
özgürlüklerini de garanti altına almaktadır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
İspanya’da devletin dini gruplara yaklaşımı piramit şekli esas alınarak 

şöyle açıklanabilir.43 Piramidin en tepesinde Konkordatların yardımıyla en fazla 
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hak ve imtiyazdan faydalanan Katolik Kilisesi bulunmaktadır. İkinci katmanda 
devletle antlaşma imzalayan devletin “notorio arraigo” (derin köklü anlamında) 
statüsünde tanıdığı Müslüman, Yahudi ve Protestan dini gruplar bulunmaktadır. 
1992 yılında bu dini gruplar Devletle bir antlaşmaya varmışlar ve bu antlaşma 
neticesinde bazı vergi kolaylıkları ve kıydıkları nikâhın resmi geçerliliğe sahip 
olması gibi bazı ayrıcalıklar elde etmişlerdir. Bu grupların ayrıca, okullarda 
kendi öğretmenlerini görevlendirme ve hapishane, hastane ve orduda din 
görevlisi görevlendirme gibi hakları da bulunmaktadır. Piramidin en alt 
katmanında ise, bu statü ile tanınmayan, Mormon, Yehova Şahitleri ve 
Siyantologlar (Scientology) bu hak ve ayrıcalıklara sahip değildir.  

Dini grupların kayıtlarını Adalet Bakanlığı tutmaktadır. Dini grupların 
Adalet Bakanlığına kayıt yaptırmalarına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır. 
Kayıt yaptırmayan dini grupların da aynen, kayıt yaptıranlar gibi dini 
özgürlükleri vardır. Bazı dini oluşumlar, kültür ya da eğitim derneği adı altında 
faaliyet gösterebilmektedir. Adalet Bakanlığı Dini Varlıklar Kayıt Dairesinin 
verdiği rakamlara göre, 2010 Kasım ayında ülke genelinde toplam 12.329 
Katolik grup bulunmaktadır. Aynı tarihlerde 2.057 Katolik olmayan dini oluşum 
bulunmaktadır. Bunların 1.337’si Protestan, 13’ü Ortodoks, 20’si Yahudi, 563’ü 
Müslüman, 32’si Budist, 11’i de Bahai dini oluşumlardır. Gerçek sayının 
aslında bundan çok daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Birçok dini oluşum 
da kültür ya da eğitim derneği şeklinde örgütlenmektedir, çünkü kültür ya da 
eğitim derneklerinin kayıt altına girmesi çok daha kolaydır. Dini oluşumların 
kayıt olabilmesi için, sağlık, güvenlik gibi bazı şartları yerine getirmesi 
gerekmektedir.  

Vergi Kanunu, mükelleflerin vergilerinin bir kısmını Katolik Kilisesine 
tahsis etmeleri imkânı sağlamaktadır. Bu imkân, sivil toplum kuruluşları için de 
kullanılmaktadır; ama Katolik Kilisesi haricinde hiçbir dini kuruluş bundan 
faydalanamamaktadır. Vergi mükellefleri, vergi beyannamelerinde bulunan bir 
kutucuğu işaretleyerek gelir vergilerinin % 0,7’ye olan bir kısmını Katolik 
Kilisesine ya da bir sivil toplum kuruluşuna tahsis edebilmektedirler. Bu yolla 
2009 yılında vergi mükellefleri Katolik Kilisesi’ne toplam 252 milyon Euro fon 
aktarmışlardır.  

Kanun, Müslüman ve Yahudi dini grupları için kanuni bir çerçeve belirler 
ve bu gruplara bazı ayrıcalıklar sağlar. Dini grup olarak kayıt altına girebilmek 
için topluluğun dini karakterli olduğuna dair belge sunmak gerekmektedir. Eğer 
değerlendirme neticesinde topluluğun dini içerikli olmadığı kanaatine varılırsa, 
İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Dernekler Bürosuna kayıt yaptırabilirler.  
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Katolik Kilisesi’nin 1979 yılında Vatikan’la yapılan işbirliği antlaşması 
çerçevesinde Katolik grupların ve ibadethanelerinin kayıt yaptırma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Tüm Katolik cemaatlerinin Devletle ilişkilerini onlar adına 
Episkopal Kurul yürütmektedir.  

Kanunen dini grupların ibadethane inşa etmelerinde bir engel 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte uygulamada bu başvuruları değerlendiren ve 
inşaat izinlerini veren birçok belediye bu başvuruları yıllarca cevaplamayarak 
engellemektedir.  

Devlet, hapishanelerde Katolik ve Müslümanların din hizmetlerini 
finanse ederken Yahudiler ve Protestanlar bunu kendileri finanse ederler.  

Din Eğitimi 
İspanya’da okullarda seçimli Katolik eğitimi verilmektedir. 1992 yılında 

imzalanan antlaşmaya dayanarak Müslüman, Yahudi ve Protestan dini grupların 
liderleri devlete çağrıda bulunarak kendi dinlerine de eğitim sistemlerinde yer 
verilmesini istediler. Bunun üzerine 2004 yılında yapılan kanuni bir 
değişiklikle, en az 10 öğrencinin istemesi halinde okullarda bu eğitimin 
verilmesine ve bu dersi verecek öğretmenlerin de devlet tarafından finanse 
edilmesine dair bir düzenleme yapıldı. Bu dersler zorunlu değildir.  

Din dersini seçmeyen öğrenciler, genel sosyal, kültürel ve dini temalar 
içeren alternatif bir ders almak zorundadırlar. Birkaç bölge dışında, eğitim 
müfredatının belirlenmesi, bölge yönetimlerinin yetkisindedir. Bu birkaç 
bölgede ise, din dersi eğitiminin içeriğine karar verme yetkisi merkezi 
Hükümetin sorumluluğundadır. Adalet Bakanlığına kaydını yaptırmış dini 
gruplar, din dersi öğretmenlerini kendi dinlerinden seçebilirler. Hem merkezi 
hükümet hem de bölge yönetimi bu öğretmenlere bir sertifika vermektedir. Bu 
öğretmenlerin, eğitim diplomasına sahip olmaları, İspanyolcayı iyi 
konuşabilmeleri ve İspanyol hukukunu iyi bilmeleri gerekmektedir.  

İspanya, Müslüman Grupları Federasyonunun verilerine göre, 2009 
yılında İspanya’da 166.192 Müslüman öğrenci İslami din dersi almaktadır.  

Çocuklarına evde din eğitimi vermek isteyen ya da dini okullara 
göndermek isteyen ebeveynler üzerinde herhangi bir kısıtlama ya da yasaklama 
yoktur.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Devlet şu dini bayramları tatil olarak tanır: Tezahür Günü, Kutsal Cuma, 

Kabul Günü, Bütün Azizler Günü, Kutsal Bakire Günü ve Noel. Birçok bölge 
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yönetimi de yerel dini bayramlar kutlamaktadır. 2009 yılında Melilla kent 
yönetimi ve 2010 yılında Ceuta kent yönetimi, Ramazan ve Kurban 
Bayramlarını, Müslümanlar için tatil olarak kabul etmiştir ve kutlamıştır.  

Devlet, Müslüman ve Yahudi dini grupların dini bayramlarını tanır ve bu 
iki dinin mensuplarına (işverenleriyle anlaşarak) izin verir. 

Askeri cenaze törenlerinin dini gerekliliklere göre yapılması, kamusal 
alanda zorunlu olan tek dini uygulamadır. Bu uygulama birçok dini oluşuma, 
askeri cenaze törenleri yapmaları imkânı tanımaktadır.  

2010 yılı içerisinde Katalonya Bölgesinde 11 şehir, burka ve nikap gibi 
kıyafetleri ve peçe gibi yüzü tamamıyla örten kıyafetleri yasaklamıştır. 
Katalonya Parlamentosu ise, tüm bölge çapında uygulanacak benzer bir yasağa 
ilişkin kanun teklifini geri çevirmiştir. Buna benzer bir yasağın tüm ülke 
çapında uygulanmasına ilişkin bir kanun teklifini ise 2010 yılı Temmuz ayında 
Temsilciler Meclisi geri çevirmiştir. Hâlihazırda, ülke genelinde böyle bir yasak 
bulunmamakta ve kullanılan resmi evraklarda ve nüfus cüzdanlarında 
vatandaşların başörtülü resim kullanmalarına izin verilmektedir. Yerel düzeyde 
bulunan yasaklarda ise ceza miktarı 600 Avro’ya kadar çıkmaktadır, ancak 
şimdiye kadar bu suçlardan cezaya çarptırılan kimse kayıtlara geçmemiştir. 

İspanya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 14. Kanun önünde eşitlik  
İspanyollar kanunlar önünde eşittir ve hiçbir şekilde doğum, ırk, 
cinsiyet, din, fikir veya herhangi bir kişisel, toplumsal koşul veya 
durumdan dolayı ayrıma tabi tutulamazlar. 
Madde 16. Fikir ve inanç özgürlüğü 
1. Kişilerin ve toplulukların fikir, din ve ibadet özgürlükleri güvence 
altındadır ve bunların ifade edilmesinde, kanunla korunan kamu 
düzeninin devamı için gerekli olanların dışında hiçbir sınır yoktur.  
2. Hiç kimse ideolojisini, dinini veya inançlarını açıklamaya 
zorlanamaz. 
3. Devlet dini yoktur. Kamu yetkilileri İspanyol toplumunun dini 
inançlarını dikkate alır ve dolayısıyla Katolik Kilisesi ve diğer 
mezheplerle uygun işbirliğini sürdürür. 
Madde 27 
1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Öğretim özgürlüğü kabul edilir. 
2. Eğitimin amacı temel hak ve özgürlükler ve bir arada var olmanın 
demokratik prensipleri çerçevesinde insan karakterinin tamamen 
gelişimidir. 
3. Kamu otoriteleri, ailelerin çocuklarına kendi inançlarına uygun dinsel 
ve ahlaki eğitim sağlama hakkını garanti altına almaktadır. 



110 |  Din ve Devlet İlişkileri 

İsveç 
İsveç’in nüfusu yaklaşık 9,4 milyondur. Devlet, vatandaşların dinlerine 

ilişkin bir kayıt tutmamaktadır; dini cemaatlerin devlet fonlarından faydalanmak 
üzere başvurduklarında bildirdikleri rakamlara güvenir. Bu rakamlar üzerinden 
yapılan tahminlere göre ülkenin % 71,3’ü Evanjelik Luteryen, % 4,4’ü diğer 
Protestan mezheplere mensuptur. 2000 yılından beri kilise üyeliği giderek 
azalmaktadır. Bunun en temel sebebi, gelir üzerinden alınan % 1 civarındaki 
vergidir. Üyelikten ayrılanlar kilise hizmetlerine katılmaya devam edebilirler. 
Araştırmacılar, nüfusun yaklaşık % 5’inin Müslüman olduğunu tahmin 
etmektedirler ancak İsveç Müslüman Konseyi’nin devlete bildirdiği kayıtlı aktif 
üye sayısı 110 bin civarındadır.44 

İsveç’te, Reform Hareketlerinden sonra uzun süre tek din Evanjelik 
Luteryenlik olarak kabul edildi ve diğer dinler yasaklandı. 18. Yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren diğer Hıristiyanlık mezheplerine de izin verilmeye başlandı. 
Ancak İsveç’te vatandaşlara tam dini özgürlük ancak 1951 yılından sonra 
verilmiştir.45 2000 yılına kadar resmi devlet dini olarak Evanjelik Luteryenliği 
kabul eden İsveç’te bu tarihten itibaren devlet ve kilise ayrılığı vardır.  

İsveç’te din ve devlet ilişkilerine dair kanuni çerçeve öncelikle 
Anayasada düzenlenmiştir. Hâlihazırda hala yürürlükte olan 1973 tarihli 
Anayasanın 2000 değişikliklerinden sonraki hali bu konuyu düzenlemektedir. 
İsveç, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesine taraftır ve bu metinden kaynaklanan özgürlükleri, dini özgürlükler 
dâhil, tanır ve garanti altına alır. Din ve devlet ilişkilerine dair, kanuni çerçeveyi 
belirleyen bir diğer metin de, 1810 tarihli anayasal düzeydeki Taç Veraset 
Kanunudur.46 Konuyla ilgili kanuni çerçeveyi çizen diğer kanun ve 
düzenlemeler şunlardır: Mezhepler Kanunu, İsveç Kilisesi Kanunu, Dini 
Cemaatlere Yardım Kanunu (1999), Dini Cemaatlere Devlet Desteği 
Yönetmeliği (1999). Ayrıca Cenaze Merasimleri Kanunu ve Kültürel Miras 
Kanununda da dini ibadet, uygulama, hizmet ya da eserlere ilişkin hükümler 
bulunmaktadır.  

2000 yılındaki Anayasa değişikliğiyle, Devlet ve Kilise ilişkilerinin 
ayrılmasından önce, Kilise vergiden muaftı. Bu tarihten sonra, dini kuruluşların 
hepsi vergi konusunda, kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlarla aynı statüdedir. 
1999 tarihli Vergi Kanununa göre, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sadece ticaret 
ile ilgili faaliyetlerinde vergilendirilirler.  

İsveç’te bir Hıristiyan Demokrat Partisi vardır. Yani siyasal hayatın 
içinde dini referans gösteren isim ve sembollere ilişkin bir yasak ya da kısıtlama 
yoktur. Bununla birlikte bu partinin, doğrudan kilise ile bir bağlantısı 



TBMM Araştırma Merkezi   | 111 

 

bulunmamaktadır. İsveç’te, Anayasaya göre, Kral ve kraliyet ailesinin Luteryen 
İsveç Kilisesi’nden olma zorunluluğu vardır. 

Dini Özgürlükler 
Dini özgürlükler, hem anayasanın birçok maddesinde hem de İfade 

Özgürlüğü Temel Kanunu’nda47 garanti altına alınmış, bu özgürlüklerin hepsi 
ülke içindeki yabancılar için de aynen tanınmış ve bu özgürlüklerin dokunulmaz 
olduğu kabul edilmiştir. 

Kendisine dininden dolayı ayrımcılık yapıldığını iddia eden herkes 
Ayrımcılık Ombudsmanına başvurabilir. 2010 yılında, Ayrımcılık 
Ombudsmanına bu yönde 101 şikâyette bulunulmuştur. İsveç’te Ayrımcılık 
Ombudsmanı, 2010 yılı Kasım ayında yaptığı bir açıklamayla, nikap 
giyilmesine ilişkin genel bir yasak konursa, bunun mevcut ayrımcılık 
kanunlarını ihlal etmek anlamına geleceğini açıklamıştır. Din eksenli ya da din 
hedefli nefret suçları kanunlara göre yasaktır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
İsveç’te resmi devlet dini uygulamasının terk edildiği 2000 yılından beri, 

37 dini grup vergi sisteminden kendi üyeleri aracılığıyla kendilerine tahsis 
edilen fonlardan faydalanmaktadırlar. Devlet, kanuna göre, İsveç Kilisesini ya 
da diğer bir dini gruba kayırmacılık yapamaz. Ancak yine de hala birçok kanun 
ve uygulamada, yüzyıllar boyu süren devlet kilisesi uygulamasının kalıntılarını 
ve izlerini görmek mümkündür.  

İsveç’te dini cemaatler 1999 tarihli Dini Cemaatler Kanunu’na ve Dini 
Cemaatlerin Kaydedilmesi Yönetmeliğine göre yönetilmektedir. Ayrıca yine 
1999 tarihli, Dini Cemaatlere Devlet Yardım Kanunu da dini cemaatlere yapılan 
yardımları düzenlemektedir.  

Bir dini faaliyeti yerine getirmek için Devlet tarafından tanınmak ya da 
kayıt altına girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Devlet, kayıta ilişkin 
başvurularda, cemaatin büyüklüğüne, üye sayısına ve kuruluş tarihinin 
eskiliğine bakmaktadır; ilave hiçbir şart aramamaktadır.  

Din Eğitimi 
Tüm dünya dinlerini kapsayan bir din eğitimi zorunludur. Aileler 

çocuklarını, dini okullara göndermekte serbesttirler. Bu koşullar, Devletin 
verdiği çekirdek müfredatı takip etmek zorundadır ve devletten mali destek 
alırlar.  
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Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Devlet şu dini bayramları tanır: Tezahür Günü, Paskalya Pazartesisi, 

Paskalya Pazarı, Göğe Yükselme Günü, Paskalyadan Sonraki Yedinci Pazar, 
Bütün Azizler Günü, Noel ve ertesi gün. Diğer dini gruplara mensup öğrenciler 
de, kendi dini bayramlarını kutlayabilirler.  

İsveç Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler48 
Bölüm 1. Devletin Temel Yapısı 
Madde 2 
Kamu kurumları, cinsiyet, ırk, renk, ulusal ya da etnik köken, dilsel ya 
da dini bağlılık, özürlülük, cinsel tercih, yaş ya da bireyi etkileyen diğer 
sebeplerle ayrımcılıkla mücadele eder.  
Sami halkının, etnik, dilsel ve dini azınlıkların kültürel ve sosyal 
hayatlarını korumaları ve geliştirmeleri imkânları arttırılır. 
Bölüm 2. Temel Haklar ve Özgürlükler 
Madde 1 
Kamu yönetimi ile ilişkilerinde tüm vatandaşların şu hakları güvence 
altına alınmıştır:  
… 
6) İbadet Özgürlüğü: Bir kişinin dininin gereklerini gerek tek başına 
gerekse başkalarıyla birlikte ifa edebilmesi. 
Madde 2 
Kamu yönetimi ile ilişkisinde hiçbir vatandaş, dini, kültürel, siyasi ya da 
benzer durumlardaki görüşlerini ifşa etmeye zorlanamaz. Bu hakkın 
ötesinde vatandaşlar, bir görüşün oluşturulması için yapılan her türlü 
toplantıya, bir siyasi oluşuma, bir dini buluşmaya, ya da benzer diğer 
oluşumlara katılmaya zorlanamazlar.  
Madde 21 
…  
Tek başına, dini, siyasi, kültürel ya da diğer görüşler üzerine kısıtlama 
getirilemez.  

İsviçre 
İsviçre’nin nüfusu yaklaşık 7,6 milyondur. 2000 yılında yapılan bir 

ankete göre, nüfusun yaklaşık % 41,8’i Katolik, 35,3’ü Protestan, 4,3’ü 
Müslüman, 1,8’i Ortodoks Hıristiyan, % 11,1’i de hiçbir dini bağı olmayan 
kişilerden oluşmaktadır.49 

Ülkenin bir resmi devlet dini yoktur. Dine ilişkin meseleleri halletme 
yetkisi, Anayasaya göre, kantonlardadır. Buna göre her kanton, din ve devlet 
ilişkilerini kendisi düzenler.  
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Dini Özgürlükler 
Din ve vicdan özgürlüğüyle, din temelli ya da din hedefli ayrımcılığın suç 

olduğu anayasada düzenlenmiş ve garanti altına alınmıştır. Ayrıca, Kantonlar 
düzeyinde dini özgürlüklere ilişkin kanunlar bulunmaktadır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
26 kantondan din ve devletin ayrı olduğu Neuchatel ve Cenevre haricinde 

hemen her kanton Katolik ya da Protestan mezheplerinden en az birisine mali 
destek sağlamaktadır. Birkaç kantonda kiliseye vergi vermek gönüllüdür, ama 
birçoğunda kilise vergisi vermek istemeyen Kiliseyi terk etmek zorundadır. 
Bazı kantonlarda ise, şirketler, kilise vergisi vermekten muaf olamamaktadırlar. 
Bazı kantonlarda, Yahudi toplulukları için de kilise vergisine benzer bir vergi 
toplanmaktadır. Ancak, Müslümanların dini grupları bu haktan hiçbir kantonda 
faydalanamamaktadır. Vergi muafiyetine tabi olmak isteyen dini kuruluşlar 
kayıt yaptırmak zorundadırlar.  

Din Eğitimi 
Eğitim politikaları, kantonlar seviyesinde belirlenir fakat bu politikaların 

uygulanmasında okul idarelerinin kısmi yetkileri bulunmaktadır. Neuchatel ve 
Cenevre dışındaki tüm kantonların okulları dini eğitim imkânı sunmaktadır. 
Genellikle, Katolik ve Protestan eğitim verilir ancak bazı yerlerde diğer dinlere 
yönelik eğitim imkânları da sunulmaktadır. Bazı kantonlarda din eğitimi 
seçmelidir, çoğunluğunda ise zorunludur. Bununla birlikte uygulamada, 
çocuklarını bu eğitimden muaf tutmak isteyen ailelerin istekleri kabul 
edilmektedir. Diğer din mensuplarının bu derslere katılımları kendi iradelerine 
bırakılmıştır. Aileler, ayrıca çocuklarını özel dini okullara da gönderebilirler ya 
da evde din eğitimi almalarını sağlayabilirler.  

Bazı kantonlar Katolik doktrini esaslı din eğitimlerine alternatif ya da 
tamamlayıcı olarak dini eksenli olmayan din ve kültür dersleri de sunmaktadır. 
Ayrıca, dinlerini gerekçe göstererek bazı derslerden muaf tutulmak isteyen 
öğrenciler için ulusal düzeyde açık hükümler bulunmamaktadır. Bu konu da 
kantonlar düzeyinde kararlaştırılan konulardan birisidir. Bazı kantonlar 
uygulamada buna izin verirken bazı kantonlar beden eğitimi ve yüzme 
derslerinde bu izni tanımamaktadırlar. 

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Okullarda dini sembolleri yasaklayan bir kanun bulunmamaktadır. Hatta 

okulların çoğunda dersliklerde haç bulunmaktadır. 2010 Ağustos ayında 
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başörtüsü dolayısıyla okula alınmayan bir öğrenci, Federal Komisyon’a başvuru 
yaparak duruma itiraz etmiştir. Bunun üzerine, Federal Komisyon bunun 
ayrımcılık olacağına karar vermiş ve okul da karara uyarak yasağı kaldırmıştır. 
Ayrıca Kasım 2010’da Aargau Kantonu, burkayı yasaklayan bir kanun 
girişimini reddetmiştir.  

2009 yılında yapılan bir referandumla halkın % 57,5’i ülke genelinde 
minare yapılmasını yasaklayan bir anayasa değişikliğini kabul etti. 2010 yılı 
Haziran ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, minare yasağının 
Müslümanlar aleyhinde ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle gözden geçirilmesini 
tavsiye eden bir karar almıştır.  

Devlet şu dini bayramları tatil olarak tanımaktadır: Kutsal Cuma, Göğe 
Yükselme Günü, Paskalyadan Sonraki Pazar ve Pazartesi Günleri, Noel, Aziz 
Stephen Günü.  

Hayvanları Koruma Kanunu, koşere50 ya da helal kriterlerine uygun 
hayvan kesilmesini engellemektedir.  

2.14.5. İsviçre Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler51 
Madde 8. Kanun Önünde Eşitlik 
1. Herkes kanun önünde eşittir. 
2. Hiç kimse köken, ırk, yaş, cinsiyet, yaşayış tarzı, dil, sosyal durumu, 
dini, ideolojik, siyasi kanaat, fiziki, akli ya da psikolojik rahatsızlık gibi 
sebeplerle ayrımcılığa tabi tutulamaz. 
Madde 15. Din ve Vicdan Özgürlüğü 
1. Din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınmıştır.  
2. Herkesin dini ya da felsefi kanaatini özgürce seçme hakkı ve bunları 
ister bireysel olarak ister toplu olarak uygulama vardır.  
3. Herkesin bir dini cemaate mensup olma ya da ait olma ve dini 
öğretileri takip etme hakkı vardır.  
4. Kimse bir dini cemaate katılmaya ya da ait olmaya, dini eylemler 
içinde bulunmaya ya da dini öğretileri takip etmeye zorlanamaz. 
Madde 72. Kilise ve Devlet  
1. Kilise ve devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek Kantonların 
yetkisindedir.  
2. Bu çerçevede, Konfederasyon ve Kantonlar dini cemaatler arasındaki 
barışı sağlamak adına yetkileri dâhilinde gerekli tedbirleri alabilirler.  
3. Minare inşası yasaktır. 
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İtalya 
İtalya’nın nüfusu yaklaşık 60,4 milyondur ve nüfusun yaklaşık olarak     

% 87’sinin Katolik olduğu tahmin edilmektedir. Nüfusun yaklaşık olarak % 5’i 
de Katolik olmayan gruplardan (Müslüman, Yahudi, Hindu, Bahaî ve Budist) 
oluşmaktadır. Göç olgusu neticesinde özellikle Kuzey Afrika kökenli çok 
sayıda Müslüman İtalya’da yaşamaktadır. Yaklaşık 700 civarında Müslüman 
ibadethanesi olduğu tahmin edilmektedir.52 

Katolikliğin merkezi olan Vatikan’a ev sahipliği yapan İtalya, eskiden 
beri bu dinin hâkim ve devlet erklerinde etkin olduğu bir ülke olagelmiştir. 
Ancak, 1860-1870 yılları arasında tamamlanan ulusal birleşmeden sonra devlet 
giderek sekülerleşmiş ve bu durum Katolik Kilisesi ile bir gerilime sebep 
olmuştur. 1871 yılında imzalanan Güvenceler Antlaşması ile bu gerilim 
nispeten azaltılmış olsa da durum uzun süre hala çözümsüz olarak devam 
etmiştir. 1921 yılında yönetime gelen faşist yönetim, kilise ile devlet arasındaki 
hukuku netleştirmek için girişimlerde bulunmuş ve nihayet 1929 yılında 
imzalanan Lateran Konkordatı ile bugünkü hukuki yapının temelleri atılmıştır.  

Dini Özgürlükler 
Anayasa’nın 3’üncü ve 19’uncu maddeleri din özgürlüğünü ve din temelli 

bir ayrımcılık yapılamayacağını garanti altına almaktadır.  

Anayasa’nın 8’inci maddesi tüm inançların kanun önünde eşit olduğunu 
ifade eder ancak 7’nci madde ise Katolik Kilisesi’ne ayrıcalıklı bir konum 
tanımaktadır.  

Bir dine hakaret, küfür olarak algılanmakta ve para cezasıyla 
cezalandırılabilmektedir; ancak, bu konuda cezalandırmalara pek fazla 
rastlanmamaktadır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
İtalya’da devletin dini cemaat ve gruplara yaklaşımı üçe ayrılabilir. 

Birinci ve en imtiyazlı konumda bulunan dini grup Katolik Kilisesi’dir. İkincil 
düzeyde ise, devletin tanıdığı ve kendileriyle konkordatlar imzaladığı dini 
gruplar bulunmaktadır. Bu gruplar da vergi muafiyeti gibi birçok imtiyazdan 
faydalanabilmektedirler. Üçüncü grupta ise devlet tarafından tanınan ve 
faaliyetlerine izin verilen ancak devletle bir konkordat imzalamamış olduğu dini 
gruplar bulunmaktadır. Bu gruplar, diğer gruplara tanınan imtiyaz ve hakların 
birçoğundan faydalanamazlar.53  

Lateran Konkordatı’na göre, İtalyan Devleti, Vatikan’ı egemen bir devlet 
olarak tanımaktadır. Katolik Kilisesi ile yapılan antlaşmanın 1984 yılında 
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gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi sonucunda İtalya’da devlet sekülerdir fakat 
Katolik Kilisesine ve Katolik olmayan diğer dini gruplara devlet desteği 
uygulamasını devam ettirecektir. Bu durumda, devletin sağlayacağı imkânlar 
dini gruplarla karşılıklı bir Konkordat çerçevesinde düzenlenecektir. Konkordat, 
din adamlarına/dini gruplara, devlet hastanelerine, hapishanelere ve askeri 
tesislere girme izni, cenaze gibi bazı törenleri düzenleme izni, dini nikâhların 
medeni kanuna uygun olarak kıyılmasını ve kendi dini bayramlarında 
öğrencilerin okuldan muaf tutulması gibi bazı hakları sağlamaktadır.54  

Ayrıca devlet ile dini gruplar arasında da konkordatlar imzalanabilir. Bu 
konkordatlara göre, devlet, o dini gruba mensup olanların vergilerinden bir 
kısmını o kişinin talebi halinde dini gruba yönlendirebilmektedir. Devletle 
imzalanmış Konkordat’ın yokluğu, bir dini grubun serbestçe ibadet 
edebilmesini engellemez, ama üyelerinin vergilerinden kendilerine bir pay 
tahsisi imkânından faydalanamazlar. Devlet, çoğu zaman dini gruplara, 
Konkordat imtiyazını otomatik olarak vermemektedir. Buna ilişkin kararı 
Bakanlar Kurulu verir ve Parlamento onaylar ya da reddeder. Hâlihazırda, 
birkaç Hıristiyan mezhebe ve Yahudi cemaatine bu imtiyaz tanınmıştır. Mevcut 
durumda birkaç Konkordat da Parlamento’da onaylanmayı beklemektedir.  

Kanunlar, konkordat imzalanan dini grupların kanuni varlıklar olarak 
tanınmasını ve vergi muafiyetlerinden faydalanmasını sağlamaktadır. Ancak bu 
gruplar, hastane, hapishane ve okul gibi yerlerde görevlendirdikleri din 
görevlilerinin masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar. Oysa bu tür 
yerlerde görevlendirilen Katolik kilisesine mensup din görevlilerinin masraf ve 
maaşları devlet tarafından karşılanmaktadır.55  

Devlet, ibadet yerlerinin inşası için mali destek sağlamakta, yer 
göstermekte ve tarihi nitelikli olanların da ülkenin kültürel ve tarihi mirasını 
korumak için bakım ve onarımını yapmaktadır. 

Din Eğitimi 
Katolik Kilisesi’nin İtalya’daki ayrıcalıklı durumu eğitim alanında 

özellikle ortaya çıkmaktadır. 1984 yılında Villa Madama Sözleşmesi ile gözden 
geçirilen Konkordat, Katolik Kilisesi’ne devlet okullarında din eğitimi 
konusunda bazı ayrıcalıklar vermektedir. Konkordat, anaokulundan liseye kadar 
Katolik eğitimini garanti etmektedir.  

Devlet, Katolik din dersi öğretmenlerinin maaşlarını karşılamaktadır 
ancak diğer dinlerden din dersi öğretmenlerinin maaşlarını karşılamaz. Katolik 
öğretmenlerin verdikleri din dersleri seçmelidir. Eskiden bu dersler doğrudan 
kiliselerden gelen papazlar tarafından verilmekte iken günümüzde bu dersler 
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kilisenin seçeceği (ruhban olabilir ya da olmayabilir) öğretmenler tarafından 
verilmektedir. Dersin müfredatı, Katolik olmayanların da dâhil olabileceği 
şekilde Eğitim Bakanlığı ile İtalya Piskoposlar Konferansı Yönetimi tarafından 
ortaklaşa hazırlanır.  

Devlet ile konkordat imzalamış diğer dini gruplar, kendi dinlerinden 
öğrenciler için din dersi öğretmeni atayabilirler ancak bunun masraflarını 
kendileri karşılamak zorundadırlar.  

Anayasa, devletin özel okullara mali destek sağlamasını yasaklamaktadır. 
Bununla birlikte, dini nitelikli okullara bazı vergi muafiyetleri 
sağlanabilmektedir.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Dini sembollere ilişkin bir yasaklama yoktur. Hatta hemen her kamu 

binasında, okullarda, mahkemelerde haç bulunmaktadır. Haçların varlığı birçok 
itiraza konu olmasına rağmen sadece dini sembol olmadığı, ülke tarihinin bir 
parçası olduğu gerekçesiyle bu uygulama yaygın bir şekilde devam 
ettirilmektedir.  

Devlet şu dini bayramları tatil olarak tanımaktadır: Tezahür Günü, Kutsal 
Meryem’in Kabul Günü, Bütün Azizler Günü, Noel ve Kutsal Bakire Günü. 
İtalya’da resmi bayramlar için düzenlenen protokollerde kardinaller, 
Cumhurbaşkanı’ndan sonra yer almaktadır. 

2005 tarihli Anti-Terörizm Kanununa göre, yüzünü burka veya nikap 
giyerek kimliğini gizlemeye çalışmak suçtur ve yasaktır. Ancak, başörtüsü 
yasağı ya da vücudu tamamen kapatan İslami kıyafetlere ilişkin bir yasaklama 
söz konusu değildir.  

İtalya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 3 

Bütün vatandaşlar, cinsiyet, ırk, dil, din, siyasi görüş, kişisel ve sosyal 
şartlar açısından ayrım gözetmeksizin eşit sosyal derecededir ve kanun 
önünde eşittir. 

Madde 7 

Devlet ve Katolik Kilisesi, her biri kendi düzeni içinde, bağımsız ve 
egemendir.  

İlişkileri Lateran Antlaşmalarına göre düzenlenir. Her iki tarafın kabul 
ettiği antlaşma değişiklikleri anayasa değişikliği sürecine tabi değildir.  

Madde 8 

Bütün dinî mezhepler kanun önünde eşit olarak serbesttir.  
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İtalyan kanunlarına aykırı olmadığı sürece, Katolik mezhebi dışındaki 
diğer dini mezhepler kendi kuralları uyarınca örgütlenme hakkına 
sahiptir.  

Bu mezheplerin Devletle olan ilişkileri, temsilcileriyle yapılacak 
antlaşma esasları dâhilinde kanunla düzenlenir. 
Madde 19 
Törenleri genel ahlaka aykırı olmamak şartıyla, herkes, bireysel veya 
birlikte, herhangi bir şekilde, kendi dini inançlarını serbestçe yayma, bu 
inancın propagandasını yayma ve ayinlerini özel veya genel olarak 
yapma hakkına sahiptir.   
Madde 20 
Bir din veya bir birlik veya kurumun ibadetinin dini yapısı ve amacı 
kanunda özel kısıtlamaların veya kuruluşunda, kanuni ehliyetinde veya 
faaliyetlerinin herhangi birinde özel mali yaptırımların sebebi olamaz. 
Madde 117 
Aşağıdaki konularda kanun yapma yetkisi sadece Devlete aittir: 
…c) Cumhuriyet ve dini mezhepler arasındaki ilişkiler. 

Norveç 
Norveç’in yaklaşık 4,9 milyon nüfusu vardır. Vatandaşlar, aksini açıkça 

beyan etmedikçe resmi devlet kilisesinin (Evanjelik Luteryen Kilisesi) birer 
mensubu olarak kabul edilirler. Nüfusun yaklaşık % 79’unun devlet kilisesine 
tabi olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede ayrıca, 93.000 civarında kayıtlı 
Müslüman, 57.000 civarında kayıtlı Katolik, 40.000 civarında kayıtlı 
Pentekostal Kilise mensubu vardır.56 

Norveç Evanjelik Luteryen Kilisesi, devlet kilisesi olduğundan diğer dini 
grupların faydalanamadığı bazı imtiyaz ve haklardan faydalanmaktadır. Devlet, 
kiliseye doğrudan mali yardım sağlamaktadır. Anayasaya göre, Kral, bazı devlet 
görevlileri ve Kabinenin yarısından fazlası bu kiliseye mensup olmak 
zorundadır. Kilisenin başı olan devlet, piskoposları atar. Kilise mensubu din 
görevlilerinin maaş ve emeklilik hakları kanunla düzenlenir.  

Bireyler, dini ya da vicdani sebeplerle zorunlu askerlik hizmetlerini sivil 
hizmetlerde yapmakta serbesttirler. 

Dini sembollerin yasak ya da serbest olduğuna dair anayasal bir kural 
bulunmamaktadır.  

Dini Özgürlükler 
Anayasa, herkesin dini özgürlüklere sahip olduğunu ve bunları ifade 

etmekte serbest olduğunu ifade etmektedir. Ancak, bazı dini cemaatler bazı 
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kanunların bu özgürlükleri kısıtladığını iddia etmektedirler. Mesela kanunlar, 
hayvanların kurban edilmesini ya da koşere uygun şekilde kesilmelerini 
yasaklamaktadır. Dini özgürlüklerini iddia edenler, Hükümeti dava edebilirler.  

1978 yılında kadın erkek eşitliği alanında faaliyet göstermek üzere 
kurulan ombudsmanın görev alanı, 2006 yılında tüm ayrımcılıkları kapsayacak 
şekilde genişletildi. Din eksenli ya da din hedefli ayrımcılık yapıldığını iddia 
edenler Ayrımcılık Ombudsmanına başvurabilirler.  

15 yaşını geçen herkes bir dini cemaate katılmakta ya da dini cemaati terk 
etmekte serbesttir. Ceza Kanunu, dini özgürlükleri ihlal edenleri cezalandırır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Norveç’te kamuoyunda hâlihazırda oldukça geniş bir şekilde din ve 

devlet ayrımı tartışılmaktadır. 2008 yılında Kültür Bakanı, Parlamentoya beş 
yıllık süre zarfında kilisenin korunması, ancak din ve devlet ilişkilerinin 
yeniden düzenlenerek daha da demokratikleşmesine yönelik bir plan sundu. Bu 
plana göre, kiliseye sağlanan fonlar yeniden düzenlenecekti; ancak din 
görevlilerinin atanması prosedürüne müdahale edilmeyecekti. Teklif özellikle 
diğer dini grupların da devlet kilisesine benzer devlet yardımı alabilmesine 
imkân sağlayacaktı. Teklif henüz kanunlaşmamıştır.  

Eğer bir dini grup, devlet yardımından faydalanmak istiyorsa, kayıt 
yaptırmak zorundadır. Devlet yardımı, dini grupların kayıtlı üye sayıları ile 
orantılı olarak dağıtılmaktadır.  

Din Eğitimi 
1997 yılında, 10-16 yaş aralığındaki öğrencilere, “Din, Etik ve 

Hıristiyanlık Bilgisi” adı altında bir ders verilmesini zorunlu kılan bir kanun 
kabul edildi. Ders, tüm dünya dinlerine ve felsefeye ilişkin bilgi vermekte ve 
dinler arasında hoşgörü ve saygıyı artırmayı amaçlamaktadır. Ülkenin 
Hıristiyan tarihini gerekçe göstererek, ders Hıristiyanlığa büyük ölçüde yer 
vermektedir. Bu ders zorunludur ve diğer dinlere mensup öğrencilere bir 
muafiyet yoktur. Bununla birlikte bazı özel durumlarda öğrenciler okulda 
yapılan diğer kilise faaliyetleri ve dualardan muaf tutulabilirler.  

Dini cemaatlerin kendi okullarını kurma serbestisi bulunmaktadır.57 
Hâlihazırda Norveç’te İslami dini okul bulunmamakta ama Eğitim Bakanlığı 
tarafından başvurusu kabul edilmiş bir okul planlanmaktadır.  



120 |  Din ve Devlet İlişkileri 

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Devlet şu dini bayramları tatil olarak kabul etmektedir: Paskalyadan 

Önceki Pazar Günü, Paskalyadan Önceki Perşembe Günü, Kutsal Cuma, 
Paskalya Pazarı, Paskalya Pazartesisi, Göğe Yükselme Günü, Paskalyadan 
Sonraki Pazartesi Günü, Noel ve Aziz Stephen Günü.  

Norveç’te, okullarda burka ve nikap gibi kıyafetlerin giyilmesini 
yasaklayan herhangi bir düzenleme yoktur. Hükümet, bu konunun uygulamasını 
okullara bırakmıştır. Ancak, şimdiye kadar böyle bir yasak koyan okul 
olmamıştır. Her ne kadar Hükümet, henüz sonuçlanmamış aksi yönde bir 
düzenleme girişiminde bulunmuş olsa da hâlihazırda polislerin ve yargıçların 
hicap kıyafeti giymesi yasaktır.  

Norveç Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler 
Madde 2 
Krallıkta yaşayan herkes dinini yaşamakta özgürdür.  
Evanjelik Luteryen dini, Devletin resmi dini olarak kalacaktır. Bu dinin 
mensupları, çocuklarını aynı şekilde yetiştirmekle mükelleftir.  
Madde 4 
Kral, her zaman Evanjelik Luteryen dinine mensup olacaktır ve bu dini 
koruyup yüceltecektir.  
Madde 12 
Kral, Norveç oy kullanma yeterliğine sahip vatandaşları arasından bir 
Konsey atar. Konsey, Başbakan ve diğer yedi üyeden oluşur,  
Devlet Konseyi üye sayısının yarısından fazlası, resmi devlet dinine 
mensup olacaktır.  
Madde 16 
Kral, kamuya açık kilise hizmetlerinin, kamuya açık ibadetlerin ve tüm 
dini toplantıların yapılmasını sağlar ve din öğretmenlerinin kendilerine 
çizilen çerçeve içerisinde eğitim vermelerini garanti altına alır.  
Madde 27 
… Devlet dinine mensup olmayan bir Devlet Konseyi, devlet kilisesi ile 
ilgili toplantılara katılamaz.  

Polonya 
Polonya’nın nüfusu 38 milyon civarındadır ve yaklaşık % 94’ünden 

fazlası Katolik’tir. Nüfusun % 5’inden azını da Ortodokslar, Yehova Şahitleri 
ve Luteryenler oluşturmaktadır.58 

1989 tarihli İnanç ve Vicdan Özgürlüğü Güvencesi Kanunu’nun 10’uncu 
maddesine göre “Polonya seküler bir devlettir.” Yine aynı kanunun 16’ncı 
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maddesine göre, dini cemaatler ve devlet, barışın geliştirilmesi ve devletin 
kalkınması için birlikte çalışırlar.  

Polonya’da dini grup ve cemaatlerin devletle ilişkisi, mülkiyet hakları ve 
faaliyetleri özel kanunla düzenlenmiş 15 dini grup bulunmaktadır. Ayrıca, 
bunların dışında 157 kayıtlı dini grup bulunmaktadır. Kanun her dini grubun 
eşit olduğunu belirtmektedir. 1998 tarihinde Polonya Devleti ve Roma Katolik 
Kilisesi arasında yapılan Antlaşma ile din ve devlet ilişkilerini düzenli olarak en 
yüksek seviyede müzakere eden Devlet ve Episkopal Ortak Görev 
Komisyonuna, Roma Katolik Kilisesi ve Devlet, en yüksek seviyede katılım 
sağlarlar.  

Dini gruplar, İçişleri Bakanlığına kayıt yaptırabilirler. Ancak, faaliyet 
gösterebilmek için kayıt yaptırmak zorunlu değildir. Kanun, kayıt için en az 100 
üye ve diğer bazı bilgiler şart koşmaktadır. Tüm üyelerin noter onaylı olması 
gerekmektedir. Kayıtlı dini gruplar, ofis malzemeleri gibi bazı şeyleri 
gümrüksüz getirtebilmektedirler ve bazı vergi indirimlerinden faydalanırlar.  

Dini Özgürlükler 
Anayasa ve kanunlar, din özgürlüğünü tanımakta ve garanti altına 

almaktadır. Ceza Kanunu, dini duygulara saldırmanın suç olduğunu ve para 
cezası veya üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini 
düzenlemektedir. Dini özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünen vatandaşlar, 
dava açabilirler.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
1989 tarihli İnanç ve Vicdan Özgürlüğü Güvencesi Kanunu’nun 16’ncı 

maddesine göre, dini cemaatler ve devlet, barışın geliştirilmesi ve devletin 
kalkınması için birlikte çalışırlar.  

Polonya’da dini grup ve cemaatlerin devletle ilişkisi, mülkiyet hakları ve 
faaliyetleri özel kanunla düzenlenmiş 15 dini grup bulunmaktadır. Ayrıca, 
bunların dışında 157 kayıtlı dini grup bulunmaktadır. Kanun her dini grubun 
eşit olduğunu belirtmektedir. 1998 tarihinde Polonya Devleti ve Roma Katolik 
Kilisesi arasında yapılan Antlaşma ile din ve devlet ilişkilerini düzenli olarak en 
yüksek seviyede müzakere eden Devlet ve Episkopal Ortak Görev 
Komisyonuna, Roma Katolik Kilisesi ve Devlet, en yüksek seviyede katılım 
sağlarlar.  

Dini gruplar, İçişleri Bakanlığına kayıt yaptırabilirler. Ancak, faaliyet 
gösterebilmek için kayıt yaptırmak zorunlu değildir. Kanun, kayıt için en az 100 
üye ve diğer bazı bilgiler şart koşmaktadır. Tüm üyelerin noter onaylı olması 
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gerekmektedir. Kayıtlı dini gruplar, ofis malzemeleri gibi bazı şeyleri 
gümrüksüz getirtebilmektedirler ve bazı vergi indirimlerinden faydalanırlar.  

Din Eğitimi 
Anayasa ailelere, çocuklarını kendi dini ve felsefi görüş ve inançlarıyla 

yetiştirmelerine izin vermektedir. Devlet okullarında din dersi verilmektedir. 
Teoride, öğrencilerin, din dersi ve etik dersi arasında seçim yapma özgürlüğü 
bulunmaktadır. Etik dersini seçme imkânının bulunmadığı durumlarda öğrenci, 
din dersine girmeyerek boş vaktini gözetimli ders çalışarak geçirebilir. Din 
derslerinin çok ezici bir çoğunluğu Katolik Kilisesi temsilcileri tarafından 
verildiği için kayıtlı diğer dinlere mensup aileler çocuklarının kendi dinlerinin 
eğitimini almasını talep edebilirler. Genelde Eğitim Bakanlığı, diğer dinlerin 
eğitimine fon sağlamamakla birlikte ülkenin doğusundaki Ortodokslar gibi 
istisnai bazı topluluklara din dersi için fon sağlamaktadır.  

Devlet okullarındaki din dersi öğretmenleri maaşlarını devletten 
almaktadırlar.  

İnanç ve Vicdan Özgürlüğü Güvencesi Kanunu’nun 21’inci maddesine 
göre, kiliseler ve dini cemaatler, kreş, okul ve eğitim kurumları kurabilirler. 
Bununla birlikte Polonya’da öğrencilerin sadece % 1’i dini cemaatlerin 
okullarına gitmektedir.59 

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Polonya’da dini sembollere dair bir yasak ya da kısıtlama yoktur. Her ne 

kadar Anayasa’da, din ve devlet ayrılığı ifade edilse de, Parlamentonun her iki 
kanadının Genel Kurul salonlarında, devlet binalarının çoğunluğunda ve 
okullarda haç işareti bulunmaktadır.  

Devlet şu dini bayramları tatil günü olarak tanımaktadır: Paskalya 
Pazartesisi, İsa’nın Bedeni Günü, Kutsal Meryem’in Kabul Günü, Bütün 
Azizler Günü, Aziz Stephen Günü ve Tezahür Günü.  

Polonya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler60 
Madde 25 
1. Kiliseler ve diğer dini kuruluşlar eşit haklara sahiptir.  
2. Polonya Cumhuriyeti kamu makamları, dini, felsefi ve kişisel inanç 
konularında tarafsızdır ve kamu hayatında ifade özgürlüğünü sağlar.  
3. Devlet ve kilise ve diğer dini kuruluşlar arasındaki ilişki, özerkliklere 
ve kendi alanında her birinin karşılıklı bağımsızlığına saygı ve ayrıca 
bireysel ve ortak yarar için işbirliği esasına dayalıdır.  
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4. Polonya Cumhuriyeti ve Roma Katolik Kilisesi arasındaki ilişkiler 
Vatikan ile yapılan uluslararası antlaşma ve kanunla belirlenir.  
5. Polonya Cumhuriyeti ve diğer kiliseler ve dini kuruluşlar arasındaki 
ilişkiler, bu kuruluşların temsilcileri ve Bakanlar Kurulu arasında 
imzalanan antlaşmalarla belirlenir. 
Madde 35 
1. Polonya Cumhuriyeti, ulusal veya etnik azınlıklara mensup Polonya 
vatandaşlarına, kendi dillerini geliştirme, gelenek ve göreneklerini 
koruma, kendi kültürlerini geliştirme özgürlüğü sağlar.  
2. Ulusal ve etnik azınlıklar, eğitim ve kültür kurumları, dini 
kimliklerini korumak için tasarlanmış kurumların yanı sıra, kendi 
kültürel kimlikleri ile bağlantılı konuların çözümüne katılma hakkına 
sahiptir.  
Madde 48 
1. Ebeveynler, çocuklarını kendi inançları doğrultusunda yetiştirme 
hakkına sahiptir. Bu yetiştirmede çocuğun olgunluk derecesine ve 
bunun yanı sıra vicdan ve inanç özgürlüğüne ve kanaatlerine saygı 
gösterilir. 
2. Ebeveynlerin bu hakkı ancak bir kanuna dayanarak ve kesin 
mahkeme kararıyla kısıtlanabilir yahut kaldırılabilir.  
Madde 53 
1. Herkese din ve inanç özgürlüğü sağlanır.  
2. Din özgürlüğü, ikrar veya kişisel tercihe göre bir dini kabul etmeyi ve 
ayrıca bu dini, tek başına veya topluca, alenen veya özel olarak, ibadet 
ve dua ederek, törenlerine katılarak, ayinlerini icra ederek veya 
öğreterek açıkça göstermeyi içerir. Din özgürlüğü aynı zamanda 
inananların ihtiyaçlarını karşılamak üzere mabetlere ve diğer ibadet 
yerlerine sahip olmayı ve nerede olurlarsa olsunlar bireylerin din 
hizmetlerinden yararlanma hakkını da içerir.  
3. Ebeveynler çocuklarına inançlarına uygun olarak ahlaki ve dini 
terbiye ve eğitim sağlamak hakkına sahiptir. 48. maddenin 1. fıkra 
hükümleri uygun olduğu hallerde uygulanır.  
4. Dinini alenen ifade etme özgürlüğü sadece ve sadece kanunla 
sınırlanabilir ve bu devletin güvenliği, kamu düzeni, sağlık, ahlak veya 
başkalarının özgürlükler ve hakları için gerekli olduğu hallerde olabilir.  
5. Kimse dini ibadetlere katılmaya ya da katılmamaya zorlanamaz.  
6. Hiç kimse, kamu kurumları tarafından hayat felsefesini, dini 
inançlarını veya inanç felsefesini açıklamaya zorlanamaz. 
Madde 85 
… 
3. Dini inançları ya da ahlaki ilkeleri kendisinin askerlik hizmeti 
yapmasına izin vermeyen bir vatandaş, kanunda belirtilen ilkelere 
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uygun olarak, askerlik hizmeti yerine başka bir hizmeti yürütmek 
zorunda kalabilir. 
Madde 191 
1. Aşağıdakiler 188’inci maddede belirtilen konularla ilgili olarak 
Anayasa Mahkemesine başvuru yapabilir:  
… 
5) Kiliseler ve dini kuruluşlar;  
Yukarıda, 1’inci fıkranın 3) ve 5)’inci bentlerinde belirtilen konular, 
eğer normatif kanunlar, kendi faaliyetleri kapsamına uygun konulara 
ilişkinse böyle bir başvuru yapabilir. 
Madde 233  
1. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal zamanlarında kişilerin ve 
vatandaşların özgürlüklerini ve haklarını kısıtlama kapsamını belirleyen 
kanun, …  
53’üncü maddede (din ve vicdan) belirtilen özgürlükleri ve hakları 
sınırlamaz.  
2. Sadece ırk, cinsiyet, dil, inanç ya da inanç eksikliği, sosyal köken, 
soy ya da mülkiyet nedeniyle kişi ve vatandaş özgürlükleri ve haklarının 
sınırlandırılması yasaktır. 

Portekiz 
Portekiz’in nüfusu yaklaşık 10,7 milyondur ve nüfusun yaklaşık             

% 80’inden fazlası kendisini Katolik Kilisesine mensup olarak tanımlamaktadır. 
Protestanlar, nüfusun % 5’inden azını oluştururlar. Müslüman, Yahudi, Hindu, 
Budist gibi Hıristiyan olmayan diğer dini gruplar da nüfusun yaklaşık               
% 5’inden azını oluştururlar.61 

Katoliklik, Portekiz’in tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Portekiz, 1143 
yılındaki bağımsızlığını Papalığın desteğine borçludur bu yüzden yüzyıllar 
boyunca Kilise-Devlet ilişkileri hep iç içe geçmiştir. 1822 yılında yürürlüğü 
giren Portekiz’in ilk anayasasında “Portekiz milletinin resmi dini Roma 
Katolikliğidir” ifadesi yer almaktaydı ve sadece yabancıların farklı bir dine 
mensup olmasına izin veriliyordu. Ancak zamanla din ve devlet ilişkilerinde 
tedricen bir ayrılma yaşandı ve 1910 Devriminden sonra din ve devlet ilişkileri 
artık ayrı kabul edilmeye başlandı.  

Halihazırda yürürlükte olan 1976 Anayasasına göre Portekiz’de devlet 
sekülerdir. Portekiz’de din ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir diğer önemli 
metin, Katolik Kilisesi ile imzalanan (2004’te revize edilmiş haliyle) 1940 
tarihli Konkordat’tır. Ayrıca, 2001 tarihli Dini Özgürlükler Kanunu da dini 
özgürlüklere ilişkin önemli bir çerçeve çizmektedir.  
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Dini Özgürlükler 
Anayasa dini özgürlükleri tanımakta ve garanti altına almaktadır. 

Anayasa haricinde iki metin daha dini özgürlükleri güvence altına almaktadır. 

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
2001 tarihli Dini Özgürlükler Kanunu, dini grupların tanınması için ülke 

içinde en az 30 yıldan beri ve uluslararası alanda ise en az 60 yıldan beri 
kurumsallaşmış olmaları şartını getirmektedir. Kanun, ayrıca daha önce 
Konkordat ile Katolik Kilisesine bahşedilen tam vergi muafiyeti, kıydıkları 
nikâhın resmi olarak tanınması, hastane, hapishane ve askeri birliklerde din 
görevlisi görevlendirebilme ve dini bayramlarının devlet tarafından tanınması 
gibi bazı haklardan tanınan diğer dini grupların da yararlanabilmesi imkânını 
getirmiştir. Kanun ayrıca, işverenlerin, çalışanlarına din temelli bir ayrımcılık 
yapmalarını yasaklamakta ve çalışanların ibadetlerini yerine getirebilmeleri için 
elverişli şartları sağlamaları için işverenlere sorumluluk yüklemektedir. Kanun, 
son olarak, dini grupların devletle arasındaki hukuku oluşturmaları için her 
birine ayrı birer Konkordat (Antlaşma) imzalamalarına imkân tanımaktadır. 
Ancak, devlet için bu antlaşmayı imzalamak bir zorunluluk değildir.  

Katolik Kilisesi, 1940 yılında devletle imzaladığı Konkordat’a, 
dolayısıyla da ayrı bir hukuka tabi olmaya devam etmektedir. Ancak, 
Konkordat, 2001 tarihli Dini Özgürlükler Kanunu ile uyumlu olması için 2004 
yılında güncellenmiştir. Konkordat, Portekiz Episkopal Konferansı’nın yargısal 
kişiliğini tanımaktadır. Konkordat, ayrıca Kilise mensuplarının kendi gelir 
vergilerinin bir kısmını Kilise ’ye yönlendirmelerine izin vermektedir. 
Konkordat’tan kaynaklanan ayrıcalıklarına göre Kilise’nin kendisine ait 
üniversite, okulları ve radyo istasyonu bulunmaktadır. 

Hükümet, 2001 yılında çıkan Kanuna ve 2004 yılında yeniden imzalanan 
Konkordat’a göre belirlenen hükümlerin düzgün uygulanmasını sağlamak için 
Yönetmelik çıkardı. Bu yönetmeliğe göre, askeri birlikler, hastaneler ve 
hapishanelerdeki din görevlisi kadrosu artık devlet tarafından finanse edilen ve 
tanınmış tüm dini gruplara açık kadrolardır.  

Din Eğitimi 
Seküler bir devlet olan Portekiz’de devlet okullarında din dersi ya da 

eğitimi verilmesi meselesi yaklaşık çeyrek yüzyıl kadar tartışıldıktan sonra bir 
Anayasa Mahkemesi kararıyla, devletin buna mecbur olmadığına ancak seçmeli 
olarak verebileceğine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, Portekiz’de 
ortaöğretim müfredatında “Din ve Ahlak” adında seçmeli bir ders 
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bulunmaktadır. Ders, dünya dinleri hakkında bilgi vermekte ve ruhban nitelikli 
olmayan kişiler tarafından verilmektedir. Ayrıca bu ders, eğer öğretmenler 
Katolik Kilisesi tarafından onaylanırsa, Katoliklik eğitimi vermek için de 
kullanılabilir. Diğer dini gruplar da eğer kendi dinlerine mensup en az 10 
öğrenci bunu talep ederse, böyle bir ders açılabilir. Her dini grubun temsil 
organı, kendi dinlerine ilişkin dersi verecek olan öğretmenleri onaylama 
yetkisine sahiptir.  

Hem devlet okulları hem de özel okulların, öğrencilerin ibadet veya diğer 
dini uygulama gerekliliklerini -ders programını yeniden düzenleme dâhil- 
yerine getirme yükümlülüğü vardır.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Devlet şu dini bayramları tatil olarak tanımaktadır: Kutsal Cuma, 

Paskalya, İsa’nın Bedeni Günü, Kutsal Meryem’in Kabul Günü, Bütün Azizler 
Günü, Kutsal Bakire Günü ve Noel.  

Portekiz Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler: 
Madde 13. Eşitlik ilkesi  
… 
2. Hiç kimse, soy, cinsiyet, ırk, dil, köken, din, siyasal ya da ideolojik 
inançlar, eğitim, ekonomik durum, sosyal koşullar ya da cinsel 
yönelimleri bazında herhangi bir hakkından yoksun, tercihli, önyargılı, 
ayrıcalıklı veya ödevinden muaf olamaz. 
Madde 19. Hakların kullanımının askıya alınması 
… 
6. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilânı, hiçbir koşulda, yaşama hakkı, 
kişisel bütünlüğü, medeni hakları ve vatandaşlığı, ceza kanununun 
geriye işletilememesini, davalının savunma hakkını veya din ve vicdan 
hürriyetini etkileyemez.  
Madde 35. Bilgisayar kullanımı 
… 
3. Bilgisayarlar, kanunun verdiği yetki ve ayrımcılık yapmama 
güvencesiyle birlikte veriye konu kişinin açık rızası dışında, felsefi veya 
siyasi suçlar, parti veya sendikaların üyelikleri, dini inançlar, özel 
yaşam veya etnik kökenleri işlemek veya bireysel olarak 
tanımlanamayan istatistikleri işlemek için kullanılamaz. 
Madde 41. Vicdan, din ve ibadet hürriyeti  
1. Vicdan, din ve ibadet hürriyetine dokunulamaz.  



TBMM Araştırma Merkezi   | 127 

 

2. Kimse mezhebi veya dini gereklerini yerine getirmekten dolayı zulme 
uğratılamaz, haklarından yoksun bırakılamaz veya yurttaşlık 
yükümlülüklerinden veya ödevlerinden muaf tutulamaz.  
3. Hiçbir makam, bireysel kimliği belirtilmeyen istatistik amaçlı veri 
toplama dışında, kimsenin dini inanç ve mezhebini sorgulayamaz; cevap 
vermeyi reddedenlere bir ceza verilemez.  
4. Kiliseler ve diğer dini cemaatler Devletten ayrıdır ve örgütlenme ve 
kendi tören ve ayinlerini yapmakta serbesttirler.  
5. Herhangi bir dini, söz konusu mezhep içinde öğretme ve faaliyetlerini 
yürütmek için uygun araç kullanma özgürlüğü güvence altındadır.  
6. Kanunun belirlediği şekilde, bir vicdani retçi olma hakkı güvence 
altındadır. 
Madde 43. 
1. Devlet, herhangi bir, estetik, politik, ideolojik, felsefi veya dini 
direktife uygun olarak eğitim ve kültür programları hazırlamaz.  
2. Kamu eğitimi bir mezhebe bağlı olamaz.  
Madde 51. Siyasi dernekler ve partiler 
… 
3. Parti programlarında vurguladıkları felsefe ve ideolojiye halel 
getirmeksizin, siyasi partiler, herhangi bir din veya kilise ile doğrudan 
ilgisi olan ifadeleri ihtiva eden isimleri veya ulusal ve dini simgelerle 
karıştırılabilecek amblemleri kullanamaz.  
4. Hiçbir parti, dini bir nitelik veya kapsama sahip bir isim veya parti 
programı ile kurulamaz.  
Madde 55. Sendikal özgürlükler 
… 
4. Sendikalar, işverenler, Devlet, dini cemaatler ve partiler ve diğer 
siyasi birliklerden bağımsız olur ve kanun, çalışan sınıfın birliği için 
esas olan bu bağımsızlığa uygun güvenceler oluşturur. 
Madde 59. İşçi hakları  
1. Yaş, cinsiyet, ırk, vatandaşlık, köken, din ve siyasi ve ideolojik 
inançlarına bakılmaksızın, her işçi şu haklara sahiptir: 

Romanya 
Romanya’nın nüfusu 21,4 milyondur. 2002 nüfus sayımına göre nüfusun 

% 86,8’i Ortodoks’tur. Roma Katoliklerinin oranı % 4,7, Yunan Katoliklerinin 
oranı % 1’den azdır.62 

Dini Özgürlükler 
Anayasa, din ve vicdan özgürlüğünü tanımaktadır. Ancak, özellikle 

tanınmış ve tanınmamış dini cemaatlere ilişkin uygulama farklılıkları 
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bulunmaktadır. Özellikle, azınlıktaki dini cemaatlerin Hükümet tarafından 
tanınmasına ilişkin ilave şartlar ve engeller konmaktadır.  

Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
2006 yılında yürürlüğe giren Din Kanununa göre, Hükümet dini grupları 

üç kategoride tanımaktadır: Grupari religioase (kanuni varlığı olmayan dini 
gruplar), dini dernekler ve dinler. Grupari religioase, aynı dini inancı paylaşan 
ancak devletten herhangi bir destek ya da vergi muafiyeti imtiyazı almayan 
gruplardır.  

2006 yılında Kanun yürürlüğe girdiğinden beri, dini gruplardan 15 tanesi 
dini dernek olarak Dini İşler Bakanlığından onay almıştır. Dini dernekler, 
devletten yardım alamazlar ancak sınırlı ölçüde vergi muafiyetinden 
faydalanabilirler. Dini dernek olarak kayıt olabilmek için (başvuru dosyasında 
kişisel bilgileriyle birlikte) en az 300 vatandaş üyeye sahip olmak gereklidir. 
Diğer derneklerde ise bu gereklilik sadece üçtür. Dini derneklerin, din 
statüsünde tanınmaları için ülke içinde en az 12 yıl aralıksız faaliyet göstermiş 
olmaları ve nüfusun en az % 0,1’i kadar (yaklaşık 22 bin) vatandaş üyeye sahip 
olmaları gerekmektedir. Kanun, 18 tane din tanımaktadır. Devlet tarafından din 
olarak tanınan dini gruplar, son nüfus sayımındaki nüfuslarına oranla ve dinin 
ihtiyaçlarına göre devlet yardımı almaya hak kazanırlar. Ek olarak, dini okul 
kurma, yeterli derecede öğrenci talep ettiğinde devlet okullarında din dersi 
öğretme, ibadethane inşa ederken devletten ilave yardım alma, din 
görevlilerinin maaşlarını kısmen devletten gelen mali yardımlarla ödeme, radyo 
ve televizyonlarda dini içerikli yayınlar yapabilme, dinleriyle ilgili kanal 
kurabilmek için frekans elde edebilme, mezarlık sahibi olma ve vergi 
muafiyetinden faydalanma gibi hak ve ayrıcalıklar da kazanmaktadırlar.  

Din Eğitimi 
Devlet okullarında din eğitimine izin verilmektedir ancak zorunlu 

değildir. Din derslerine katılım tercihe bağlıdır. Din derslerinden muaf tutulmak 
için öğrencinin yazılı bir talepte bulunması gerekmektedir. Eğer, diğer dinlerin 
müntesipleri sınıfta belli bir orana ulaşabilirlerse, 18 tanınmış dinden öğrenciler 
için ayrı din dersleri açılabilir. Ayrıca Anayasaya ve 2006 yılında çıkan Din 
Kanununa göre, inanç temelli okullara Devlet yardımı yapılabilir.  

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Kanun, askeri birliklerde ibadetlere yardımcı olmaları için tanınmış dini 

gruplara din görevlisi atama hakkı vermektedir.  
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Devlet, şu dini bayramları tatil olarak tanımaktadır: Noel, Ortodoks 
Paskalyası, Pentekost Pazartesisi, Kutsal Meryem’in Kabul Günü. Paskalyayı 
başka bir gün kutlayan diğer mezheplerin mensupları için o gün de ilave tatil 
olur.  

Romanya Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler63 
Madde 4  
2. Romanya hiçbir ırk, milliyet, etnik köken, dil, din, cinsiyet, görüş, 
siyasi bağlılık, mülkiyet ya da sosyal köken ayrımı gözetmeksizin tüm 
vatandaşların bölünmez ve ortak vatanıdır.  
Madde 6 
1. Devlet, tüm ulusal azınlıkların etnik, kültürel, dilsel ve dini 
kimliklerinin korunmasına, geliştirilmesine ve ifade edilmesine yönelik 
kişilerin haklarını tanır ve garanti altına alır.  
Madde 29  
1. Düşünce, görüş ve dini inanç hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Hiç kimse, 
kendi kanaatlerine aykırı olan bir fikri ya da dini sahiplenmeye 
zorlanamaz.  
2. Vicdan özgürlüğü garanti altındadır ve bu özgürlük, karşılıklı 
hoşgörü ve saygı içinde ifade edilmelidir.  
3. Tüm dinler serbesttirler ve kanunla çerçevesi çizilen, kendi iç 
düzenlerine göre örgütlenirler.  
4. Mezhepler/cemaatlerin kendi aralarındaki ilişkide herhangi bir 
düşmanca ifade, davranış ya da hareket yasaktır.  
5. Dini cemaatler Devletten özerktirler ve hastane, yurt, yetim evi ya da 
cezaevlerindeki dini hizmetlerin yerine getirilmesinde Devletten destek 
alırlar. 
Madde 30  
1. Düşünce, görüş ya da inançların ifade özgürlüğü; herhangi sözlü, 
yazılı, resimli ya da sesli eser özgürlüğü ya da diğer ifade biçimleri 
özgürlüğü dokunulmazdır.  
… 
7. Ülkenin ya da milletin herhangi bir şekilde aşağılanması, dini, ırki, 
milli, sınıfsal, saldırganlığa azmettirme, bölücülüğe ya da halkı şiddete 
kışkırtma, genel ahlaka aykırı hareketler kanunla yasaklanır.  
Madde 32 
Devlet mezheplerin gereksinimleriyle uyumlu olacak şekilde din 
eğitiminin özgürlüğünü garanti altına almalıdır. Devlet okullarında 
verilecek din eğitimi kanunla düzenlenir ve garanti altındadır. 
Madde 48 
2. Dini nikâh, ancak, resmi nikâhtan sonra yapılabilir.  
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Yunanistan 
Yunanistan’ın nüfusu yaklaşık 11,3 milyondur. Devlet, vatandaşların 

dinine ilişkin bir kayıt tutmaz. Bu yüzden ülkenin dini demografik yapısına 
ilişkin bilgiler ancak tahminlere dayanmaktadır. Selanik Üniversitesi Avrupa 
Din ve Devlet İlişkileri Enstitüsü’nün tahminlerine göre nüfusun % 95’i Yunan 
Ortodoks’udur.64 Lozan Antlaşması ile dini azınlık olarak tanımlanan 
Müslüman Türkler 150.000 civarındaki nüfusuyla en büyük ikinci dini gruptur. 
Bu rakam, ABD Dışişleri Bakanlığı Dini Özgürlükler Raporuna göre Atina’da 
bulunan ve yaklaşık 500.000-700.000 arasında olduğu tahmin edilen 
Arnavutluk, Afganistan, Pakistan ve Kuzey Afrika kökenli göçmenlerle birlikte 
çok daha yukarılara çıkmaktadır.65 

Yunanistan’da din ve devlet ilişkilerini belirleyen temel tarihi kırılma 
noktaları kısaca şöyle özetlenebilir: Doğu Roma’nın hem dini olarak hem de 
siyasi olarak Batı Roma’dan ayrılması ile birlikte Bizans’ta din ve devletin içiçe 
olduğu bir yönetim oluşturuldu. Bu yönetim, 1453’te İstanbul’un Fethi ve 
Bizans’ın ortadan kaldırılması ile birlikte yerini Osmanlı İmparatorluğu’nun 
millet sistemine bıraktı. Milet sistemine göre, Yunanlılar diğer gayrı Müslim 
cemaatler gibi kendi iç hukuklarında nispeten özerktiler. 1821’de Yunanistan’ın 
bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte din ve devletin içiçe geçtiği yapıya tekrar 
geri dönüldü. Bu durum, Bavyera Prensi Otto’nun Yunanistan Kralı olmasına 
kadar sürdü. Prens Otto, din ve devlet ilişkilerinin ayrılmasına özen gösterdi ve 
bu yönde çalışmalar yaptı. Bugünkü mevcut yapı, Prens Otto’nun reformlarıyla 
eski yapının karması bir görümündedir.  

Ülkenin resmi dini vardır ve bu din Doğu Ortodoksluğudur. Birçok 
kanuni metinde dine ve kiliseye atıf vardır ancak, Devlet, hukuku oluştururken 
dini doğrudan referans almaz. Ülkede dini grup ve cemaatler ile devlet 
arasındaki ilişkiyi yürütmek üzere bir bakanlık (Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı) 
ve Din İşleri Genel Müdürlüğü adında bir kamu kurumu bulunmaktadır. Bu 
kurum daha çok Ortodoks Kilisesi ile Yunan Devleti arasındaki bağı kurmakla 
ve Kilise’nin idari işlerini halletmekle görevlidir. Örneğin Kilise çalışanlarının 
maaşlarını bu kurum öder.  

Dini Özgürlükler 
Dini özgürlükler Anayasada ve diğer metinlerde tanınmış ve garanti 

altına alınmıştır. Dini hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia eden vatandaş 
ve kayıtlı dini gruplar için dava yolu açıktır. Anayasa ve kanunlar başka dine 
döndürme çalışmalarını yasaklamaktadır. Kanunlar, din temelli ya da dinleri 
hedef alan ayrımcılığı ve nefret suçlarını cezalandırmaktadır.  
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Dini Grup ya da Cemaatlere Yaklaşım 
Yunan Ortodoks Kilisesi, gerek anayasa ile gerekse kanunlarla birçok 

güvence, hak ve imtiyaza sahiptir. Devlet, Ortodoks Kilisesi’nin hukukunu 
özellikle kendi iç meselelerinde ve evlilik gibi medeni hukuka ilişkin bazı 
konularda kısmen tanımaktadır. Kiliseye tanınan bu hak ve imtiyazlar diğer dini 
grupları da kapsayacak şekilde genişletilmez.  

Devlet, Ortodoks Kilisesi’ne oldukça geniş mali imkânlar sağlamaktadır. 
Kiliseye doğrudan mali destek sağlar, din adamlarının yetiştirilmesi için fon 
sağlar, din adamlarının maaşlarını öder ve Kiliseye ait binaların bakım ve 
onarımını sağlar. Ayrıca, Kilisenin elde ettiği gelir vergiden muaftır. 
Yunanistan’da kilise vergisi yoktur.  

Ortodoks kilisesi dışında, her ne kadar uygulamada bazı sıkıntılar 
yaşasalar da Batı Trakya’da yaşayan Müslüman azınlık Lozan Antlaşması ile 
bazı güvencelere sahiptir. Antlaşmaya göre, Müslümanlara ait vakıflar 
korunmaktadır. Ancak bu vakıfların gelirleri vergiden muaf tutulmamaktadır. 
Batı Trakya’daki Müslümanlara yönelik iki dilli eğitim yapan okullar ve dini 
eğitim veren iki okul bulunmaktadır. Bu cemaat evlilik, boşanma, çocukların 
velayeti, veraset gibi bazı konularda kısmen kendi iç hukukunu uygulamaktadır.  

Diğer dini grupların hiç birisi bu haklardan faydalandırılmaz. Hatta Batı 
Trakya’nın haricinde yaşayan Müslümanlar dahi Lozan Antlaşmasının sağlamış 
olduğu hak ve imtiyazlardan faydalandırılmazlar. Diğer dini gruplar özellikle 
Ortodoks Kilisesi ile kendilerinin farklı statüde olmalarının ayrımcılık ve 
haksızlık olduğuna dair defalarca itiraz ve şikâyette bulunmuş olmalarına 
bulunmuş olmalarına rağmen bu uygulama hala devam etmektedir. Diğer dini 
grupların hepsi vergilendirilmeye devam etmektedirler. Devlet Ortodoks 
Kilisesi haricinde hiçbir dini gruba destek vermemektedir.  

Sadece, Ortodokslar, Batı Trakya Müslümanları ve Yahudiler, “kamu 
hukuku tüzel kişiliğine” sahiptir. Bu dini gruplar, tanınmış dini gruplar olarak 
mülk edinebilir, devredebilir, tevarüs ettirebilir ve mahkemede taraf olabilirler. 
Diğer dini organizasyonlar, özel hukuka tabi tüzel kişilik sahibi olabilirler ancak 
kendi adlarına ibadethane maliki olamazlar ve mülk edinemezler. Mülk 
edinebilmek, devredebilmek ve tevarüs ettirebilmek ve mahkemelerde taraf 
olabilmek için kâr gütmeyen dernekler gibi paravan kanuni bir kuruluş kurmak 
zorundadırlar. Özel hukuka tabi bir tüzel kişilik olabilmek için bir dini grubun, 
“bilinen bir dini ya da dogmayı” temsil etmesi gerekmektedir.  

“Bilinen bir din” ifadesi, öznel olup çerçevesi çoğu zaman idarenin 
kararlarıyla belirlenmektedir. Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, bilinen dinleri, 



132 |  Din ve Devlet İlişkileri 

verdiği ibadethane izinlerinde dolaylı olarak tanımaktadır. Her bir ibadethane 
için, Bakanlıktan kanuni izin almak gerekmektedir. Bununla birlikte, bir kez 
izin aldıktan sonra o dini grubun artık bilinen dini gruplardan birisi olarak 
tanındığı varsayılmaktadır.  

Din Eğitimi 
Devlet okullarında tamamıyla devletin finanse ettiği Ortodoks din eğitimi 

zorunludur. Ortodoks olmayan öğrenciler muaf tutulabilir. Bununla birlikte, 
devlet okullarında Ortodoks olmayanlar için alternatif bir din eğitimi 
verilmemektedir. Bazı özel okullarda bu tür alternatif din eğitimi imkânı 
sağlanmaktadır. 

Kamusal Hayat İçinde Dini Sembol, Kıyafet ve Ritüeller 
Kanun, tüm devlet memurlarının işe başlamadan dini yemin etmelerini 

zorunlu kılmaktadır. Ortodoks Kilisesi’ne mensup olmayanlar kendi dinlerine 
uygun yemin edebilirler. 2009 Ekim ayında 34 parlamento üyesi, dini yemin 
etmeyi reddetmiştir ve bu üyelerin seküler yemin etmelerine izin verilmiştir.  

Ayrıca mahkemelerde, tarafların hepsinin Ortodoks Hıristiyanlıkça uygun 
bir yemin etmeleri zorunludur. Sadece, mahkeme önünde dininin farklı 
olduğunu ifşa ederek ya da dinsiz olduğunu belirterek başka bir din üzerine ya 
da dini olmayan bir yemin edebilirler.  

Askeri hizmet mecburidir; ancak, dini ya da ideolojik vicdani sebeplerle 
yapmak istemeyenler için mecburi alternatif hizmet vardır.  

Devlet şu dini bayramları tatil olarak tanımaktadır: Tezahür Günü, 
Arınma Günü, Kutsal Cuma, Paskalya Pazarı ve Pazartesisi, Kutsal Ruh Günü, 
Meryem’in Kabul Günü ve Noel.  

Yunanistan Anayasası’nda Dine İlişkin Hükümler:66 
Yunanistan Anayasasında laiklik ilkesine herhangi bir atıf bulunmamakla 

birlikte, dini referans gösteren ve din/devlet ilişkilerini düzenleyen birçok 
madde bulunmaktadır. Daha Anayasanın başlangıcında, “Kutsal, aynı 
cevherden kaynaklanan ve Bölünmez Üçlü adına Yunanistan’ın Kurucu Meclisi 
tarafından kabul edilmiştir.” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu ifade haricinde 
anayasada din ve devlet ilişkileri şu şekilde düzenlenmiştir: 

Madde 3. Kilise ve Devlet İlişkileri 
Yunanistan’daki hâkim din İsa’nın Doğu Ortodoksluk mezhebidir.67 
Kendi başı olarak İsa Mesih Efendimizi tanıyan Yunanistan’ın Ortodoks 
mezhebi, Büyük Konstantinopolis Kilisesi ve Hıristiyanlığın diğer 
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mezhepleri gibi, kutsal havariliğin ve Sinod Meclisi’nin kurallarına ve 
kutsal geleneğe kayıtsız ve şartsız itaat eder. Kendi kendini yönetir 
nitelikte olup, faal hizmette bulunan tüm metropolitlerden oluşan Kutsal 
Sinod ve ondan kaynaklanan ve 29 Haziran 1850 tarihli Patrikhane 
Tüzüğü ve 4 Eylül 1928 tarihli Sinod Kanunu hükümlerine uygun 
olarak kilisenin Kanuni Şatı ile belirtildiği şekilde toplanan sürekli 
Kutsal Sinod tarafından yönetilir. 
Devletin belirli bölgelerinde hüküm süren kilise rejimleri önceki fıkra 
hükümlerine aykırı değildir. 
Kitab-ı Mukaddes metni, değiştirilmeden korunur. Bu metnin Bağımsız 
Yunanistan Kilisesi ve Büyük Konstantinopolis Hazreti İsa Kilisesi’nin 
onayı olmaksızın herhangi bir dile resmi çevirisi yasaktır. 
Madde 4 
Genel olarak silahlı veya askeri hizmette bulunmayı engelleyen itikadı 
bulunduğu sabit olan kişilerin silahlı kuvvetler içinde veya dışında 
başka hizmetlerde zorunlu olarak kullanılması hususu kanunla 
düzenlenebilir.  
Madde 5 
2. Milliyet, ırk, dini inanç veya siyasal bağlılık farkı gözetilmeksizin 
Yunanistan devleti içinde bulunan herkesin hayatı, onuru ve hürriyeti 
tümüyle korunur.  
Madde 13. Din 
Din ve vicdan özgürlüğü dokunulmazdır. Temel hak ve hürriyetlerin 
kullanımı kişinin dini inancına bağlanamaz.  
Bilinen bütün dinler serbesttir ve bunların ibadetlerine yönelik ayinler 
kanunun koruması altında serbestçe yerine getirilir. İbadete yönelik 
ayinler kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı bir biçimde yapılamaz. 
Din değiştirmenin telkini ve teşviki yasaktır.  
Bilinen tüm dinlerin görevlileri, hâkim olan dinin görevlileriyle aynı 
Devlet denetimine tabidir ve Devlete karşı aynı yükümlülükler 
altındadır.  
Hiç kimse, dini inancı ve vicdani kanaati gerekçesiyle Devlete karşı 
yükümlülüklerinden muaf tutulamaz veya kanuna uymayı reddedemez. 
Kanunda öngörülen ve kanunda belirlenen biçim dışında hiçbir yemin 
dayatılamaz veya uygulanamaz.  
Madde 16 
Eğitim, Devletin temel görevini oluşturur ve Yunanların ahlaki, 
entelektüel, mesleki ve fiziksel eğitimini, milli ve dini bilincinin 
gelişmesini ve onların hür ve sorumlu vatandaşlar olarak gelişmelerini 
amaçlar. 
Madde 33 
Cumhurbaşkanı, görevlerini ifaya başlamadan önce, Parlamento önünde 
aşağıdaki şekilde yemin eder:  
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“Anayasa ve kanunları koruyacağıma, bunların sadakatle 
uygulanmasına özen göstereceğime, milli bağımsızlığı ve ülkenin toprak 
bütünlüğünü savunacağıma, Yunanistan haklarını ve hürriyetlerini 
koruyacağıma, Yunanların haklarını ve hürriyetlerini koruyacağıma ve 
Yunan halkının genel menfaatine ve ilerlemesine hizmet etmeye, 
Kutsal, Özdeş ve Bölünmez Üçlü adına yemin ederim.” 

Benzer bir yemin maddesi Anayasanın 59’uncu maddesinde parlamento 
üyeleri için de öngörülmüştür:  

Vatanıma ve demokratik rejime sadık kalacağıma, Anayasaya ve 
kanunlara itaat edeceğime ve görevlerimi dürüst olarak yerine 
getireceğime, Özdeş, Kutsal, Bölünmez Üçlü adına yemin ederim. 

Yunanistan’da Athos Yarımadasının bir kısmı, çok eski tarihlerden beri 
geleneksel olarak özerk bir yönetime sahiptir. Burası, dini kurallarla yönetilen 
ve yaklaşık yirmi manastırdan oluşan bir bölgedir. Yunanistan Anayasasının 
105’inci maddesi, buraya ilişkin imtiyaz ve özerkliği düzenlemektedir. Söz 
konusu madde şu şekildedir: 

Madde 105. Athos Dağı Geleneksel Özerk Yönetimi 
Bölgenin vergi, gümrük ve diğer bazı imtiyazları bulunmaktadır. Burada 
keşişliğe kabul edilen herkes otomatik olarak Yunanistan vatandaşlığını 
kazanmaktadır. Arazi, kamulaştırmadan muaftır. Kendisine ait bir yargı 
sistemi bulunmaktadır. Daha ayrıntılı yönetim düzenlemeleri, 20 
manastır tarafından kabul edilen, Patrikhane ve Parlamento tarafından 
onaylanan Athos Şartıyla belirlenmiştir.  

Sonuç  

Çalışmada göze çarpan birinci nokta, ülkelerin hemen hepsinde dini 
özgürlüklerin anayasal düzeyde garanti altına alındığıdır. Ele alınan ülkeler 
içerisinde, anayasasında dini özgürlüklere değinmeyen tek ülke olan Çek 
Cumhuriyeti, bu konuyu anayasal düzeyde bir başka metin olan Temel Haklar 
ve Özgürlükler Şartı’nda düzenlemiştir. Dini özgürlüklerin tanımlanmasında 
aşağı yukarı çalışmadaki tüm ülkeler uluslararası metinlerde kabul edilen 
normlara uygun anayasal ya da kanuni düzenlemeler yapmışlardır. Tanınan dini 
özgürlüklerin ortak noktaları şöyle özetlenebilir: 

• Din ve vicdan özgürlüğü, bir hak olarak kabul edilmiştir ve 
dokunulmazdır.  

• Bu hakkın gerek bireysel gerekse toplumsal olarak ifadesi ve 
uygulanması da aynı ölçüde garanti altındadır.  

• Bu özgürlüklerin tamamlayıcısı olarak, din temelli ya da din hedefli 
ayrımcılık ile fiili ve sözlü saldırılar yasaklanmıştır.  
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Din ve devlet ilişkilerinde en önemli unsur din ve vicdan özgürlüğünün 
garanti altına alınmasıdır. Ancak bu özgürlükler bir devletin dine yaklaşımına 
ilişkin yeterli bilgi vermemektedir. Devletin niteliğine dair ise şu yaklaşımlar 
karşımıza çıkmaktadır: 

• Devletin resmi bir dininin olduğu ülkeler; Yunanistan ve Norveç gibi 
• Devletin dine karşı tarafsız olduğu ülkeler; Almanya ve İsveç gibi.  
• Anayasadan resmi devlet dininin kalktığı fakat devletin 

kurumsallaşmış dinle geleneksel bağlarının güçlü bir şekilde devam 
ettiği ülkeler; İtalya, İrlanda, Polonya ve İspanya gibi. 

•  Devletin laik/seküler niteliğinin anayasada ifade edildiği ülkeler; 
Fransa gibi.  

Dine yaklaşımları farklı da olsa çalışmada ele alınan ülkelerin hemen 
hepsinde eski resmi devlet dinleriyle devletlerin ilişkilerinin hala bir şekilde 
devam ettiği, kesin bir kopuşun (Sovyet dönemi hariç) söz konusu olmadığı, en 
keskin laik denebilecek Fransa’da bile Katolikliğin diğer din ve mezheplere 
göre ayrıcalıklı bir konumda olduğu söylenebilir.  

Bu ülkelerde göze çarpan bir diğer ortak nokta da, resmi devlet dini 
uygulamasından giderek daha seküler bir yapıya doğru bir evrilme olduğu 
gerçeğidir. Çalışmada ele alınan ülkelerin hemen hepsinin tarihinde bir resmi 
devlet dini bulunmasına rağmen birçoğu bu tanımdan vazgeçmiş ve kısmen de 
dinle ilişkilerini koparmıştır. Hatta yakın tarihte bu ülkelere, İspanya, İrlanda ve 
İsveç örnek olarak gösterilebilir.  

Çalışmada ele alınan ülkeler arasında dini özgürlüklerin kapsamı 
konusunda en farklı uygulamalar devletin dini grup ve cemaatlere diğer bir 
ifadeyle dinin kurumsallaşmış yönüne olan yaklaşımında görülmektedir. 
Çalışmada ele alınan ülkelerin (Bulgaristan hariç) hemen hepsinde, dini 
grupların faaliyetlerini yerine getirebilmek için devletten izin almak ya da kayıt 
yaptırmak zorunluluğu yoktur. Ancak kayıt yaptırmak bu grup ya da cemaatlere 
vergi muafiyeti, devlet yardımı, okullarda din dersi eğitimlerine katılma gibi 
bazı hak ve ayrıcalıklar kazandırmaktadır.  

Devletlerin dini grupları tanımasında oldukça farklı uygulamalar 
mevcuttur: 

• Devletin resmi dine bazı hak ve imtiyazlar verdiği, bunun dışındaki 
tüm dini grup ve cemaatlere eşit mesafede yaklaştığı model; 
Danimarka, Norveç ve İngiltere gibi. 

• Devletin mevcut ya da eski resmi dine tam hak ve ayrıcalıklar verdiği, 
tanınmış dini gruplara kısmen hak ve ayrıcalıklar verdiği, tanımadığı 
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dini gruplara ise çok kısıtlı imkânlar sunduğu model; Yunanistan, 
İtalya ve İspanya gibi.  

• Devletin tüm dini gruplara eşit mesafede ve tarafsız durduğu model; 
Hollanda ve İsveç gibi.  

Devletin tanıdığı dini grup ve cemaatlere yaptığı mali yardım ya da 
sağladığı mali kolaylıklara ilişkin de farklı uygulamalar mevcuttur. Bunlar beşe 
ayrılabilir:68  

• Genel vergiler aracılığıyla yapılan önemli miktardaki yardım;  
• Dini vergiler yoluyla yapılan önemli miktardaki yardım;  
• Kısmi mali destek – genellikle tek bir dine; 
• Minimal mali destek – genellikle sadece çoğunluk dinine; 
• Vergi muafiyeti.  

Buradaki tasnifte birçok ülke farklı dini gruplara farklı uygulamalar 
getirdiğinden ülkelerin çoğu bu kategorilerden birden fazlasına girebilmektedir.  
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Ekler- Dini Özgürlüklere İlişkin Temel Uluslararası Metinler 

Ek 1. İnsan Hakları Beyannamesi1 

Madde 2 

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal 
veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım 
gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün 
özgürlüklerden yararlanabilir. 

Madde 16  

Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından 
herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır. 

Madde 18  

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din 
veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve 
dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir. 

Madde 26 

2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel 
özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, 
ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve 
Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. 

 

Ek 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi2 

Madde 9. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya 
inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda 
ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını 
açıklama özgürlüğünü de içerir. 

2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin, kamu 
düzenin, genel sağlığın veya ahlakın, ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla 
sınırlanabilir.3 
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Ek 3. Ulusal, Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan 
Kişilerin Haklarına Dair Bildiri4 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 
sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 

BAŞLANGIÇ 

Genel Kurul, 

Birleşmiş Milletlerin temel amaçlarından birinin, Birleşmiş Milletler 
Şartı’nda ilan edildiği üzere ırk, cinsiyet, dil veya din gibi bir ayrımcılığa tabi 
tutmaksızın herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygıyı teşvik 
etme ve geliştirme olduğunu yeniden teyit ederek,  

Temel insan haklarına, insanlık onuruna ve insanın değerine, erkekler ve 
kadınlar ile küçük-büyük bütün ulusların eşit haklara sahip olduklarına dair 
inancını yeniden teyit ederek, Birleşmiş Milletler Şartı’nda, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi’nde, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Sözleşmesi’nde, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye edilmesine dair 
uluslararası Sözleşme’de, Kişisel ve Siyasal Haklar uluslararası Sözleşmesi’nde, 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde, Din veya 
İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye 
edilmesine dair Bildiri’de ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ve ayrıca evrensel 
veya bölgesel düzeyde kabul edilmiş olan ve Birleşmiş Milletler Üyesi 
Devletlerin kendi aralarında meydana getirmiş oldukları diğer uluslararası 
belgelerde yer alan prensiplerin gerçekleştirilmesini sağlamayı arzu ederek, 

 Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin etnik, dinsel veya 
dilsel azınlıklara mensup olan kişilerin hakları ile ilgili yirmi 7’nci 
maddesindeki hükümlerden esinlenerek,  

Ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin 
haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin, içinde yaşadıkları Devletin siyasal 
ve sosyal istikrarına katkıda bulunacağını dikkate alarak,  

Bir bütün olarak toplumsal gelişme içinde ve hukukun üstünlüğüne 
dayanan demokratik bir yapıda bütünleyici bir parça olarak ulusal veya etnik, 
dinsel veya dilsel azınlıklara mensup olan kişilerin haklarını sürekli bir biçimde 
geliştirmenin ve gerçekleştirmenin halklar ile Devletler arasında dostluğu ve 
işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunacağını vurgulayarak,  

Azınlıkların korunmasında Birleşmiş Milletlerin önemli bir rol 
oynayabileceğini dikkate alarak,  
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Birleşmiş Milletler sistemi içinde, özelikle İnsan Hakları 
Komisyonu’nun, Azınlıkların Korunması ve Ayrımcılığın Önlenmesi Alt 
Komisyonu’nun, İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmeleri ve ulusal veya etnik, 
dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin haklarının korunması ve 
geliştirilmesi ile ilgili diğer BM Enformasyon Merkezi uluslararası insan hakları 
belgelerine göre kurulmuş olan organların bugüne kadar yaptıkları işi akılda 
tutarak,  

Azınlıkların korunmasında ve ulusal veya etnik, dinsel veya dinsel 
azınlıklara mensup kişilerin haklarının geliştirilmesi ve korunmasında 
Hükümetler arası örgütler ile hükümetlerdışı örgütlerin önemli işler yapmış 
olduklarını dikkate alarak,  

Ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları 
konusunda uluslararası insan hakları belgelerinin etkili bir biçimde 
uygulanmasını daha fazla güvence altına alma ihtiyacını kabul ederek, 

Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıkların Korunmasına dair 
Bildiri’yi ilan eder: 

Madde 1. Azınlıkların korunması 

1. Devletler, kendi ülkeleri üzerindeki azınlıkların varlığını ve ulusal veya 
etnik, dinsel veya dilsel kimliklerini korur ve bu kimlikleri geliştirmeleri için 
gerekli şartların oluşmasını teşvik eder. 

2. Devletler bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli yasal ve diğer 
tedbirleri alır. 

Madde 2. Azınlıklara mensup olan kişilerin hakları 

1. (Bundan sonra azınlıklara mensup olan kişiler şeklinde geçecek olan) 
ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişiler, özel veya 
kamusal yaşamda hiçbirmüdahaleye veya hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan ve 
serbestçe kendi kültürlerini yaşama, kendi dinlerinde ibadet etme ve 
uygulamada bulunma ve kendi dillerini kullanma hakkına sahiptir. 

2. Azınlıklara mensup olan kişiler kültürel, dinsel, sosyal, ekonomik ve 
kamusal yaşama etkili bir biçimde katılma hakkına sahiptir.  

3. Azınlıklara mensup olan kişiler ulusal düzeyde ve uygun olduğu 
takdirde, mensubu oldukları azınlıklarla veya üzerinde yaşadıkları bölgelerle 
ilgili olarak bölgesel düzeyde verilen kararlara ulusal mevzuata aykırı 
olmayacak bir tarzda etkili bir biçimde katılma hakkına sahiptir. 

4. Azınlıklara mensup olan kişiler kendi örgütlerini kurma ve sürdürme 
hakkına sahiptir. 
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5. Azınlıklara mensup olan kişiler hiçbirayrımcılığa maruz kalmadan, 
kendi grubunun diğer üyeleriyle ve başka azınlıklara mensup kişilerle ve ayrıca 
hudut komşusu diğer Devletlerin ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel başlarla 
bağlı oldukları vatandaşlarıyla serbest ve barışçıl ilişkiler kurma ve bu ilişkileri 
sürdürme hakkına sahiptir. 

Madde 3. Örgütlenme özgürlüğü; hakları kullanmaktan ötürü zarara 
uğramama 

1. Azınlıklara mensup olan kişiler, bu Bildiri’de yer alan haklar da dahil 
sahip oldukları hakları, hiçbir ayrımcılığına maruz kalmadan kendi başlarına 
veya mensup oldukları grubun diğer üyeleri ile birlikte kullanabilirler. 

2. Bu Bildiri’de yer alan hakların kullanılması veya kullanılmaması bir 
azınlığa mensup olan her hangi bir kişi için hiçbirolumsuz sonuç doğurmaz. 

Madde 4. Devletler tarafından alınacak tedbirler 

1. Devletler gerektiği takdirde, azınlıklara mensup olan kişilerin bütün 
insan haklarını ve temel özgürlükleri hiçbirayrımcılığa maruz kalmadan tam ve 
etkili bir biçimde ve hukuk önünde tam bir eşitlik içinde kullanabilmelerini 
sağlayacak tedbirler alır.  

2. Devletler, azınlıklara mensup kişilerin kendi özelliklerini ifade 
edebilmelerini ve ulusal hukuku ihlal eden ve uluslararası standartlara aykırı 
bulunan özel bazı uygulamalar hariç kendi kültürlerini, dillerini, dinlerini, 
geleneklerini ve örf ve adetlerini geliştirmeleri için gerekli şartları yaratmak 
amacıyla tedbirler alır. 

3. Devletler, mümkün olduğu kadar, azınlıklara mensup kişilerin ana 
dillerini öğrenmeleri veya ana dillerinde eğitim almaları için yeterli imkanlara 
sahip olabilecekleri gerekli tedbirleri alır. 

4. Devletler gerektiği takdirde, kendi ülkelerinde varolan azınlıkların 
tarih, gelenekler, dil ve kültürleri ile ilgili bilgiler almalarını özendirmek için 
eğitim alanında tedbirler alır. Azınlıklara mensup olan kişiler, toplumun bütünü 
hakkında bilgi edinebilmek için yeterli imkanlara sahip olurlar. 

5. Devletler, azınlıklara mensup kişilerin ülkenin ekonomik kalkınmasına 
ve gelişmesine tam olarak katılabilmelerini sağlayacak tedbirleri almayı kabul 
eder. 

Madde 5. Ulusal politikalar ve planlar 

1. Ulusal politikalar ve programlar, azınlıklara mensup olan kişilerin 
meşru menfaatlerini dikkate alarak planlanır ve uygulanır.  
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2. Devletler arasında yapılan işbirliği ve yardım programları azınlıklara 
mensup kişilerin meşru menfaatlerini dikkate alarak planlanır ve uygulanır. 

Madde 6. Bilgi alışverişi ve güven-artırma 

Devletler, karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmek amacıyla bilgi ve 
tecrübe alış verişi yapmak gibi, azınlıklara mensup kişilerle ilgili sorunlar 
hakkında işbirliği yapar. 

Madde 7. İşbirliği yapma ödevi 

Devletler bu Bildiri’de yer alan haklara saygının geliştirilmesi amacıyla 
işbirliği yapar. 

Madde 8. Devletlerin egemen eşitliği, ülke bütünlüğü ve siyasal 
bağımsızlıklarına dair prensiplerin korunması 

1. Bu Bildiri’deki hiçbirhüküm, azınlıklara mensup kişiler bakımından 
Devletlerin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemez. 
Devletler, özellikle taraf oldukları uluslararası Sözleşmelerden ve 
antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirir. 

2. Bu Bildiri’de yer alan hakların kullanılması, evrensel olarak tanınmış 
olan insan hakları ve temel özgürlüklerin herkes tarafından kullanılmasına engel 
olamaz. 

3. Bu Bildiri’de yer alan hakların etkili bir biçimde kullanılmasını 
sağlamak için Devletler tarafından alınan tedbirler, hemen ilk bakışta İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi’nde bulunan eşitlik prensibine aykırı görülemez. 

4. Bu Bildiri’deki hiçbirhüküm, Devletlerin egemenliği, eşitliği, ülke 
bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığı şeklindeki Birleşmiş Milletlerin amaçlarına 
ve prensiplerine aykırı düşecek faaliyetlere izin verecek şekilde yorumlanamaz. 

Madde 9. Birleşmiş Milletlerin rolü 

Birleşmiş Milletler içindeki uzman kuruluşlar ve diğer örgütler, 
kendilerinin ihtisas alanlarına girdiği ölçüde, bu Bildiri’de yer alan hakların ve 
prensiplerin tam olarak gerçekleştirilmesine katkıda bulunurlar. 
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Ek 4. Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve 
Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri5 

Genel Kurulunun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan 
edilmiştir. 

BAŞLANGIÇ 

Genel Kurul, 

Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel prensiplerinden birinin, her insanın 
doğasında bulunan insanlık onuru ile eşitlik olduğunu ve bütün Üye Devletlerin 
ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımcılığı yapmaksızın herkesin insan haklarına ve 
temel özgürlüklerine her yerde saygı gösterilmesini ve uyulmasını sağlamak ve 
teşvik etmek için Teşkilatla birlikte ayrı ayrı veya ortaklaşa faaliyette bulunma 
taahhüdü altına girdiklerini dikkate alarak, 

İnsan Hakları Evrensel Bildiri’nin ve İnsan Haklarına dair Uluslararası 
Sözleşmelerin ayrımcılık yapmama ve hukuk önünde eşitlik prensipleri ile 
düşünce, vicdan, din ve inanç özgürlüğünü ilan ettiğini dikkate alarak, 

İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, özellikle düşünce, vicdan, din ve 
her türlü inanç özgürlüğüne kayıtsız kalmanın ve bu özgürlükleri ihlal etmenin, 
doğrudan veya dolaylı olarak, bilhassa diğer Devletlerin iç işlerine yabancı 
müdahalesi olarak kullanıldığı ve haklar ve uluslar arasındaki nefretin tutuştuğu 
yerlerde savaşları ve insanlığa büyük acıları beraberinde getirdiğini dikkate 
alarak, 

Din veya inanç, inancını açıklayan bir kimsenin yaşam anlayışının temel 
unsurlardan biri olduğunu ve bu din veya inanç özgürlüğüne bütünüyle saygı 
gösterilmesi ve güvence altına alınması gerektiğini dikkate alarak, 

Din ve inanç özgürlüğü ile ilgili konularda anlayışın, hoşgörünün ve 
saygının ilerletilmesinin ve din veya inancın Birleşmiş Milletler Şartı’yla, 
Birleşmiş Milletlerin ilgili diğer belgeleriyle ve bu Bildiri’nin amaçları ve 
prensipleriyle bağdaşmayacak hedefler için kullanılmasının kabul 
edilemezliğini sağlamanın temel olduğunu dikkate alarak, 

Din ve inanç özgürlüğünün ayrıca dünya barışı, sosyal adalet ve halklar 
arasında dostluk hedeflerine varılmasına ve sömürgecilik ve ırksal ayrımcılıkla 
ilgili ideolojilerin ve uygulamaların tasfiye edilmesine katkıda bulunacağını 
dikkate alarak, 

Birleşmiş Milletler ve onun uzman kuruluşlarının himayesinde kabul 
edilen ve yürürlüğe girme durumunda bulunan her türlü ayrımcılığın tasfiye 
edilmesine dair sözleşmelerin tatmin edici olduklarını kaydederek, 
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Din veya inanç konularında dünyanın bazı bölgelerinde hala 
hoşgörüsüzlük gösterilmesinden ve ayrımcılık bulunmasından kaygı duyarak, 

Hangi biçimde ve görünümde olursa olsun, bu tür hoşgörüsüzlüklerin 
süratle tasfiye edilmesi ve din veya inanç sebebiyle ayrımcılık yapılmasının 
önlenmesi ve bununla mücadele edilmesi için gerekli bütün tedbirleri almaya 
karar vererek, 

Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın 
Tasfiye Edilmesine Dair bu Bildiri’yi ilan eder: 

Madde 1. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, bir 
dine veya dilediği bir inanca sahip olma ve dinini veya inancını kendi başına 
veya başkaları ile birlikte toplu olarak ve aleni veya gizli bir biçimde ibadet 
etme, gereklerine uyma, uygulama ve öğretme yoluyla açığa vurma 
özgürlüğünü de içerir. 

2. Hiç kimse bir dine veya dilediği inancına sahip olma özgürlüğünü 
zedeleyecek bir zorlamaya maruz bırakılamaz. 

3. Bir kimsenin dinini veya inancını açığa vurma özgürlüğü, sadece 
hukuken öngörülen ve kamu güvenliğini, kamu düzenini, sağlığı, ahlakı veya 
başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli olduğu ölçüde 
sınırlamalara tabi tutulabilir. 

Madde 2. Ayrımcılık yasağı 

1. Hiç kimse din veya başka bir inancı sebebiyle bir Devlet, bir kurum, 
bir kişi grubu veya tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz. 

2. Bu Bildiri’nin amacı bakımından “din veya inanca dayanan 
hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık” deyimi, eşitlik üzerine kurulu bulunan insan 
haklarının ve temel özgürlüklerin tanınmasını, kullanılmasını veya bunlardan 
yararlanılmasını hükümsüz kılma veya zedeleme amacı taşıyan veya bu sonucu 
doğuran, din veya inanca dayalı bir farklılaştırma, dışlama, kısıtlama veya 
ayrıcalık tanıma anlamına gelir. 

Madde 3. Din veya inanca dayanan ayrımcılığın anlamı 

İnsanlar arasında din veya inanca dayanan bir ayrımcılık, insanlık 
onuruna karşı bir aşağılama ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın prensiplerini inkâr 
oluşturur; bu ayrımcılık, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde ilan edilen ve 
İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinde ayrıntılı bir biçimde düzenlenen 
insan haklarının ve temel özgürlüklerini ihlal ettiği ve uluslar arasında dostane 
ve barışçıl ilişkilere karşı bir engel olduğu için yasaklanır. 



148 |  Din ve Devlet İlişkileri 

Madde 4. Din veya inanca dayanan ayrımcılığı önleme ve tasfiye etme 
yükümlülüğü 

1. Bütün Devletler, kişisel, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın 
her alanında insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tanınması, kullanılması 
ve bunlardan yararlanılması sırasında din ve inanca dayanan ayrımcılığı 
önlemek ve tasfiye etmek için etkili tedbirler alır. 

2. Bütün Devletler, bu tür ayrımcılığı yasaklamak için gerektiği takdirde 
mevzuat çıkarmak veya değiştirmek de dahil, din veya bu konudaki diğer 
inançlara dayanan hoşgörüsüzlükle mücadele etmek üzere gerekli bütün 
tedbirleri almak için her türlü çabayı gösterir. 

Madde 5. Çocuğun hakları 

1. Çocukların anne ve babaları, eğer varsa vasileri kendi dinlerine veya 
inançlarına ve kendi inançları doğrultusunda çocuklarının yetişmelerini 
istedikleri ahlak eğitime uygun bir tarzda aile içindeki yaşamı düzenleme 
hakkına sahiptir. 

2. Her çocuk, din veya inanç konularında anne ve babasının ve varsa 
vasisinin dileğine uygun olan bir eğitime ulaşma hakkından yararlanır; 
çocuklar, kendi anne ve babasının veya vasisinin dileğine aykırı bir din veya 
inanç öğretimi almaya zorlanamaz; bu konuda çocukların yüksek menfaatleri, 
yönlendirici bir prensiptir. 

3. Çocuklar, din veya inanca dayanan her türlü ayrımcılığa karşı korunur. 
Çocuklar anlayış, hoşgörü, halklar arasında dostluk ve evrensel kardeşlik, 
başkalarının din veya inanç özgürlüğüne saygı ruhu ile bütün enerjisini ve 
yeteneklerini insan kardeşlerinin hizmetine sunması gerektiği bilinci içinde 
yetiştirilir. 

4. Anne ve babasının veya bir vasinin bakımı altında bulunmayan 
çocukların din veya inançları konusunda, kendi ifade ettikleri dilekleri veya 
onların dileklerini gösteren başka belirtiler dikkate alınır; çocukların yüksek 
menfaatleri, yönlendirici bir prensiptir. 

5. Çocuğun içinde yetiştirildiği bir din veya inancın uygulamaları, bu 
Bildiri’nin 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrası dikkate alınarak, çocuğun fiziksel 
veya ruhsal sağlığına veya tam olarak gelişmesine zarar verici olamaz. 

Madde 6. Düşünce, vicdan veya inanç özgürlüğünün içeriği 

Düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü bu Bildiri’nin 1’inci 
maddesine uygun olarak, ve 1’inci maddenin 3’üncü fıkrası hükümleri 
çerçevesinde, başka özgürlüklerin yanında, aşağıdaki özgürlükleri de içerir. 
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a) Bir din veya inanç ile bağlantılı olarak, ibadet etme veya toplanma, ve 
bu amaç için gerekli yerleri kurma ve kullanma; 

b) Gerekli vakıf veya insancıl amaçlı kurumlar kurma ve bunları işletme; 

c) Bir dinin veya inancın törenlerine veya geleneklerine ilişkin gerekli 
araçları ve materyalleri yeterli ölçüde yapma, alma ve kullanma; 

d) Bu alanla ilgili yayımları yazma, yayınlama ve dağıtma; 

e) Bir din veya inancın öğretimini, bu amaçlar için uygun yerlerde 
yapma; 

f) Bireylerden ve kurumlardan gönüllü mali yardım vermelerini isteme ve 
alma; 

g) Bir dinin veya inancın gerekleri ve standartları bakımından uygun olan 
liderleri yetiştirme, atama, seçme ve yerini alacak olanı belirleme; 

h) Bir kimsenin dininin veya inancının kurallarına uygun olarak dinlenme 
günlerine ve bayram tatillerine ve törenlerine uygun davranma; 

i) Ulusal ve uluslararası düzeyde, din ve inanç konularında bireyler ve 
topluluklarla iletişim kurma ve sürdürme; 

Madde 7. Hakların iç hukukla olan ilişkisi 

Bu Bildiri’de yer verilen haklar ve özgürlükler, herkesin bu hakları ve 
özgürlükleri uygulamada kullanabilmesini sağlayacak şekilde ulusal mevzuatta 
düzenlenir. 

Madde 8. Hakların uluslararası belgelerle ilişkisi 

Bu Bildiri’deki hiçbirhüküm, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile İnsan 
Haklarına dair Uluslararası Sözleşmelerde tanımlanan bir hakkı kısıtlayıcı veya 
kullanımını durdurucu bir şekilde yorumlanamaz. 

 

                                                 
1 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı 
Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile “İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Resmi Gazete ile yayınlanması yayımdan sonra 
okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu 
Beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” 
kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır. 
2 Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Ulusal, Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup 
Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri”, Erişim: 28.11.2011, http://www.tbmm.gov.tr/ 
komisyon/insanhaklari/pdf01/IH_ve_Temel_Ozgurluklerin_ Korunmasi.pdf.  
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3 Adalet Bakanlığı, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, Erişim: 28.11.2011, 
http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihs/madde9.htm.  
4 Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Ulusal, Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup 
Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri”, Erişim: 28.11.2011, http://www.tbmm.gov.tr/ 
komisyon/insanhaklari/pdf01/209-213.pdf 
5 Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Din veya İnanca Dayanan Her Türlü 
Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri”, Erişim: 28.11.2011 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/215-219.pdf.   
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AZINLIKLAR 

Aziz AYDIN∗ 

ünümüzde hemen hemen hiçbir devlet1 homojen bir etnik nüfusa sahip 
değildir. Her devlet az ya da çok etnik köken, din veya dil bakımından 

farklı grupları barındırır. Ülke nüfusuna göre az sayıda olan grupların 
kendilerini, özellikle savaşlar nedeniyle, yalnız ve korunmasız hissetmeleri, 
onların özel himaye talep etmelerine neden olmuştur. Zaman içinde bu talepler 
azınlık hakları kavramını doğurmuştur. 

Azınlıkların ortaya çıkışında farklı nedenler olmakla birlikte temel unsur 
imparatorluklardan ulus-devletlere geçiş sürecinin yaşanmış olmasıdır. 
Azınlıklar, 16. yüzyıldan itibaren devletler arasında yapılan ikili veya çok taraflı 
antlaşmalarla2 devletler hukukunun konusu olmuştur. Başlangıçta dinsel 
azınlıklar göz önünde bulundurulurken, zamanla etnik ve dilsel azınlıklar da 
antlaşmalarla azınlık kavramı içine alınmıştır. Azınlıklara ilişkin uluslararası 
insan hakları hukuku içinde evrensel nitelikte ve hukuki bağlayıcılığa sahip ilk 
düzenleme II. Dünya Savaşı sonrasında yapılabilmiştir.3  

Azınlık sorunlarının dünya barışını tehdit eden en önemli istikrarsızlık 
unsurlarından birisi olması, dünyada bu konu üzerine ilginin son dönemde 
artmasına neden olmuştur. 1990’lı yıllardan başlayarak, özellikle Avrupa’da 

                                                 
∗ Yasama Uzmanı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

G
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azınlıklar sürekli gündeme gelmekte; azınlıklar ve azınlık hakları üzerine pek 
çok çalışma yapılmaktadır. 

Azınlıklar ulusal olduğu kadar potansiyel uluslararası sorun olma niteliği 
de taşımaktadır. Azınlık sorunları ulusal düzeyde çözümlenemediği oranda 
uluslararası alanda çözümlenmeye çalışılmış ve gelinen aşamada uluslararası 
gündem konularından biri haline gelmiştir.4 

Azınlıklara ilişkin düzenlemeler değişik ülkelerde farklı biçimlerde 
yapılabilmektedir. Bazen ikili ve çok taraflı antlaşmalarda azınlıkların hangi 
gruplardan oluştuğu ve onlara tanınan haklar belirlenmektedir.5 Bazen çok 
taraflı uluslararası antlaşmalarla taraf devletler açısından hüküm doğuran 
azınlıklarla ilgili düzenlemeler yapılabilmektedir.6 Bazen de ülkeler kendi 
anayasalarına veya daha alt mevzuatına azınlıklarla ilgili hüküm 
koyabilmektedirler.7 Azınlıklara ilişkin düzenlemelerin tamamının ayrı ayrı ele 
alınması bu çalışmanın kapsamının çok ötesine taşacağından, burada ülke 
anayasalarında azınlıklarla ilgili yapılan düzenlemeler incelenmiştir. Söz 
konusu düzenlemelere değinilirken, azınlıkları da içine alan ve bütün ülke 
anayasalarında ifadesini bulan eşitlik ve ayrım gözetmeme gibi ilkelerin yerine, 
azınlıklara pozitif haklar8 tanıyan düzenlemeler dikkate alınmıştır. Bu çalışmada 
ele alınan ülkeler ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ile sınırlandırılmıştır. Türkçe versiyonları bulunan ABD ve 
Kıbrıs Rum Yönetimi anayasaları hariç, diğer ülke anayasalarının İngilizce 
versiyonları incelenerek gerekli kısımlarının Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Söz 
konusu ülkelerde uluslararası antlaşmalarla azınlıklara tanınan haklara ise 
ayrıntıya girilmeden değinilmiştir.  

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Girişten sonra ikinci bölümde, 
azınlıklık kavramı ele alınmış, azınlık türlerine değinilmiş ve azınlık haklarıyla 
ilgili temel sorunlar incelenmiştir. Üçüncü bölümde, AB ülkeleri ve ABD 
anayasalarında azınlıklarla ilgili düzenlemeler ele alınmıştır. Dördüncü 
bölümde Türkiye’de azınlıklarla ilgili durum değerlendirilmiştir. Beşinci 
bölümde ise çalışmada ulaşılan sonuçlar belirtilmiştir. 

Azınlık Kavramı, Azınlık Türleri ve Azınlık Haklarına İlişkin Temel 
Sorunlar 

Azınlık Kavramı 
Sosyolojik ve hukuksal açıdan incelenebilecek “azınlık” kavramına 

ilişkin olarak bugüne kadar genel kabul görmüş bir tanıma ulaşılamamıştır. 
Bununla birlikte sosyolojik açıdan azınlığı tanımlamak nispeten daha az 
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sorunludur. Sosyolojik olarak, bir toplulukta sayısal bakımdan az olan, başat 
olmayan ve çoğunluktan farklı niteliklere sahip olan gruplara “azınlık” 
denilmektedir. Buna göre, bir toplumdaki çeşitli etnik ve dinsel grupların yanı 
sıra eşcinseller, transseksüeller hatta bazen kadınlar da azınlık olarak 
nitelenebilmektedir.9 

Hukuksal açıdan bakıldığında ise, azınlıklara dair düzenlemeleri içeren 
uluslararası sözleşmelerde, azınlık tanımı yapılmadan azınlık hakları üzerinde 
durulduğu görülmektedir. Azınlıklar sorununun siyasi yönü de göz önünde 
bulundurulduğunda, tanımlama konusundaki belirsizlik, devletlerin kendi 
tanımlamalarıyla bağlı kalma istekleriyle açıklanabilir.10 

Azınlık kavramı ile ilgili tanımlamalara daha çok akademik çevrelerde ve 
uluslararası örgütlerin dokümanlarında rastlanmaktadır. Bu tanımlamalar içinde 
en bilineni Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Ayrımcılığın 
Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu (1999 yılında adı İnsan 
Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Alt Komisyonu olarak değiştirilmiştir) 
raportörü Francesco Capotorti’nin 1977 yılında hazırladığı Etnik, Dinsel ve 
Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Haklarına İlişkin Çalışmada yer verdiği 
tanımlamadır.11 

Capotorti raporunda azınlık, “bir devletin nüfusunun geri kalanına göre 
sayıca az olan, egemen konumda olmayan, üyeleri -o devletin vatandaşı olan- 
nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel veya dilsel özelliklere sahip olan ve 
kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya yönelik, üstü 
örtülü de olsa, bir dayanışma duygusu gösteren bir grup” olarak 
tanımlanmıştır.12 Capotorti bu tanıma ilişkin objektif ve sübjektif olmak üzere 
iki kriter önermiştir.  

Objektif kriterlerden ilki, bir devletin nüfusu içinde farklı dil, din ve etnik 
kökene mensup grupların bulunması ve bunların nüfusun geri kalan kısmından 
kesin çizgilerle ayrılmış olmasıdır. İkinci objektif kriter, azınlık grupların 
nüfusun geri kalan kısmından sayıca az olmasıdır. Üçüncü objektif kriter, bu 
grupların nüfusun geri kalan kısmına göre hakim pozisyonda olmamasıdır. Son 
objektif kriter, bu grupların üyelerinin içinde yaşadıkları devlete vatandaşlık 
bağı ile bağlı olmalarıdır. Sübjektif kriter ise bu objektif ölçütlere uyan grup 
üyelerinin kendilerine özgü özelliklerini koruma isteğine sahip olmalarıdır.13 

Hukuksal açıdan kavramın kapsamı üzerinde tam bir uzlaşı olmasa da 
doktrinde ve uluslararası örgütlerin yaptığı çalışmalarda çoğunlukla 
Capotorti’nin azınlık tanımının esas alındığı görülmektedir. 
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Azınlık Türleri 
Azınlık kavramına ilişkin çalışmalarda ulusal, etnik, dilsel ve dinsel 

azınlıklar gibi farklı azınlık gruplarından bahsedilmektedir. Ne var ki doktrinde, 
azınlık kavramında olduğu gibi, azınlık gruplarının ayrı ayrı tanımlanmasında 
da tam bir görüş birliği mevcut değildir.  

Ulusal Azınlıklar 
Doktrinde daha çok kabul gören tanımlamaya göre, “ulusal azınlık” 

tarihsel, kültürel, dilsel bağlarının olduğu etnik grubun egemenliği altındaki 
devletin ülkesi dışında, başka bir devletin sınırları içinde yaşayan bir gruptur.14 
Etnopolitoloji iki etnik azınlık kategorisinden söz ederken; örneğin Bulgaristan 
ve Makedonya Türkleri ulusal azınlık, devlete sahip olmayan Korsikalılar ya da 
Basklıları etnik azınlık olarak sınıflandırmaktadır.15 Ancak, bir devletin sınırları 
içinde, o devletle vatandaşlık bağı bulunan etnik, dinsel veya dilsel azınlıkları 
kapsar şekilde de ulusal azınlık kavramının kullanıldığı görülmektedir.16 
Avrupa Konseyi bünyesinde yapılan çalışmalarda ise bütün azınlıkları 
kapsayacak şekilde ulusal azınlık kavramı kullanılmaktadır. 

Etnik Azınlıklar 
Ulusal azınlık kavramından daha kapsamlı olan etnik azınlık kavramı 

ulusal azınlık teşkil etmeyen etnik grupları da kapsamaktadır.17 Önceleri etnik 
azınlıklar yerine ırk azınlıkları kavramı kullanılırken, 1950 yılında BM Alt 
Komisyonunda ırk kavramının sadece genetik fiziki özellikleri yansıtması, etnik 
kavramının ise bütün biyolojik, kültürel ve tarihi özellikleri kapsaması 
nedeniyle ırk azınlıkları yerine etnik azınlıklar kavramının kullanılması 
kararlaştırılmıştır.18 

Dinsel Azınlıklar 
İlk zamanlarda dini azınlık kavramı içine sadece Hıristiyanlar alınırken, 

zamanla Müslüman ve Yahudiler de kapsam içine alınmıştır. Ancak günümüzde 
din kriteri bir azınlığa mensubiyeti belirlemede genel bir prensip değildir. Bu 
ayrım, din kriterinin grubu objektif olarak toplumun çoğunluk teşkil eden 
kesiminden fark edilir bir şekilde ayırt etmesi ve dinin, grup mensuplarının 
yaşam ve kültürünü etkilemesi koşulu ile kullanılabilmektedir.19 

Dilsel Azınlıklar 
I. Dünya Savaşı’na kadar bir halka mensubiyetin en önemli işareti olarak 

görülen dil kriteri zamanla ağırlığını kaybetmiştir. Muayyen bir dili veya 
muayyen bir diyalekti kullanan bütün grupların dilsel azınlık olarak kabul edilip 
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edilemeyeceği hala çözüme ulaştırılamamış bir konudur. Dilsel azınlıkların 
saptanmasında nüfus yoğunluğu, göç, işsizlik, dilin gelişmişlik derecesi, grubun 
dil bilgisi, muhtariyet, okul dili, haberleşme araçlarının mevcudiyeti, azınlığın 
büyüklüğü, etnik bir partinin mevcudiyeti, siyasi güç, resmi dilin statüsü gibi 
farklı ölçütler dikkate alınmaktadır.20 Bu konuda vurgulanması gereken husus, 
çoğunluk dilinin diyalektinin azınlık dili olarak mütalaa edilemeyeceğidir.21 

Azınlık türlerinin azınlık haklarından yararlanma durumları birbirinden 
farklılık göstermektedir. Örneğin, çok nadiren tanınan dinsel azınlığa mensup 
bireyler, sadece dinin gereğini yapmaya ilişkin azınlık haklarından 
yararlanabilmektedirler. Dilsel azınlığa mensup bireyler ise, sadece dilin çeşitli 
alanlarda kullanımı ve öğrenimiyle ilgili haklardan yararlanabilmektedirler. 
Etnik azınlıkların yararlanabilecekleri haklar ise çok daha geniştir. Etnik 
azınlıklar dinsel (farklı ise) ve dilsel azınlıkların yararlandıkları haklardan başka 
yaşam tarzı ve kültüre ilişkin haklardan da yararlanabilmektedirler. Ulusal 
azınlıklar ise en geniş haklara sahip grup olarak, dinsel (farklı ise), dilsel ve 
etnik azınlıkların haklarının yanı sıra ulusal kimliklerini koruma hakkına da 
sahiptirler.22 

Azınlık Haklarının Kapsamı 
Azınlıkların ve bunlara mensup kişilerin hak ve özgürlüklerinin 

korunması, insan haklarının uluslararası korunmasının ayrılmaz bir parçasını 
oluşturmaktadır. Azınlıkların korunması bakımından uluslararası hukukta, ilk 
olarak, en temel insan hakkı olan yaşam hakkı çerçevesinde azınlıkların yaşam 
ve var olma hakları korunmaya çalışılmıştır. Yaşam ve fiziksel var olma 
hakkından sonra, azınlıkların ve mensuplarının korunmasında negatif ve pozitif 
haklar ayrımı karşımıza çıkmaktadır. Negatif haklar, azınlığa mensup kişilerin 
çoğunluğun haklarından yararlanmasını sağlamak amacı ile eşitlik ve ayrım 
gözetmeme ilkelerini içeren kurallardan oluşmaktadır. Esasen bunlar bir ülkenin 
tüm vatandaşlarına tanınan bireysel haklardır. Örneğin, yasa önünde eşitlik, 
siyasal hak eşitliği, dinini uygulama özgürlüğü, mülkiyet hakkı vb. Pozitif 
haklar ise, azınlığın çoğunluktan farklı olan dil, din, etnik köken gibi 
özelliklerini sürdürebilmesine yönelik kuralları kapsamaktadır. Örneğin dillerini 
kullanma, kendi dillerinde eğitim görme vb. Bu haklar tüm vatandaşlara değil, 
sadece azınlığa tanınır. Bu nedenle gerçek azınlık hakları bunlardır. Bu hakları 
azınlık mensubu kişiler kendi grubuyla birlikte kullanır.23 Eşitlik ilkesini sanki 
bozar biçimde kimi vatandaşlara böyle “artı” haklar tanınması, “dezavantajlı” 
olan azınlıkların eşitliğe kavuşmasının başka türlü mümkün olamayacağı 
gerçeğine dayanmaktadır. Esasen azınlıklara pozitif haklar tanınmasıyla 
amaçlanan çoğunlukla fiili eşitliğin sağlanabilmesidir.24 
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Uluslararası hukuk açısından önce Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşme, sonra Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme ile azınlıklara 
tanınan hakların çerçevesi belirlenmiştir. Bu haklar kabaca, azınlık mensubu 
kişilerin kendi kimliklerini koruma, kendi kültürlerini yaşatma ve geliştirme 
hakları; kimliklerinin asli unsurlarını oluşturan din, dil, gelenekler ve kültürel 
mirası koruma hakları; dinini ya da inancını açıklama ve dini kurumlar, örgütler 
ve dernekler kurma hakları; kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke 
sınırlarıyla kayıtlı bulunmaksızın, görüş edinme ve azınlık dilinde haber ve fikir 
alma ve verme hürriyetini kapsayan ifade hürriyeti hakları; kitle iletişim 
araçlarından yararlanma ve kendi kitle iletişim kuruluşlarını kurma ve kullanma 
hakları; azınlık dilini, özel ve kamusal alanlarda (burada kamusal alan deyimi, 
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan anlamının dışında, kamuya açık mekânları, 
dışarıyı, başka kişilerin de bulunduğu yerleri ifade etmektedir.) müdahale 
edilmeksizin kullanma hakları; azınlık dilinin idari makamları kapsar şekilde 
kamu makamlarıyla ilişkilerde kullanılması hakkı; azınlık dilindeki adını ve 
soyadını kullanma hakkı; kendi azınlık dilini öğrenme ve anadilde eğitim hakkı 
ile kendi özel eğitim ve öğretim kurumlarını kurma ve yönetme haklarını 
kapsamaktadır.25 

Azınlık Haklarıyla İlgili Temel Sorunlar 

Azınlık Kavramının Tanımlanamayışı 
Bu bölümde “Azınlık Kavramı” başlığı altında anlatıldığı üzere, azınlık 

kavramında genel kabul görmüş bir tanıma ulaşılamamıştır. Sonuçta uluslararası 
sözleşmelerde azınlık kavramı tanımlanmadan kullanılmıştır. Azınlık tanımı 
konusunda uzlaşılamaması teknik zorluklardan çok, azınlığı tanımanın hassas 
bir konu olması ve siyasi imalar taşımasıdır. Devletlerin “hukuki” bir tanımla 
kendilerini bağlamaktan çekinmeleri ve hareket alanlarını kısıtlamak 
istememeleri hukuki bir tanıma ulaşılamamasının temel nedenleri arasındadır. 
Doktrindeki ağırlıklı görüş ise, devlet tanısın veya tanımasın, azınlığın bu 
statüye sokulmasa bile kabul edilen haklardan yararlanabileceği yönündedir. 
Bunun aksine, uygulamada devletler ancak kendi tanıdıkları azınlıkların 
haklardan yararlanmasını kabul etmektedirler.26  

Azınlık Haklarının Sınıflandırılması 
Azınlık hakları tüm uluslararası belgelerde “azınlıklara mensup kişilere 

ilişkin haklar” olarak düzenlenmiş, gruba değil bireye vurgu yapılmıştır. 
Devletler azınlık haklarını “kolektif haklar” olarak tanımaktan sürekli bir endişe 
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duymuşlardır. Çünkü siyasi arka planda devletler ayrılıkçı taleplere hukuki bir 
meşruiyet kazandıracak formüllerden uzak durmayı yeğlemektedirler. Sonuçta 
azınlık hakları, “azınlığa mensup kişilerin bireysel hakları” olarak 
nitelendirilmiştir. Burada özellikle amaçlanan kolektif bir hak olan kendi 
kaderini tayin (self-determinasyon) hakkı ile azınlık hakları arasında kesin bir 
ayrım çizgisinin oluşturulmasıdır.27 Azınlıklarla ilgili bütün uluslararası 
belgelerde ülke bütünlüğüne özel vurgu yapılmıştır. 

Göçmen İşçilerin ve Mültecilerin Durumu 
Önerilen azınlık tanımlamaların pek çoğunda yer alan vatandaş olma 

şartı, vatandaşlıktan yararlanamayan “yeni azınlık” olarak değerlendirilen 
göçmen işçileri ve mültecileri azınlık kapsamı dışında bırakmıştır. Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) ek 
bir protokol hazırlayarak azınlık haklarının da AİHS’nin koruma mekanizması 
kapsamına alınmasını amaçlamıştı. Ancak üye devletler bu taslağı kabul 
etmeyerek ayrı bir Çerçeve Sözleşme hazırlanmasında ısrarcı olmuşlardır. Söz 
konusu ek protokol taslağında vatandaşlık şartından söz edilmemesi ve ek 
protokol yerine hazırlanan Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşmesi’nin kapsamına vatandaş olmayan azınlıkların da girebileceği 
şeklinde yorumlara neden olmuştur.28 Bu nedenle, Çerçeve Sözleşmeye taraf 
devletler yaptıkları bildirimlerde Sözleşmenin uygulanacağı grupları 
belirtirlerken, “vatandaşlık bağı”na vurgu yaparak göçmen işçileri ve 
mültecileri kapsam dışında tutmuşlardır.29 

Yerli Halkların Durumu 
Yerli halklar önceleri azınlık kavramı içinde ele alınmaktayken daha 

sonra ayrı hukuki düzenlemelere konu olmuşlardır. Yerli halkların temel 
özelliği, yaşadıkları bölgenin otokton (çok eski dönemlerden beri o bölgede 
yaşayan) sakinleri olmaları, devleti yöneten gruplardan etnik, kültürel ve dilsel 
açıdan farklı olmaları ve çoğunun başat kültüre entegre olmasının zor olmasıdır. 
İsveç ve Finlandiya’da Samiler, Avustralya’da Aborjinler, Kanada’da 
Eskimolar ve ABD’deki Kızılderililer yerli halklara örnektir. Bazı yerli halklar 
ikinci sınıf vatandaşlığı düşündürdüğü ve kendi kaderini tayin hakkı gibi 
kolektif hakları dışladığı düşüncesiyle azınlık statüsüne karşı çıkarak “halk” 
terimini benimseseler de, bu durum onların azınlık haklarından yararlanmasını 
engellemez. Nitekim Avrupa sistemi içinde yerli halklar azınlık statüsü ile 
korunmaktadır. BM sistemi içinde ise yerli halklar azınlıklar dışında ayrıca ele 
alınmaktadır.30 
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ABD ve AB Üye Ülkeleri Örnekleri 

Amerika Birleşik Devletleri 
ABD Anayasası’nda azınlıklara ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. 

Ancak yerli halk olarak Kızılderililere ilişkin düzenleme yer almaktadır. 
Anayasanın 1’inci maddesinin 8’inci bölümünde Kongre’nin yetkileri sayılırken 
“Yabancı ülkelerle ve birçok eyalet arasında ve Kızılderili kabileler ile ticareti 
düzenlemek” hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenleme, kendilerine ayrılmış 
topraklarda yaşayan Kızılderilileri ABD vatandaşı olmayan yabancılar gibi 
görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Kızılderililerle ilişkileri 
düzenlemenin Kongre’nin yetkisinde olduğunu, dolayısıyla Kızılderililere 
tanınacak hakların eyaletler değil, Kongre tarafından düzenlenebileceğini 
öngörmektedir. “Medeni Haklar” başlığını taşıyan ve 1896’da yürürlüğe giren 
14’üncü değişiklik “Birleşik Devletler’de doğmuş veya Birleşik Devletler 
uyruğuna geçmiş ve Birleşik Devletler yetkisine tabi olan herkes, Birleşik 
Devletler’in ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır. Hiçbireyalet, 
Birleşik Devletler vatandaşlarının ayrıcalık ve bağışıklıklarını kısıtlayacak yasa 
yapmayacak veya uygulamayacak ve hiçbireyalet yasal gerekler yerine 
getirilmeden bir kişiyi yaşamından, özgürlüğünden ya da malından yoksun 
etmeyecek ya da kendi yargı yetkisi içindeki bir kişiyi, yasaların eşit koruması 
dışında bırakmayacaktır.” şeklinde düzenlemeye gitmiştir.31 Bu maddenin 
açıklayıcı notunda bu madde çerçevesinde tanınan hakların kendilerine ayrılmış 
topraklarda yaşayan Kızılderilileri kapsamadığı, onların Kongre tarafından 
çıkartılan ayrı bir yasa ile vatandaşlık hakkını kazandıkları belirtilmektedir. 

Almanya  
Federal Almanya Anayasası’nda azınlıklara ilişkin düzenlemeler yer 

almamıştır. Ancak Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve Ulusal 
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir ülke olarak 
yaptığı bildirimlerde ülkede yaşayan birtakım azınlıkların bulunduğunu ve taraf 
olduğu sözleşmeleri bu gruplara uygulayacağını bildirmiştir.32 Ayrıca, Federal 
Almanya ve Danimarka Hükümetleri yaptıkları deklarasyonlarla (1955) iki 
taraftaki Dan ve Alman azınlığın haklarını karşılıklı olarak kabul etmişlerdir.33 

Avusturya 
Avusturya Anayasası’nın 8’inci maddesinde “Federal yasa ile dilsel 

azınlıklara verilen haklar saklı kalmak üzere, Cumhuriyetin resmi dili 
Almanca’dır” ibaresi yer almaktadır. Maddenin devamında “Cumhuriyet 
(federasyon, eyaletler ve belediyeler olarak), zaman içinde tekemmül etmiş ve 



TBMM Araştırma Merkezi   | 159 

 

otokton [eski devirlerden beri orada yerleşik] etnik gruplarda ifadesini bulan 
dilsel ve kültürel çeşitliliğe bağlıdır.” ifadesine yer verilmektedir. Maddenin 
sonunda ise “Bu etnik grupların dillerine, kültürlerine, daimi mevcudiyetlerine 
ve korunmalarına saygı gösterilir, bunlar himaye edilir ve desteklenir.” hükmü 
yer almaktadır.34 Böylece, Anayasa ile Avusturya ülke topraklarında azınlıklar 
bulunduğunu, bu grupların haklarını tanıdığını açıkça kabul etmiştir. 

Anayasal düzenlemenin dışında, 1955 tarihli Bağımsız ve Demokratik 
Avusturya’nın Yeniden Kurulması İçin Avusturya Devlet Antlaşması ile 
Avusturya, Carinthia, Burgenland ve Styria’da yaşayan Sloven ve Hırvat 
azınlığa haklar tanımayı da kabul etmiştir.35 Aynı zamanda, Bölgesel ve Azınlık 
Dilleri Avrupa Şartı ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme’ye taraf bir ülke olarak yaptığı bildirimlerde Avusturya’da yaşayan 
birtakım azınlıkların bulunduğunu ve taraf olduğu sözleşmeleri bu gruplara 
uygulayacağını bildirmiştir.36 

Belçika 
Belçika Anayasası, Belçika’nın üç farklı topluluktan ve dört bölgeden 

oluşan federal bir devlet olduğunu kabul etmiştir. Belçika Anayasasına göre; 
“Belçika topluluklardan ve bölgelerden oluşan federal bir devlettir” (md.1), 
“Belçika’da üç topluluk bulunur: Fransız, Flaman ve Almanca konuşanlar” 
(md.2), “Belçika’da üç bölge vardır: Valon, Flaman ve Brüksel Bölgesi” 
(md.3), “Belçika dört dilsel bölgeyi kapsar: Fransız Dili Bölgesi, Flaman Dili 
Bölgesi, İki Dilli Brüksel Bölgesi, Alman Dili Bölgesi. Krallıktaki her topluluk 
bu dört bölgeden birisine dahildir.” (md.4)37 Anayasanın 115-139’uncu 
maddeleri topluluk ve bölge konseyleri ile bunların yetkilerini düzenler. 
Anayasanın 127’nci maddesine göre eğitim ve kültürel işler topluluk konseyleri 
tarafından düzenlenir. Bu düzenlemelerle Belçika dilsel grupları resmi olarak 
tanımıştır ve kendi özelliklerini koruma ve geliştirme hakkı vermiştir.38 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi imzalayan 
ama onaylamayan Belçika, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı ise 
imzalamamıştır.  

Bulgaristan 
Bulgaristan Anayasası azınlıklara ilişkin açık düzenlemelere yer 

vermemiştir. Ancak 36’ncı maddenin 2’nci fıkrasında “Anadili Bulgarca 
olmayan vatandaşlar, Bulgar dilinin zorunlu öğreniminin yanında kendi dillerini 
öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir.” ifadesine yer vererek ülkede 
azınlıkların bulunduğunu üstü kapalı olarak kabul etmiştir.39 Benzer şekilde 
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Anayasanın 54’üncü maddesinde “Herkes, kanunla tanınan ve teminat altına 
alınan, ulusal ve evrensel insani kültürel değerlerden yararlanma ve kendi etnik 
kimliğine uygun olarak kendi kültürünü geliştirme hakkına sahiptir.” hükmü yer 
almaktadır. Ayrıca, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme’ye taraf bir ülke olarak yaptığı bildirimde Bulgaristan’da yaşayan 
birtakım azınlıkların bulunduğunu ve taraf olduğu sözleşmeyi bu gruplara 
uygulayacağını bildirmiştir.40 

Çek Cumhuriyeti 
Çek Cumhuriyeti Anayasası’nda azınlıklarla ilgili doğrudan bir 

düzenleme görülmemektedir. Ancak Anayasanın 3’üncü maddesi “Temel 
Haklar ve Özgürlükler Şartının [THÖŞ] Çek Cumhuriyeti anayasal sisteminin 
ayrılmaz bir parçası” olduğunu belirtmektedir.41 Çek Ulusal Konseyi tarafından 
16 Aralık 1992 yılında kabul edilen Şartta42 azınlıklara ilişkin düzenlemeler yer 
almaktadır. Şartın üçüncü bölümü “Ulusal ve Etnik Azınlıkların Hakları” 
başlığını taşımakta ve 24-25’inci maddelerde azınlık haklarına yer 
verilmektedir. 24’üncü maddede “Bir ulusal veya etnik azınlığa mensubiyet 
kişinin aleyhine kullanılamaz.” ifadesi yer almaktadır. 25’inci maddenin ilk 
fıkrasında ise “Ulusal ve etnik azınlıklara mensup vatandaşların tam tekâmülü 
teminat altındadır. Özellikle azınlığın diğer mensuplarıyla birlikte kendi 
kültürünü geliştirme hakkı, kendi dilinde haber alma ve yayma hakkı, etnik 
derneklere üye olma hakkı garanti edilir. Ayrıntılı düzenlemeler kanunla 
yapılır.” şeklinde düzenlemeye gidilmiştir. Aynı maddenin 2’nci fıkrasında ise 
“Ulusal ve etnik azınlığa mensup vatandaşların şu hakları da kanunla belirlenen 
koşullarla garanti edilir: a) kendi dillerinde eğitim hakkı b) resmi görevlilerle 
ilişkilerinde kendi dillerini kullanma hakkı c) ulusal ve etnik azınlıklarla ilgili 
kararlara katılma hakkı.” hükmü yer almaktadır. 

Aynı zamanda, Çek Cumhuriyeti Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa 
Şartı ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir 
ülke olarak yaptığı bildirimlerde ülkesinde yaşayan birtakım azınlıkların 
bulunduğunu ve taraf olduğu sözleşmeleri bu gruplara uygulayacağını 
bildirmiştir.43 

Danimarka 
Danimarka Anayasası’nda azınlıklarla ilgili özel düzenleme yer 

almamıştır. Ancak Danimarka ve Almanya Hükümetleri yaptıkları 
deklarasyonlarla (1955) iki taraftaki Alman ve Dan azınlığın haklarını karşılıklı 
olarak kabul etmişlerdir.44 Ayrıca, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir ülke 
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olarak yaptığı bildirimlerde Danimarka’da yaşayan birtakım azınlıkların 
bulunduğunu ve taraf olduğu sözleşmeleri bu gruplara uygulayacağını 
bildirmiştir.45 

Estonya 
Estonya Anayasası’nın farklı maddelerinde ulusal azınlıklara ilişkin 

düzenlemelere yer verilmiştir.46 Anayasanın 37’nci maddesinde “ulusal azınlık 
eğitim kurumlarında eğitim dili eğitim kurumunca seçilir.” hükmüne yer 
verilmiştir. 50’nci maddede ise “Ulusal kültürün yararına, ulusal azınlıklar 
Ulusal Azınlıklar Kültürel Özerklik Kanununda yazılı koşullar ve usullere 
uygun olarak kendi kurumlarını oluşturma hakkına sahiptir.” ifadesi yer 
almıştır. 51’inci maddede ise “Daimi ikamet edenlerin en az yarısının bir ulusal 
azınlığa mensup kişilerden oluştuğu yerlerde devlet kurumlarına, mahalli 
idarelere ya da onların görevlilerine başvurularda ulusal azınlık dillerini 
kullanma ve bu makamlardan aldıkları cevapların ulusal azınlık dilinde olmasını 
isteme hakkına sahiptirler.” hükmü yer almıştır. 52’nci maddede ise “İkamet 
edenlerin çoğunluğunun dili Estonca olmayan yerlerde, mahalli idareler, 
kanunda yazılı usule uygun olarak çoğunluğun dilini çalışma dili olarak 
kullanabilir. Ulusal azınlık dilleri dahil yabancı dillerin devlet kurumları ile 
mahkemelerde ve duruşmaya hazırlık sürecinde kullanımı kanunla düzenlenir.” 
biçiminde düzenlemeye gidilmiştir. 104’üncü maddede ise Ulusal Azınlıklar 
Kültürel Özerklik Kanununun ancak Parlamento üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile geçirilebileceğini ve değiştirilebileceğini hükme bağlamıştır. 

Ayrıca, Estonya Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak yaptığı bildirimde ülkesinde yaşayan 
birtakım azınlıkların bulunduğunu ve taraf olduğu sözleşmeyi bu gruplara 
uygulayacağını bildirmiştir.47 

Finlandiya 
Finlandiya Anayasasının 2’nci bölümünün 17’nci kısmı “Bir Kimsenin 

Dil ve Kültür Hakkı” başlığını taşımakta ve azınlıklara ilişkin düzenlemeler 
içermektedir. Finlandiya Anayasası Fince ve İsveççeyi Finlandiya’nın resmi dili 
olarak kabul etmiştir. Mahkeme ve kamu makamları önünde herkesin kendi 
dilini kullanma hakkı (Fince veya İsveççe) ve bu makamlardan belgeleri kendi 
dillerinde alma hakkı kabul edilmiştir. Hem yerli halk olarak Samilere (Lapon) 
hem de Roman ve diğer gruplara kendi dilleri ve kültürlerini geliştirme ve 
koruma hakkı verilmiştir. Kamu makamları önünde Sami dilinin kullanılması 
ile ilgili şartların kanunla tayin edileceği belirtilmiştir. Yerli halk olarak 
Samilere, dilleri ve kültürleri hususunda kanunla tayin edilecek usullerde Sami 
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yurdu içinde dilsel ve kültürel özerklik garanti edilmiştir. (Bölüm 11, Kısım 
121) Ayrıca, Aland Adaları’nın Özerkliğine Dair Kanunda belirtilen şekilde 
Aland Adaları’nın özerkliği kabul edilmiştir. (Bölüm 11, Kısım 120)48  

Finlandiya, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve Ulusal 
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak 
yaptığı bildirimlerde ülkede yaşayan birtakım azınlıkların bulunduğunu ve taraf 
olduğu sözleşmeleri bu gruplara uygulayacağını bildirmiştir.49 

Fransa 
Fransa Anayasası’nda  azınlıklarla ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. 

Fransa’nın azınlıklarla ilgili değişmeyen politikası, ülkesinde hiçbir azınlık 
grubunun bulunmadığı görüşü etrafında şekillenmiştir. Capotorti Raporu’nda 
Fransa’nın azınlıklarla ilgili görüşü şu şekildedir:50 

“Fransa, azınlıkta olsun, olmasın, ülkesinde hiçbir etnik grubun 
mevcudiyetini kabul etmez. Dinler ve dillere (devletin resmi dili 
dışında) ilişkin olarak, Fransız Hükümeti bu ikisinin devletler 
hukukunun konuları değil, vatandaşlarına tanınan kamu özgürlüklerinin 
özel uygulamalarının bir tezahürü olduğu görüşündedir. Hükümetin 
görevi, kanunlar çerçevesinde vatandaşların bu hak ve özgürlükleri 
serbestçe kullanmalarını güvence altına almaktır. Fransız Hükümeti, 
ayrıca, mahalli dillerin kullanılmasının, bilimsel amaçlar dışında, hiçbir 
şekilde bir grubun kimliğini belirlemede bir kriter olarak kabul 
edilmesinin mümkün olamayacağına dikkati çeker. Kaldı ki, bireysel 
olarak kullanılan bu diller ve lehçelerin, teknik olarak düşüncelerin 
geliştirilmesi açısından yetersiz kalması, bu dil ve lehçeleri 
kullananların Fransız milletine karşı bir azınlık sayılmasına da 
engeldir.” 

Fransa Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 
imzalamamıştır. Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı ise imzalamış ama 
henüz onaylamamıştır. Şartı imzalarken Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine 
yaptığı bildirimde yukarıdaki görüşlere benzer görüşlerini tekrarlayarak şu 
noktaların altını çizmiştir:51 

“Şartın amacı azınlıkları tanımak veya korumak olmayıp, Avrupa dil 
mirasını geliştirip zenginleştirmek olduğundan, Şartta kullanılan 
“gruplar” terimi bölgesel veya azınlık dillerini konuşanlara kolektif 
haklar bahşetmez. Fransız Hükümeti Şartı; köken, ırk veya din ayrımı 
gözetmeksizin bütün vatandaşlarının oluşturduğu tek bir Fransız 
halkının varlığını kabul eden ve bütün vatandaşlarının kanun önünde 
eşitliğini garanti eden Anayasanın başlangıç bölümüne uygun olduğu 
şeklinde yorumlar.  
Fransız Hükümeti, bölgesel veya azınlık dillerinin kullanımının genel 
ilkelerini düzenleyen Şartın madde 7/1 paragraf d ile 9 ve 10’uncu 
maddelerini; kamu tüzel kişilerinde, kamu görevlerini yerine getiren 
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kişiler arasında ve bireylerin kamu makamları ve kamu görevlileri ile 
ilişkilerinde Fransızcanın kullanımını zorunlu kılan Anayasanın 2’nci 
maddesi ile uyumsuz olmadığı şeklinde yorumlar.” 

Hollanda 
Hollanda Anayasası’nda azınlıklara dair bir düzenlemeye gidilmemiştir. 

Ancak Hollanda Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak yaptığı 
bildirimlerde ülkede yaşayan birtakım azınlıkların bulunduğunu ve taraf olduğu 
sözleşmeleri bu gruplara uygulayacağını bildirmiştir.52 

İngiltere (Birleşik Krallık) 
İskoçya, 1707’de Birlik Kanunuyla İngiltere ve Galler’le birleşmiştir. Bu 

kanun uyarınca, İskoçya kendi hukuk sistemine, resmi kilisesine, milli 
bankasına ve Britanya Parlamentosunda belli bir temsilci yüzdesine sahiptir. 
Kendi sınırları içinde bulunan mahalli yönetimler ile eğitim ve çeşitli sosyal ve 
teknik fonksiyonların yapılanmasında özerktir. İskoçya’nın kendi mahkemeleri 
ve polisi vardır. İskoçya’da Kelt dili resmi dil olarak tanınmıştır. 

Galler’e tanınan otonomi İskoçya kadar geniş değildir. Ayrı bir hukuk 
sistemi ve resmi kilisesi yoktur. Galler’de Gal dili resmi dil olarak tanınmıştır.53 

İngiltere, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 
onaylamıştır. Ancak Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bir bildirimde 
bulunmamıştır. İngiltere, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı ise       
27 Mart 2001 tarihinde onaylamış ve aynı tarihli bildirimde; Şartın Britanya 
anakarasına ve Kuzey İrlanda’ya uygulanacağı bildirmiş ve Şart hükümlerinin 
Gal dili, Kelt dili ve İrlanda diline uygulanacağını ifade etmiştir.54 

İrlanda 
İrlanda Anayasası’nda azınlıklara dair bir düzenleme yer almamaktadır. 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamayan İrlanda, Ulusal 
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylamıştır. 
Sözleşmenin uygulamasına ilişkin Avrupa Konseyine sunduğu raporda 
ülkesinde azınlık gruplarının bulunduğunu kabul etmiştir.55 

İspanya 
İspanya’da 1978 Anayasası ile getirilen özerklik modeli veya “otonomiler 

devleti”, ülkeyi üç tarihi özerk topluluk, özel yasayla düzenlenmiş bir özerk 
topluluk, 12 normal özerk topluluk ve bir başkent bölgesinden oluşan toplam 17 
bölgesel birim halinde düzenlemiştir.56 
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Anayasada azınlıklarla ilgili şu hükümler yer almaktadır: “Anayasa, 
İspanyol milletinin bölünmez birliği, bütün İspanyolların ortak ve parçalanamaz 
vatanı esası üzerine kurulu olup, onu oluşturan ulusal toplulukların57 ve 
bölgelerin özerklik haklarını ve bütün bunlar arasındaki dayanışmayı tanır ve 
güvence altına alır” (md.2). “Kastiliyen devletin resmi dilidir. Bütün 
İspanyollar, onu bilmek ödeviyle yükümlü ve kullanmak hakkına sahiptirler. 
İspanya’nın öbür dilleri de, ilgili Özerk Topluluklarda, kuruluş yasalarına uygun 
olarak resmi dil sayılırlar. İspanya’nın diğer dilsel biçimlerinin zenginliği, özel 
bir saygı konusu olarak kültürel mirası oluşturur ve korunur” (md.3). Kuruluş 
Yasaları, Özerk Topluluklara özel bayrak ve amblemler tanıyabilir. Bunlar 
kamu binalarında ve resmi törenlerde, İspanyol bayrağı ile birlikte kullanılır” 
(md.4).58 Ayrıca, Anayasanın 143 ila 158’inci maddeleri arasında ve “Özerk 
Topluluklar” üst başlığı altında özerk topluluklara sağlanan haklar 
düzenlenmiştir. 

Günümüzde, Katalonya ve Balear özerk bölgelerinde Katalan dili, 
Galicia’da Galician ve Bask ülkesinde Euskera ikinci resmi dil olarak 
kullanılmaktadır.59 

İspanya, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak yaptığı 
bildirimlerde ülkede yaşayan birtakım azınlıkların bulunduğunu ve taraf olduğu 
sözleşmeleri bu gruplara uygulayacağını bildirmiştir.60 

İsveç 
İsveç Anayasası’nı oluşturan dört temel kanundan biri olan “Yönetim 

Yapısı”61 başlıklı düzenlemenin “Hükümet Şeklinin Temel İlkeleri” başlıklı 
1’inci bölümünün 2’nci maddesinde “Sami halkının ve etnik, dilsel ve dinsel 
azınlıkların kendilerine has kültürel ve sosyal yaşamı koruyup geliştirme 
fırsatları desteklenir.” ifadesine yer verilmiştir.62 

İsveç, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak yaptığı 
bildirimlerde ülkede yaşayan birtakım azınlıkların bulunduğunu ve taraf olduğu 
sözleşmeleri bu gruplara uygulayacağını bildirmiştir.63 

İtalya 
İtalya Anayasası’nın 6’ncı maddesinde “Cumhuriyet dilsel azınlıkları 

uygun tedbirler aracılığıyla himaye eder.” hükmü yer almıştır.64 116’ncı 
maddeye göre ise “Friuli-Venezia Giulia, Sardinya, Sicilya, Trentino-Alto 
Adige/Südtirol ve Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta Anayasa tarafından kabul 
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edilen özel düzenlemelere uygun olarak özerkliğin özel şekillerine ve 
koşullarına sahiptir. Trentino-Alto Adige/Südtirol bölgesi Trent ve Bolzano 
özerk illerinden oluşmaktadır… Devlet ve ilgili bölge arasında varılan 
anlaşmaya dayanarak, [yukarıda sayılan bölgelere ilişkin özel düzenleme] 
kanun parlamentonun her iki kanadından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
geçer.”  

Anayasadaki düzenlemelerin dışında, İtalya yaptığı ikili veya çok taraflı 
antlaşmalarla bazı azınlıkları kabul etmiş ve onlara haklar sağlamıştır. İtalya II. 
Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı Paris Barış Antlaşması ile Bolzano ilindeki 
Almanca konuşan vatandaşlarına ilk ve orta öğrenimlerini anadillerinde yapma, 
kamu makamlarında, resmi belgelerde ve yer isimlerinde İtalyanca ve 
Almancanın beraberce kullanımı, Alman aile isimlerinin kullanımı, kamu 
hizmetine girmede eşitlik gibi haklar tanımıştır. Bunlara ek olarak Bolzano 
ilinde Almanca konuşanların çoğunlukta olduğu yerlerde özel otonomi hakkı 
vermiştir.65 İtalya, 1954’te Trieste ile ilgili imzaladığı memorandumda, 
Trieste’nin İtalyan yönetiminde olan bölgesindeki Yugoslav etnik grubunun 
kültürel gelişimini engellememeyi taahhüt etmiştir.66 Aosta Vadisi’nde 
Fransızca ile İtalyanca eşit statüdedir.67 

İtalya, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 
onaylamıştır. Ancak Sözleşmenin uygulanması ile ilgili bir bildirimde 
bulunmamıştır. 

Kıbrıs Rum Yönetimi 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nde68 yürürlükte olan 1960 Anayasası69 ilk üç 

maddesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Rum ve Türk Toplumlarından meydana 
gelen ve resmi dilleri Rumca ve Türkçe olan bağımsız bir Cumhuriyet olarak 
tanımlamıştır. Anayasa, iki toplumun dışında sadece farklı dini grupların 
varlığını kabul etmiştir (md.3). Anayasanın 18’inci maddesi farklı dini gruplara 
inanç özgürlüğü tanınmış ve bu konuyu ayrıntılı olarak düzenlemiştir. 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmeyi 
imzalamayan Kıbrıs Rum Yönetimi, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa 
Şartı’nı onaylamış ve yaptığı bildirimde ülkede yaşayan azınlık gruplarının 
varlığını kabul etmiştir.70 

Letonya 
Letonya Anayasası’nın 114’üncü maddesine göre “Etnik azınlıklara 

mensup kişiler, dilleri ile etnik ve kültürel kimliklerini koruyup geliştirme 
hakkına sahiptir.”71 Ayrıca, Letonya Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin 
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Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak yaptığı bildirimde ülkede yaşayan 
birtakım azınlıkların bulunduğunu ve taraf olduğu sözleşmeyi bu gruplara 
uygulayacağını bildirmiştir.72 

Litvanya 
Litvanya Anayasası’nda azınlıklarla ilgili şu düzenlemelere yer 

verilmiştir: “Etnik topluluklara mensup vatandaşlar kendi dillerini, kültürlerini 
ve geleneklerini koruma ve geliştirme hakkına sahiptirler” (md.37). 
“Vatandaşların etnik toplulukları kendi etnik kültürlerini, eğitimlerini, yardım 
kuruluşlarını ve karşılıklı yardım işlerini özgürce yürütürler. Etnik topluluklara 
Devlet tarafından destek sağlanır.” (md.45)73 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamayan Litvanya, 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylamış ancak 
Sözleşmenin uygulamasına ilişkin bildirimde bulunmamıştır.  

Lüksemburg 
Anayasasında azınlıklara dair bir düzenleme yer almayan Lüksemburg, 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylamıştır. 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yaptığı bildirimde ülke topraklarında 
“ulusal azınlık” olmadığını belirtmiştir.74  

Macaristan 
Macaristan Anayasası’nda75 azınlıklarla ilgili çeşitli düzenlemeler yer 

almaktadır. “Ulusal Beyan” başlığını taşıyan başlangıç bölümünde “Bizimle 
yaşayan ulusal topluluklar76 Macar siyasi topluluğunun parçasını oluştururlar ve 
Devleti meydana getiren parçalardandırlar.” ifadesi yer almaktadır. Devamında 
ise “Biz Macaristan’da yaşayan ulusal toplulukların dil ve kültürlerini… 
korumaya ve teşvik etmeye söz veriyoruz.” cümlesi yer almaktadır. Madde 
XXIX ise azınlıklara ilişkin konuları düzenlemektedir: 

Madde XXIX 
Macaristan’da yaşayan ulusal topluluklar Devleti oluşturan 
parçalardandır. Herhangi bir ulusal topluluğa mensup her Macar 
vatandaşı kendi kimliğini özgürce açıklamak ve korumak hakkına 
sahiptir. Macaristan’da yaşayan ulusal topluluk mensupları kendi 
anadillerini kullanma, kendi dillerindeki isimleri bireysel ve kolektif 
kullanma, kendi kültürlerini geliştirme ve kendi anadillerinde eğitim 
alma hakkına sahiptir. 
Macaristan’da yaşayan ulusal topluluklar yerel ve ulusal özerk 
yönetimler oluşturma hakkına sahiptir. 



TBMM Araştırma Merkezi   | 167 

 

Macaristan’da yaşayan ulusal toplulukların hakları ve bunların yerel ve 
ulusal özerk yönetimlerinin seçimi için ayrıntılı kurallar kanunla 
düzenlenir. 

Anayasanın 30’uncu maddesi “Temel Haklar Kamu Denetçisi”77 başlığını 
taşımakta ve madde içinde denetçi yardımcılarının Macaristan’da yaşayan 
ulusal toplulukların haklarını da savunmakla görevli olduğunu belirtmektedir. 

Macaristan Anayasası sadece ülke içindeki azınlıklara ilişkin düzenleme 
yapmamakta, ülke sınırları dışında yaşayan Macar azınlığa ilişkin de 
düzenlemeye yer vermektedir. Bu düzenleme aşağıdadır: 

Madde D 
Bir bütün oluşturan tek bir Macar ulusu olduğunu akılda tutarak, 
Macaristan kendi sınırlarının ötesinde yaşayan Macarların geleceğine 
ilişkin sorumluluk taşır ve bu toplulukların varlığını sürdürmesini ve 
gelişimini kolaylaştırır. Bu toplulukların Macar kimliğini koruma, 
bireysel ve kolektif haklarını müdafaa, kendi kendini yönetim kurumları 
kurma ve kendi yaşadıkları topraklarda müreffeh olma çabalarını 
destekler ve hem kendi aralarında hem de Macaristan ile işbirliğini 
teşvik eder. 

Macaristan Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 
ve Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı onaylamış, Şarta ilişkin yaptığı 
bildirimde ülkesinde yaşayan çeşitli azınlık gruplarının varlığını kabul 
etmiştir.78 

Malta 
Malta Anayasası’nda azınlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer 

verilmemiştir. Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalayan ama 
henüz onaylamayan Malta, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme’yi onaylamış ve yaptığı bildirimle ülkesinde ulusal azınlık olmadığını 
beyan etmiştir.79 

Polonya 
Azınlık haklarıyla ilgili olarak, Polonya Anayasası’nın 27’nci 

maddesinde, Polonya Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Lehçe olduğu, ancak bu 
hükmün onaylanmış uluslararası andlaşmalardan doğan azınlık haklarına halel 
getirmeyeceği ifadesi yer almıştır.80 Anayasanın 35’inci maddesi ise azınlıklara 
ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye gitmiştir. Bu maddeye göre, “Polonya 
Cumhuriyeti ulusal veya etnik azınlıklara mensup Polonya vatandaşlarının 
kendi dillerini korumayı ve geliştirmeyi, gelenek ve göreneklerini korumayı ve 
kendi kültürlerini geliştirmeyi temin eder. Ulusal ve etnik azınlıklar, eğitim 
kuruları, kültürel kurumlar ile dini kimliklerini korumak için tasarlanmış 
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kurumlar kurma ve bunların yanı sıra kendi kültürel kimlikleriyle ilgili 
sorunların çözümüne katılma hakkına sahiptirler.” 

Polonya Anayasası ülke sınırları dışında yaşayan Polonya kökenli kişilere 
ilişkilerin düzenleme de yapmıştır. Anayasanın 6 ncı maddesinde “Polonya 
Cumhuriyeti, ulusal kültürel mirasla bağlantılarını korumak için yurtdışında 
yaşayan [etnik] Polonyalılara yardım sağlar.” ifadesine yer vermiştir. 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ile Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylayan Polonya, yaptığı 
bildirimlerle ülkesinde yaşayan azınlık gruplarının varlığını kabul etmiş ve bu 
gruplara andlaşmalar temelinde haklar tanıyacağını belirtmiştir.81 

Portekiz 
Portekiz Anayasası’nın 6’ncı maddesinde Azor ve Madeira 

Takımadaları’nın kendi siyasi ve idari mevzuatının olduğu ve kendi kendini 
yönetim kurumlarına sahip özerk bölgeler olduğu hükme bağlanmıştır.82 “Özerk 
Bölgeler” başlığı altında Anayasanın 225-234’üncü maddeleri Azor ve Madeira 
Takımadaları’nın durumunu düzenlemiştir. “Siyasi ve İdari Rejimi” başlığını 
taşıyan 225’inci maddede “Azor Takımadaları ve Madeira’nın siyasi ve idari 
özel rejimi; coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ve özerklik için bu 
ada halklarının tarihi özlemleri temeline dayanır.” denilmiştir. Müteakip 
maddelerde özerk bölgelerin yönetimi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamayan Portekiz, 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylamış, 
Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Avrupa Konseyi’ne gönderdiği raporda 
ülkesinde azınlık gruplarının bulunduğunu bildirmiştir.83 

Romanya 
Romanya Anayasası’nda azınlık haklarıyla ilgili ayrıntılı düzenlemeye 

gidilmiştir.84 Anayasanın “Kimlik Hakkı” başlığını taşıyan 6’ncı maddesi 
aşağıdadır: 

Madde 6. Kimlik Hakkı 
(1) Devlet, ulusal azınlıklara mensup kişilerin kendi etnik, kültürel, 
dilsel ve dini kimliğini koruma, geliştirme ve ifade hakkını tanır ve 
garanti eder.  
(2) Romanya Devleti tarafından ulusal azınlıklara mensup kişilerin 
kimliklerinin korunması, gelişimi ve ifade edilmesi için alınan koruma 
tedbirleri, diğer Romanya vatandaşlarına ilişkin olarak eşitlik ve ayrım 
gözetmeme ilkelerine uygun olmalıdır. 
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Anayasanın 32’nci maddesi ile ulusal azınlıklara mensup kişilerin kendi 
anadillerini öğrenme hakkı ve bu dilde eğitim alma hakkı garanti edilmiştir. Bu 
hakların uygulanma biçimlerinin kanunla düzenleneceği aynı maddede hükme 
bağlanmıştır.  

Anayasanın 62’nci maddesinin 2’nci fıkrası azınlıkların Parlamentoda 
sahip olacakları sandalyelere ilişkin şu düzenlemeyi yapmıştır: “Parlamentoda 
temsil için yeterli oy alamayan ulusal azınlıklara mensup vatandaşların 
örgütlerinin her biri, seçim kanunu hükümleri uyarınca, bir temsilci koltuğu 
hakkına sahiptir. Bir ulusal azınlığın vatandaşları sadece bir örgüt tarafından 
temsil edilme hakkına sahiptir.”  

Mahalli idarelere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Anayasanın 120’nci 
maddesinde azınlıklara ilişkin düzenlemeye de yer verilmiştir: “Bir ulusal 
azınlığa mensup vatandaşların önemli bir ağırlığa sahip olduğu yerel-idari 
birimlerde, organik kanunda85 belirtilen hükümler doğrultusunda, yerel kamu 
idaresi makamları ve mahallinden yürütülen kamu hizmetleriyle ilişkilerde bu 
ulusal azınlığın dilinin sözel ve yazılı kullanımına yönelik düzenleme yapılır.” 

“Anadilin ve Tercümanın Mahkemede Kullanımı” başlığını taşıyan 
Anayasanın 128’inci maddesine göre “Ulusal azınlıklara mensup Romanya 
vatandaşları, organik kanun hükümleri uyarınca, mahkeme önünde kendi 
anadillerinde ifade hakkına sahiptir.” Ancak aynı maddenin devamında bu 
hakkın kullanımı, adaletin tam işlemesinin engellenmemesi ve ilgili kişiye ek 
masraflar çıkmaması koşullarına bağlanmıştır. 

Romanya Anayasası sadece ülke içindeki azınlıklara ilişkin düzenleme 
yapmamakta, ülke sınırları dışında yaşayan Rumen azınlığa ilişkin de 
düzenlemeye yer vermektedir. Bu düzenleme aşağıdadır: 

Madde 7. Yurtdışında Yaşayan Rumenler 
Devlet yurtdışında yaşayan [etnik] Rumenlerle bağların 
güçlendirilmesini destekler ve vatandaşı oldukları devletin mevzuatına 
uygun olarak onların etnik, kültürel, dilsel ve dini kimliğinin korunması, 
geliştirilmesi ve ifade edilmesi doğrultusunda hareket eder. 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ile Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylayan Romanya, Şarta ilişkin 
yaptığı bildirimde ülkesinde yaşayan azınlık gruplarının varlığını kabul etmiş ve 
bu gruplara söz konusu Şart temelinde haklar tanıyacağını belirtmiştir.86 

Slovakya 
Slovakya Anayasası’nda azınlıklarla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yer 

almaktadır. Anayasanın “Başlangıç” bölümünde “Biz Slovak ulusu,… Slovak 
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Cumhuriyeti topraklarında yaşayan ulusal azınlıklar ve etnik gruplarla birlikte, 
ulusların kendi kaderini tayin hakkını (self-determinasyon) doğal bir hak olarak 
tanıyarak,… temsilcilerimiz aracılığıyla bu Anayasayı kabul ediyoruz.” ifadesi 
yer almıştır. 

Anayasanın 4’üncü bölümü “Ulusal Azınlıkların ve Etnik Grupların 
Hakları” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde yapılan Anayasal düzenleme 
şöyledir: 

Madde 33 
Bir ulusal azınlığa veya etnik gruba mensubiyet kişinin aleyhine 
kullanılamaz. 
Madde 34 
(1) Slovak Cumhuriyeti’ndeki ulusal azınlık veya etnik gruplara mensup 
vatandaşların kapsamlı gelişimleri, özellikle diğer ulusal azınlık veya 
etnik grup üyeleriyle birlikte kendi kültürünü geliştirme hakkı, kendi 
anadillerinde bilgi edinme ve yayma hakkı, ulusal azınlık kurumlarında 
[derneklerinde] bir araya gelme hakkı ile eğitim ve kültürel kurumlarını 
oluşturma ve koruma hakları garanti altındadır. Ayrıntılar kanunla 
düzenlenir. 
(2) Resmi dili öğrenme hakkının yanında, ulusal azınlıklara veya etnik 
gruplara mensup vatandaşların, kanunla düzenlenen hükümler 
çerçevesinde, aşağıdaki hakları garanti altındadır: 

a) kendi dilinde eğitim görme hakkı, 
b) resmi iletişimlerde kendi dilini kullanma hakkı, 
c) ulusal azınlıkları ve etnik grupları ilgilendiren meselelere ilişkin 
kararlara katılma hakkı. 

(3) Ulusal azınlığa mensup vatandaşların bu Anayasa tarafından garanti 
altına alınan haklarının kullanımı, Slovak Cumhuriyeti’nin egemenliğini 
ve toprak bütünlüğünü tehdit edemez veya diğer sakinlerine karşı 
ayrımcılığa neden olamaz. 

Cumhurbaşkanının göreve başlarken ant içmesini düzenleyen 104’üncü 
maddede ise Cumhurbaşkanının yemin metninde “Slovak halkının ve Slovak 
Cumhuriyeti’nde yaşayan ulusal azınlık ve etnik grup mensuplarının refahını 
koruyacağım.” ifadesi yer almaktadır.87 

Slovakya Anayasası’nda ülke dışında yaşayan ve başka ülke vatandaşı 
olan Slovak etnik kökene sahip kişilerle ilgili düzenlemeye de gidilmiştir. 
Anayasanın 7a maddesine göre “Slovak Cumhuriyeti, yurtdışında yaşayan 
Slovakların ulusal bilinç ve kültürel kimliklerini destekler. [Slovak 
Cumhuriyeti] bu amaca ulaşmak ve anavatanları ile ilişkilerini geliştirmek için 
kurulan kurumlarını [da] destekler.” 
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Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi ve 
Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı onaylayan Slovakya, Şartın 
uygulanışına ilişkin yaptığı bildirimde ülkesinde azınlıkların yaşadığını kabul 
etmiştir.88 

Slovenya 
Slovenya Anayasası’nda azınlıklarla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yer 

almıştır.89 Bir yandan azınlıkların tümünü ilgilendiren konular düzenlenirken, 
diğer yandan ülkede yaşayan İtalyan ve Macar ulusal toplulukları ile Romanlara 
ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir.  

Slovenya Anayasası’nda azınlıklarla ilgili genel düzenleme 61’inci 
maddede yapılmıştır. Anayasa bu madde ile “herkesin kendi ulusu veya ulusal 
topluluğu ile bağını özgürce ifade etme, kendi kültürünü geliştirme ve ifade 
etme ile kendi dilini ve yazısını kullanma hakkı olduğunu” kabul etmiştir.  

Ülkede yaşayan Macar ve İtalyan ulusal topluluklarına ilişkin 
düzenlemeler Anayasanın 5, 11 ve 64’üncü maddelerinde yer almıştır. Slovenya 
Anayasasının 5’inci maddesi ile ülkedeki “kadim (otokton) İtalyan ve Macar 
ulusal topluluklarının hakları garanti altına alınmıştır. 11’inci madde ile İtalyan 
ve Macar topluluklarının yerleşik bulunduğu belediyelerde İtalyanca ve 
Macarcanın da Slovencenin yanında resmi dil olduğu kabul edilmiştir. Slovenya 
Anayasasının 64’üncü maddesi Slovenya’daki kadim İtalyan ve Macar ulusal 
topluluklarının özel haklarını ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Bu madde 
aşağıdaki gibidir: 

Madde 64. Slovenya’daki Kadim İtalyan ve Macar Ulusal 
Topluluklarının Özel Hakları 
Kadim İtalyan ve Macar ulusal toplulukları ve bunların üyelerinin, 
özgürce kendi ulusal sembollerini kullanma hakkının yanı sıra ulusal 
kimliklerini muhafaza edebilmeleri için örgüt kurma ve ekonomik, 
kültürel, bilimsel ve araştırma faaliyetleri ile birlikte kamu medyası ve 
yayıncılığı alanlarında faaliyette bulunma hakkı garanti edilmiştir. 
Kanunlara uygun olarak, bu iki ulusal topluluk ve bunların üyeleri kendi 
dillerinde eğitim hakkı ile birlikte bu yönde eğitim kurumları kurma ve 
geliştirme hakkına sahiptir. İki dilli okulların zorunlu olduğu coğrafi 
bölgeler kanunla belirlenir. Bu ulusal topluluklar ve bunların üyelerinin 
kökenleri olan milletlerle ve bunların ülkeleriyle münasebetlerini 
geliştirme hakkı garanti altına alınmıştır. Devlet bu hakların 
kullanılması için maddi ve moral desteği sağlar.  
Haklarını kullanmaları için bu toplulukların üyeleri yaşadıkları coğrafi 
bölgelerde kendi kendini yönetim kurumları oluştururlar. Kendi kendini 
yöneten ulusal toplulukların önerisi üzerine devlet bu toplulukları ulusal 
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mevzuat uyarınca bazı fonksiyonları yerine getirmek için 
yetkilendirebilir ve bu fonksiyonların icrası için kaynak sağlar.  
Bu iki ulusal topluluk yerinden yönetim temsil organlarında ve Ulusal 
Asamble’de doğrudan temsil edilir.  
İtalyan ve Macar ulusal toplulukların konumu ve yaşadıkları coğrafi 
bölgelerde haklarının kullanılması biçimi, bu hakların kullanılmasında 
kendi kendini yöneten yerel toplulukların sorumlulukları ve bu coğrafi 
bölgelerin dışında bu ulusal toplulukların üyelerinin kullandıkları 
hakların hepsi kanunla düzenlenir. Her iki ulusal topluluğun ve bunların 
üyelerinin hakları bu toplulukların üyelerinin sayısına bakılmaksızın 
garanti altına alınır.  
Münhasıran ulusal toplulukların Anayasadan kaynaklanan hakların 
kullanılması ve bu toplulukların konumuyla ilgili kanunlar, 
yönetmelikler ve diğer genel hukuki hükümler, bu ulusal toplulukların 
temsilcilerinin rızası olmadan kabul edilemez. 

Kadim Macar ve İtalyan ulusal topluluklarından ayrı olarak, Slovenya 
Anayasasının 65’inci maddesi Slovenya’daki Roman topluluğunun statüsünü ve 
özel haklarıyla ilgili olarak düzenlemenin kanunla yapılacağını belirtmektedir. 

Slovenya Anayasası, sınırları dışında yaşayan etnik Slovenlerle ilgili 
düzenleme de yapmıştır. Anayasanın 5’inci maddesinde yer alan bu 
düzenlemeye göre, “[Slovenya] komşu ülkelerdeki kadim Sloven ulusal azınlığı 
ve yurtdışındaki Sloven göçmenler ve işçiler ile irtibatını korur ve anavatanları 
ile ilişkilerini geliştirir.” 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi ve 
Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı onaylayan Slovenya, bunların 
uygulanışına ilişkin yaptığı bildirimlerde de ülkesinde azınlıkların yaşadığını 
kabul etmiştir.90  

Yunanistan 
Yunanistan Anayasası’nda azınlıklara ilişkin bir düzenleme yer 

almamıştır. Ancak Yunanistan imzaladığı Lozan Barış Antlaşması’nın 45’inci 
maddesi ile Yunanistan’da yaşayan Müslüman azınlığa Türkiye’de yaşayan 
Gayrimüslimlere tanınan hakların aynısını garanti etmiştir.91 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamayan Yunanistan, 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 22 Eylül 1997 
tarihinde imzalamış fakat henüz onaylamamıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Azınlıklarla İlgili Düzenlemeler 

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti anayasasında azınlıklarla ilgili özel 
düzenlemeler yer almamıştır. Türkiye’nin azınlıklarla ilgili olarak izlediği 
politika aynı çizgide gelişmiştir. Türkiye “statüleri ikili ya da çok taraflı 
antlaşmalarla belirlenen grupları azınlık sayma” politikasını kuruluşundan bu 
yana sürdürmektedir. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde konuya ilişkin 
yapılan çalışmalarda Türkiye hep aynı tezi savunmuştur.92 Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konferansı (AGİK) Kopenhag Belgesi’ni kabul eden Türkiye, Yürütme 
Sekreteri’ne gönderdiği bildirimde “ulusal azınlık kavramının ancak ikili ve çok 
taraflı uluslararası belgelerle statüleri belirlenen grupları kapsadığı”nı 
vurgulamıştır. Türkiye benzer görüşleri 1990 Moskova Belgesi ve 1992 
Helsinki II Belgesi için yaptığı bildirimlerde tekrarlamıştır.93 

Türkiye açısından azınlık tanımının yapıldığı en önemli metin Lozan 
Barış Antlaşması’dır. Lozan’ın “Azınlıkların Korunması” başlığını taşıyan         
I. Kısım III. Bölümünde (md.37-45) Türkiye’de yaşayan Gayrimüslimler azınlık 
olarak kabul edilmiştir. Bu maddelerde azınlıklara tanınan haklar ve devletin 
yükümlülükleri94 şunlardır: 

• Doğum, milliyet, dil, soy veya din ayrımı yapılmaksızın herkesin 
yaşam ve özgürlüklerini korumayı tam ve eksiksiz sağlamak. 
(md.38/1) 

• Herkesin, kamu düzeni ve ahlak kurallarıyla çatışmadığı sürece, her 
din, mezhep veya itikadın gereklerini, açıkça veya özel olarak 
serbestçe yerine getirme hakkı. (md.38/2) 

• Ulusal güvenlik veya kamu düzeninin korunması için alınacak 
önlemler saklı kalmak üzere dolaşım ve göç etme hakkı. (md.38/2) 

• Medeni ve siyasi hakların kullanımında eşitlik. (md.39/1) 
• Din ayrımı yapılmaksızın kanun önünde eşitlik. (md.39/2)  
• Din, itikat veya mezhep farkının hiçbir Türk vatandaşının medeni ve 

siyasi haklardan yararlanmasında ve kamu hizmet ve görevlerine 
kabul edilmede, yükseltilmede veya onurlandırılmada, meslek ve iş 
kollarında çalışmada bir engel teşkil etmemesi. (md.39/3) 

• Özel veya ticari ilişkilerde, din, basım veya yayım hususlarında ve 
sosyal yaşamda herhangi bir dilin serbestçe hiçbir kayıt olmaksızın 
kullanımı. (md.39/4) 

• Mahkemelerde Türkçeden başka dil konuşanlara uygun kolaylıkların 
sağlanması yükümü. (md.39/5) 
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• Müslüman olmayan Türk vatandaşlarının hukuken ve fiilen diğer Türk 
vatandaşlarına yapılan muamele ve güvenceden yararlanma hakkı. 
Özellikle, giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere, hayır 
kurumları, dini ve sosyal kurumlar, okullar ve benzeri eğitim ve 
öğretim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda 
kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dini ayinlerini serbestçe yapma 
konusunda eşit muamele görme hakkı. (md.40) 

• Eğitim konusunda önemli oranda oturdukları il ve ilçelerde 
ilköğretimi anadillerinde yapmalarını sağlamak için uygun düşen 
kolaylıkları gösterme yükümü. Türk dilinin öğrenimini zorunlu kılma 
yetkisi saklı tutulmuştur. (md.41/1) 

• Bu tür il ve ilçelerde devlet bütçesi, belediye bütçesi veya diğer 
bütçelerce eğitim, din veya hayır işlerine genel gelirlerden 
sağlanabilecek paralardan hakkaniyete uygun pay almalarını sağlama 
yükümü. (md.41/2) 

• Aile hukuku ve kişisel statüye ilişkin sorunların, ilgili azınlığın örfleri 
uyarınca çözümlenmesini sağlayacak önlemleri alma yükümü. 
(md.42/1) 

• Kiliselere, havralara, mezarlıklara ve diğer dini kurumlarına tam bir 
koruma sağlama yükümü. (42/3) 

• Türkiye’de halen mevcut vakıflarına, din ve hayır işleri kurumlarına 
bütün kolaylık ve izinleri sağlama yükümü ve yeni din ve hayır 
kurumları kurulması söz konusu olduğunda, bu nitelikteki diğer özel 
kurumlara tanınan gerekli kolaylığın bunlara da tanınması yükümü. 
(md.42/3) 

• İnançlarına veya dini ayinlerine aykırı davranışta bulunmaya 
zorlanmama yükümü. (md.43/1)95 

Türkiye ne Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 
ne de Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamamıştır. 

Sonuç 

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, uluslararası hukukta, eşitlik ve ayrım 
gözetmeme ilkeleri üzerine oturtulan azınlık haklarının, zamanla azınlıkları 
korumada yetersiz kaldığı görülmüş, azınlıklarla ilgili yeni haklar tanınması 
gerektiği görüşü ağır basmıştır. Bu nedenle, önce BM çerçevesinde oluşturulan 
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, sonra Avrupa Konseyi 
çerçevesinde hazırlanan Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve Ulusal 
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Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme ile azınlık hakları daha 
kapsamlı olarak belirlenme yoluna gidilmiştir. 

Son zamanlarda, azınlık haklarına uluslararası alanda ilginin artmasının 
temel nedenleri arasında, Doğu Blokunun çöküşüyle birlikte Avrupa 
ülkelerinin, etnik uyuşmazlıkların barış ve istikrarı bozucu etkisini azaltma, 
azınlıklarla ilgili sorunlardan kaynaklanan çatışmaların önlenmesini sağlama 
çabaları vardır.  

Azınlıkların sosyolojik olarak tanımlanması nispeten daha az sorunlu 
iken, azınlıklarla ilgili olarak kabul edilen bütün uluslararası belgelerde azınlık 
kavramı tanımsız kalmıştır. Tanımlamanın yapılamaması teknik olanaksızlıktan 
değil, devletlerin kendi tanımlarıyla bağlı kalma isteklerinden kaynaklanmıştır.  

Azınlıklarla ilgili olan bütün uluslararası belgelerde azınlık haklarından 
değil, azınlıklara mensup kişilerin haklarından bahsedilmiştir. Böyle bir 
düzenlemeye gidilmesinin altında yatan temel neden, devletlerin azınlıklara, 
içinde kendi kaderini tayin hakkının da bulunduğu kolektif haklar tanımak 
istememeleri, grubun kendisini değil, gruba mensup kişiyi özne kabul ederek 
tanınan hakların bireysel hak olacağını vurgulama arzularıdır. Ulusal 
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’de hakların “hem bireysel 
olarak hem de başkalarıyla birlikte topluca” kullanılabileceğinden bahsedilmesi 
bir yandan kolektif hak olduğunun ima edildiği şeklinde yorumlanabileceği 
gibi, diğer yandan bu formülasyonla azınlıklara kolektif hak tanınmayacağının 
dolaylı yoldan ifade edildiği şeklinde de yorumlanabilir. 

Yukarıda sözü edilen üç uluslararası andlaşma ve sözleşme ile azınlık 
gruplarına mensup kişilerin yararlanacağı hakların çerçevesi çizilmiştir. Bu 
haklar, “Azınlık Haklarının Kapsamı” başlığı altında incelenirken değinildiği 
gibi, temelde azınlık mensubu kişilerin kendi kimliklerini, kültürlerini, dinlerini, 
dillerini ve geleneklerini koruma; kendi örgütlerine sahip olma; azınlık dilinde 
haber ve fikir alma ve verme hürriyetini kapsayan ifade hürriyeti; kendi kitle 
iletişim araçlarına sahip olma ve bunları kullanma; azınlık dilini, özel ve 
kamusal alanlarda kullanma; azınlık dilindeki adını ve soyadını kullanma; kendi 
azınlık dilini öğrenme ve anadilde eğitim hakkı ile kendi özel eğitim ve öğretim 
kurumlarını kurma ve yönetme gibi azınlığın çoğunlukla fiili eşitliğini 
sağlamaya yönelik haklardır.  

Uluslararası hukuk metinlerinde azınlık hakları düzenlenirken hakların 
yanında ödevlere de yer verilmiş, böylece bir denge mekanizması kurulmaya 
çalışılmıştır. Özellikle Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme düzenlenirken, azınlık haklarının kullanımında devletlerin ülke 
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bütünlüğü ve ulusal egemenliklerine saygı gösterilmesi esası benimsenmiştir. 
Azınlık mensubu kişilerin devletlerin ülke bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına 
aykırı faaliyet veya eylemde bulunması, azınlık haklarının kötüye kullanılması 
yasaklanmıştır.  

Bu çalışma kapsamındaki ülkeler değerlendirmeye tabi tutulduğunda, ele 
alınan 29 devletten 15’inin anayasasında (Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, 
Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Kıbrıs Rum Yönetimi, 
Lüksemburg, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye) azınlıklara ilişkin 
düzenleme yapılmadığı görülmektedir.96  

İncelenen devletlerden Avusturya, Finlandiya, Letonya, Macaristan, 
Polonya, Romanya ve Slovenya ülkelerinde yaşayan azınlık gruplarının 
kimliklerinin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını 
anayasalarında beyan etmişlerdir. Azınlık kültürünün korunmasını ve 
geliştirilmesini Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya anayasal garanti altına 
almıştır.  

Azınlıkların mahalli idarelerde kendileriyle ilgili kararlara katılma 
hakkını Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya anayasalarında tanımış 
ülkelerdir.  

Azınlıkların kendi örgütlerini ve derneklerini kurma hakkını ise Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya 
anayasalarında teminat altına almıştır.  

Azınlıkların kendi kitle iletişim araçlarına sahip olma hakkını 
anayasalarında hüküm altına alan tek ülke ise Slovenya’dır.  

Estonya, Polonya, Slovakya ve Slovenya azınlıkların kendi eğitim 
kurumlarına sahip olma hakkını anayasalarında teminat altına almışlardır. 
Anadilde eğitim hakkı ise Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Macaristan, 
Romanya, Slovakya ve Slovenya anayasalarında garanti edilmiştir. Azınlıkların 
kendi dilini öğrenme hakkı olduğu Bulgaristan, Finlandiya, İtalya, Letonya, 
Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya anayasalarında açıkça 
belirtilmiştir. Azınlık dillerinin azınlıkların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde 
mahalli idari makamlarla ilişkilerde kullanılmasına ilişkin düzenleme Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve 
Slovenya anayasalarında yer almaktadır. Macaristan azınlık dilindeki adı ve 
soyadını kullanma hakkını anayasasında teminat altına almıştır.  

İncelenen ülkelerin bir kısmında ülke sınırları dışında yaşayan kendi etnik 
grubuna mensup azınlıklarla ilişkilerin geliştirileceği yönünde anayasalarda 
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ifadelere rastlanmıştır. Bu ülkeler Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve 
Slovenya’dır.  

Görüleceği üzere ülke anayasalarında azınlık haklarıyla ilgili ayrıntılı 
düzenlemeler daha çok eski Doğu Bloku ülkeleri tarafından yapılmıştır. Bunun 
temel nedeninin AB’nin bu ülkeleri etnik sorunlarını çözmeden AB üyesi 
yapmak istememesi olduğu söylenebilir. Söz konusu ülkeler nispeten yakın 
dönemde yeni anayasalara sahip oldukları için azınlık haklarıyla ilgili 
uluslararası andlaşmalarda yer alan azınlık haklarını kendi anayasalarına da 
taşımışlardır.  

İncelenen ülkelerden anayasalarında azınlıklara ilişkin düzenleme 
yapmayan ülkelerden Almanya, Danimarka, Hollanda, İrlanda, Kıbrıs Rum 
Yönetimi ve Portekiz taraf oldukları uluslararası andlaşmaların gereği olarak 
ülkelerinde azınlık gruplarının varlığını kabul etmişler ve azınlık haklarıyla 
ilgili düzenlemeleri kendi kanunlarında ve daha alt mevzuatlarında 
yapmışlardır. Bu kategoride yer alan İspanya, Belçika ve İngiltere, ülkelerindeki 
farklı etnik gruplara azınlık haklarının ötesinde geniş haklar tanıdıkları 
görülmektedir. Anayasalarında azınlıklarla ilgili düzenleme yapmayan 
ülkelerden küçük yüzölçümüne ve az nüfusa sahip Malta ve Lüksemburg Ulusal 
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf olmuşlar ve 
yaptıkları bildirimde ülkelerinde azınlık gruplarının bulunmadığını beyan 
etmişlerdir. Bütün bunlar dikkate alındığında, incelenen ülkeler içinde 
azınlıklarla ilgili uluslararası andlaşmalara taraf olmayan ve anayasasında da 
düzenleme yapmayan dört ülke kalmaktadır: ABD, Fransa, Yunanistan ve 
Türkiye. 
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Notlar
                                                 
1 Bunun istisnası “mikro devlet” diye tabir edilen çok az nüfusa sahip küçük ülkelerdir. 
Örneğin, Vanuatu, Kiribati, Palau, Nauru ve Saint Lucia. 
2 “Andlaşma” tabiri Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “anlaşma” ve “antlaşma” şeklinde 
geçmesine rağmen, bu çalışmada Anayasamızda ve 244 sayılı Kanunda geçtiği şekliyle 
“andlaşma” olarak kullanılmıştır. 
3 Azınlık haklarının tarihsel gelişimiyle ilgili olarak bkz. Erol Kurubaş, Asimilasyondan 
Tanınmaya: Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı, Asil Yayın 
Dağıtım, Ankara, 2004, s.32-58, Süleyman S. Terzioğlu, Uluslararası Hukukta 
Azınlıklar ve Anadilde Eğitim Hakkı, Alp Yayınevi, Ankara, 2007, s.12-49, Baskın 
Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 3. Basım, İmaj 
Yayınevi, Ankara, 2000, s.105-118 ve Ayşe Füsun Arsava, Azınlık Kavramı ve Azınlık 
Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 
27. Maddesi Işığında İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yayın 
No: 579, Ankara, 1993, s.1-17. 
4 Erol Kurubaş, a.g.k., s.x. 
5 Örneğin Türkiye açısından azınlık tanımının yapıldığı en önemli metin Lozan Barış 
Andlaşması metnidir. Lozan’ın “Azınlıkların Korunması” başlığını taşıyan I. Kısım III. 
Bölümünde (Madde 37-45) Türkiye’de yaşayan Gayrimüslimler azınlık olarak kabul 
edilmiştir. Bkz. İsmail Soysal, Türkiye’nin Dış Münasebetleriyle İlgili Başlıca Siyasi 
Andlaşmaları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1965, s.47-50. 
6 Örneğin Birleşmiş Milletler çerçevesinde imzalanan ve 1976’da yürürlüğe giren (taraf 
devletler açısından bağlayıcı hale gelen) 1966 tarihli Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşme’nin 27. maddesinde “Etnik, dinsel ya da dil azınlıklarının 
bulunduğu devletlerde, bu azınlıklara mensup olan kişiler, kendi gruplarının diğer 
üyeleri ile birlikte, kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerine inanma ve bu dine 
göre ibadet etme, ya da kendi dillerini kullanma hakkından yoksun 
bırakılmayacaklardır” hükmüne yer verilmiştir. Bu andlaşmaya taraf olan 167 ülke, 
topraklarında bulunan azınlıkların haklarını tanımıştır. Bkz. Birleşmiş Milletler, 
“International Covenant on Civil and Political Rights”, Erişim: 12.11.2011, http:// 
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg _no=IV-4&chapter=4&l 
ang=en  
Avrupa Konseyi çerçevesinde 1992 yılında imzaya açılan ve 1998 yılında taraf devletler 
açısından yürürlüğe giren “Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı” ile 1995 yılında 
imzaya açılan ve 1998 yılında taraf devletler açısından yürürlüğe giren “Ulusal 
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme” azınlık haklarının tanıyan ve 
azınlıkların korunmasına yönelik taraf devletleri yükümlülük altına sokan bölgesel 
düzeyde (Avrupa) yapılmış uluslararası sözleşmelerdir. Bugün Bölgesel ve Azınlık 
Dilleri Avrupa Şartı 25 Avrupa ülkesinde uygulama alanı bulmuştur. Bkz. Avrupa 
Konseyi, “European Charter for Regional or Minority Languages CETS No.: 148”, 
Erişim: 12/11/2011, http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/Cherche Sig.asp? 
NT=148&CM=8&DF=12/11/2011&CL=ENG Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin 
Çerçeve Sözleşme ise 39 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilmiştir. Bkz. Avrupa 
Konseyi, “Framework Convention for the Protection of National Minorities CETS No. 
157”, Erişim: 12.11.2011, http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig 
.asp?NT=157&CM=8&DF=12/11/2011&CL=ENG 
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7 Ülkelerin anayasalarına ya da daha alt mevzuatına azınlıklarla ilgili düzenlemeler 
koyması başlıca iki nedenden kaynaklanmaktadır. İlki, ülkelerin kendi iç barışlarını 
koruma çabasıyla bu düzenlemelere yer verilmesidir. İkincisi ise, taraf oldukları 
uluslararası andlaşmaların gereği olarak iç hukuklarında düzenlemeler yapmalarıdır. 
Örneğin Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf olan 
ülkeler adı geçen sözleşme gereğince mevzuatlarında azınlıklara ilişkin düzenlemeler 
yapmaktadırlar.  
8 “Pozitif haklar” kavramı ikinci bölümde “Azınlık Haklarının Kapsamı” başlığı altında 
ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  
9 Baskın Oran, a.g.k., s.66-67. 
10 Naz Çavuşoğlu, “Azınlık Nedir?” İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 19-20 (1997-1998), 
s.93. 
11 Frencesco Capotorti, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious 
and Linguistic Minorities, United Nations, New York, 1991. 
12 A.k., s.96, par.568. 
13 A.k., s.96, par.566-567. 
14 Naz Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, Su 
Yayınları, İstanbul, 2001, s.28. 
15 Füsun Üstel, “Ulusal Devlet ve Etnik Azınlıklar”, Birikim, No.73 (Mayıs 1995), s.13. 
16 Naz Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, s.28. 
17 Ayşe Füsun Arsava, a.g.k., s.56. 
18 Frencesco Capotorti, a.g.k., s.34, par.197. 
19 Ayşe Füsun Arsava, a.g.k., s.57. 
20 A.k., s.57-58. 
21 Erol Kurubaş, a.g.k., s.22. 
22 Erol Kurubaş, a.g.k., s.23-24. 
23 Süleyman S. Terzioğlu, a.g.k., s.8-9 ve Baskın Oran, Türkiye’de Azınlıklar: 
Kavramlar, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, TESEV Yayınları, İstanbul, 2004, 
s.23. 
24 Baskın Oran, Türkiye’de Azınlıklar, s.23-24. 
25 Naz Çavuşoğlu, “Azınlıkların Korunmasına İlişkin Uluslararası Normlar” Türkiye’de 
Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları, der. Ayhan 
Kaya ve Turgut Tarhanlı, TESEV Yayınları, İstanbul, 2005, s.241-261. 
26 Naz Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, s.24-25 ve 
Erol Kurubaş, a.g.k., s.15-20. 
27 Naz Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, s.25. 
28 A.k., s.30. 
29 Karşılaştırma için bkz. Avrupa Konseyi, “List of Declarations Made with Respect to 
Treaty No. 157”, Erişim: 12.11.2011, http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun 
/ListeDeclarations.asp?NT=157&CM=8&DF=12/1 1/2011&CL=ENG&VL=1 
30 Bkz. Süleyman S. Terzioğlu, a.g.k., s.11-12 ve Erol Kurubaş, a.g.k., s.20-21. 
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31 Anayasa metni ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin İnternet Sitesinden alınmış ve 
orada yazıldığı şekilde metne aktarılmıştır. Bkz. Amerikan Büyükelçiliği Ankara 
Türkiye, “Amerika Hakkında: Amerika Birleşik Devletleri Anayasası: Açıklamalı”, 
Erişim: 17.11.2011, http://turkish.turkey.usembassy.gov/media/pdf/abd-ana yasasi.pdf  
32 Bkz. Avrupa Konseyi, “List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157”, 
Erişim: 12.11.2011, http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations 
.asp?NT=157&CM=8&DF=12/11/2011&CL=ENG&VL=1 [Bundan sonra bu linke atıf 
“List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157” şeklinde yapılacaktır.] ve 
Avrupa Konseyi, “List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148”, 
Erişim:12.11.2011, http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations. 
asp? NT=148&CM=8& DF=12/11/2011&CL=ENG&VL=1 [Bundan sonra bu linke atıf 
“List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148” şeklinde yapılacaktır.] 
33 Frencesco Capotorti, a.g.k., s.31, par.162. 
34 Avusturya Dışişleri Bakanlığı, “Österreichische Bundesverfassungsgesetze”, Erişim: 
05.11.2011, http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/4-Oesterreich 
_Zentrale/182_bv_deu_eng_frz.pdf 
35 Frencesco Capotorti, a.g.k., s.31, par.159. 
36 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
37 Legislationonline, “The Belgian Constitution”, Erişim: 06.11.2011, http://legislation 
line.org/download/action/id/1744/file/b249d2a58a8d0 b9a5630012da8a3.pdf 
38 Frencesco Capotorti, a.g.k., s.51, par.298. 
39 Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, “Constitution”, Erişim: 05.11.2011, 
http://www.parliament.bg/ en/const 
40 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
41 Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi, “Constitution of the Czech Republic”, Erişim: 
06.11.2011, http://www. psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html 
42 Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, “Charter of Fundamental Rights and 
Freedoms”, Erişim: 06.11.2011, http://www.concourt.cz/view/czech_charter; 
Legislationonline, “Resolution of the Presidium of the Czech National Council of 16 
December 1992 on the Declaration of the Charter of Fundamental Rights and Basic 
Freedoms as a Part of the Constitutional Order of the Czech Republic”, Erişim: 
06.11.2011, http://legislationline. org/documents/action/popup/id/5798/preview  
43 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
44Francesco Capotorti, a.g.k., s.31, par.162. 
45 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
46 Bkz. Estonya Cumhurbaşkanlığı, “Constitution of the Republic of Estonia”, Erişim: 
06.11.2011, http://www. president.ee/en/republic-of-estonia/the-constitution/index.html. 
47 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
48 Finlandiya Adalet Bakanlığı, “The Constitution of Finland”, Erişim: 07.11.2011, 
http://www.om.fi/uploads/ 54begu60narbnv_1.pdf 
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49 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
50 Frencesco Capotorti, a.g.k., s.13, par.67. Türkçe çevirisi için bkz. Şeref Ünal, 
Milletlerarası Hukuk Açısından Güneydoğu Sorunu ve Terörle Mücadele, TBMM 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 1997, s.19. 
51 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
52 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
53 Ahmet Yıldız, “Etnik Yapının Siyasi Yapılanmaya Etkisi (Belçika, Birleşik Krallık, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda)”, TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü 
Araştırma Birimi, Hukuk ve Siyaset Bilimi Rapor No.43, 1994, s.8-10. 
54 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
55 Bkz. Avrupa Konseyi, “Report Submitted by Ireland Pursuant to Article 25, 
Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities”, 
Erişim: 17.11.2011, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3 FCNMdocs/ 
PDF_1st_SR_Ireland_en.pdf 
56 Ahmet Yıldız, “Milli Bütünleşmede İspanya Modeli”, TBMM Kütüphane ve 
Dokümantasyon Müdürlüğü Araştırma Birimi, Hukuk ve Siyaset Bilimi Rapor No.37, 
1993, s.1. 
57 Burada “ulusal topluluklar” tabiri Anayasanın İngilizce versiyonundaki 
“nationalities” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. 
58 İspanya Senatosu, “Spanish Constitution”, Erişim: 10.11.2011, http://www. 
senado.es/constitui/indices/consti_ing.pdf Anayasanın Türkçe çevirisinde, “ulusal 
topluluklar” tabiri hariç, Ahmet Yıldız’ın “Milli Bütünleşmede İspanya Modeli” 
çalışmasında yaptığı çeviri esas alınmıştır. 
59 Ahmet Yıldız, “Milli Bütünleşmede İspanya Modeli”, s.4. 
60 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
61 “Yönetim Yapısı” tabiri Anayasanın İngilizce versiyonundaki “Instrument of 
Government” tabiri yerine kullanılmıştır. 
62 İsveç Parlamentosu, “The Instrument of Government”, Erişim: 10.11.2011, http:// 
www.riksdagen.se/tem plates/R_Page____6307.aspx 
63 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
64 İtalya Senatosu, “Constitution of the Italian Republic”, Erişim: 11.11.2011, http:// 
www.senato.it/document i/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf 
65 Francesco Capotorti, a.g.k., s.30, par.156. 
66 A.k., s.30-31, par.158. 
67 A.k., s.76, par.434. 
68 Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşmiş Milletler tarafından “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla 
Adanın meşru temsilcisi kabul edilmektedir. 
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69 Bkz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Kıbrıs Cumhuriyeti 
Anayasası”, Erişim: 16.11.2011, http://www.trncinfo.com/images/belgeler/4/1960% 
20Kıbrıs_Cumhuriyeti_Anayasası.pdf 
70 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
71 Letonya Anayasa Mahkemesi, “The Constitution of the Republic of Latvia”, Erişim: 
12.11.2011, http://www. satv.tiesa.gov.lv/?lang=2&mid=8 
72 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
73 Litvanya Anayasa Mahkemesi, “Constitution of the Republic of Lithuania”, Erişim: 
12.11.2011, http://www .lrkt.lt/Documents2_e.html 
74 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
75 Nisan 2011’de kabul edilen yeni Macaristan Anayasası Ocak 2012’de yürürlüğe 
girmiştir. Bu çalışmada yeni anayasa esas alınmıştır. Macaristan Hükümeti, “The 
Fundamental Law of Hungary”, Erişim: 12.11.2011, http://www.kormany.hu/dow 
nload/4/c3/30000/THE%20FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf. 
76 “Ulusal topluluklar” tabiri Anayasanın İngilizce versiyonundaki “nationalities” 
kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. 
77 “Temel Haklar Kamu Denetçisi” tabiri İngilizce metindeki “The Commissioner for 
Fundamental Rights” ifadesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. 
78 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
79 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
80 Bkz. Polonya Temsilciler Meclisi, “The Constitution of the Republic of Poland of 
2nd April, 1997”, Erişim: 13.11.2011, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angiel 
ski/kon1.htm 
81 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
82 Portekiz Parlamentosu, “Constitution of the Portuguese Republic”, Erişim: 
13.11.2011, http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/cons_leg/Constitution VII rev 
isao_definitive.pdf 
83 Avrupa Konseyi, “Second Report Submitted by Portugal Pursuant to Article 25, 
Paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities”, 
Erişim: 17.11.2011, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs 
/PDF_2nd_SR_Portugal_en.pdf 
84 Romanya Temsilciler Meclisi, “Constitution of Romania”, Erişim: 13.11.2011, 
http://www.cdep.ro/ pls/dic/site.page?id=371 
85 Organik kanun deyiminden, normlar hiyerarşisinde normal kanunların üstünde ama 
anayasanın altında bulunan ve uygulanmasına ilk olarak 1958’de Fransa’da başlanan 
kanunlar anlaşılmaktadır.  
86 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
87 Slovak Cumhuriyeti Ulusal Konseyi, “Constitution of the Slovak Republic”, Erişim: 
16.11.2011, http://www. ncsr.sk/web/Static/en-US/NRSR/Dokumenty/constitution.doc 
88 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
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89 Slovenya Anayasa Mahkemesi, “Constitution”, Erişim: 16.11.2011, http://www.us-
rs.si/media/full.text.of. the.constitution.pdf 
90 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
91 İsmail Soysal, a.g.k., s.47-50. Daha geniş bilgi için bkz. Sevin Toluner, “Lozan 
Azınlıkların Korunması Rejimi ve Batı Trakya Türkleri”, Cumhuriyetin 75. Yıl 
Armağanı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, s.219-247. 
92 Şeref Ünal, a.g.k., s.127.  
93 Naz Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, s.18. 
94 Uygulamada Türk vatandaşı Rum, Ermeni ve Yahudi etnik kökenli kişiler Lozan 
Barış Andlaşmasının azınlıklara tanınan haklardan yararlanmaktadırlar. Gayrimüslim 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Lozan Barış Andlaşması’nın 37-45 inci 
maddelerinde sayılan haklardan yararlanacağı açık olmakla birlikte, hem Gayrimüslim 
vatandaşların hangi gruplardan oluştuğu (örneğin Türk vatandaşı Süryanilerin 
azınlıklara tanınan haklardan yararlanıp yararlanamayacakları) , hem de bu maddelerde 
sayılan bazı hakların kapsamının ne olduğu (örneğin mahkemelerde Türkçeden başka 
dil konuşanlara uygun kolaylıkların sağlanması ile ilgili düzenlemeden sadece 
Gayrimüslim vatandaşlara mı yoksa anadili Türkçe olmayan bütün vatandaşlara mı 
uygulanacağı) konusunda akademik tartışmalar devam etmektedir. Bkz. Baskın Oran, 
Türkiye’de Azınlıklar: Kavramlar, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, s.49-66. 
95 İsmail Soysal, a.g.k., s.47-50. 
96 Ek-1’de görüleceği üzere 15 ülke anayasasında azınlıklara ilişkin düzenleme yoktur. 
Ancak İspanya ve Belçika eşit haklara sahip bölgelerden ve topluluklardan oluştuğu için 
onu oluşturan etnik unsurlar azınlık olarak değil, devleti oluşturan eşit parçalar olarak 
anlaşılmalıdır. İngiltere ise yazılı bir anayasaya sahip olmadığı için azınlıklara ilişkin 
düzenlemeye yer vermemiş görünmektedir. Metin içinde anlatıldığı gibi İskoç, Gal ve 
İrlandalı etnik kökenine sahip vatandaşları azınlık hakları olarak ele alınan haklardan 
daha geniş haklara sahip bulunmaktadır. Sonuç olarak, gerçekte 12 ülkede azınlıklarla 
ilgili anayasal düzenleme yapılmamıştır. 
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EKLER 

EK 1: İNCELENEN ÜLKE ANAYASALARINDA AZINLIKLARA 
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

ÜLKELER 
Anayasada 
düzenleme 

yok 

ANAYASADA AZINLIKARA TANINAN POZİTİF HAKLAR 

Kimliğini 
Koruma 

Kültürünü 
Koruma 

Kendileriyle 
İlgili Kararlara 

Katılma 

Kendi 
Örgütlerini 

Kurma 

Kendi Kitle 
İletişim 

Araçlarına 
Sahip Olma 

Kendi Eğitim 
Kurumlarını 

Kurma 

Anadilde 
Eğitim 

Kendi 
Dilini 

Öğrenme 

Dillerini 
İdari 

Makamlara 
İlişkilerde 
Kullanma 

Azınlık 
Dilindeki 
Adını ve 
Soyadını 

Kullanma 
Almanya             
ABD             
Avusturya  md.18 md.8         
Belçika  2           
Bulgaristan   md.54      md.36   
Çek Cum. 
(THÖŞ)3   md.25 md.25 md.25   md.25  md.25  

Danimarka             
Estonya     md.50  md.37 md.37  md.51  
Finlandiya  Bl.2/Ks. 174       Bl.2/Ks.17 Bl.2/Ks.17  
Fransa             
Hollanda             
İngiltere             
İrlanda             
İspanya  5           
İsveç   Yn.Yp.md.26         
İtalya         md.6   
Kıbrıs Rum 
Yön.             

Letonya  md.114 md.114      md.114   
Litvanya   md.37  md.45   md.45 md.37   
Lüksemburg             
Macaristan  md.xxıx md.xxıx     md.xxıx  md.xxıx md.xxıx 
Malta             
Polonya  md.35 md.35 md.35 md.35  md.35  md.35   
Portekiz             
Romanya  md.6   md.62   md.32 md.32 md.120  
Slovakya   md.34 md.34 md.34  md.34 md.34 md.34 md.34  
Slovenya  md.61 md.61  md.11 md.11 md.11 md.11 md.11 md.61,11  
Yunanistan             
Türkiye             
Toplam 15 7 10 3 7 1 4 7 9 7 1 

                                                 
1 md.: madde 
2 Belçika Anayasası Belçika’yı “üç toplumlu ve dört bölgeli” bir devlet olarak 
tanıdığından, azınlık-çoğunluk ilişkisinden ziyade bir arada yaşama iradesinden 
bahsedilebilir.  
3 THÖŞ: Temel Haklar ve Özgürlükler Şartı (Çek Cumhuriyeti Anayasasının 3 üncü 
maddesi THÖŞ’ü Anayasanın bir parçası olarak nitelemektedir. 
4 Bl.2/Ks.17: Bölüm 2/Kısım 17 
5 İspanya Anayasası, ülkeyi üç tarihi özerk topluluk, özel yasayla düzenlenmiş bir özerk 
topluluk, 12 normal özerk topluluk ve bir başkent bölgesinden oluşan toplam 17 
bölgesel birim halinde düzenlemiştir. Bu nedenle bütün topluluklar eşit konumda 
olduğundan, Belçika gibi İspanya’da da azınlık-çoğunluk ilişkisinden ziyade bir arada 
yaşama iradesinden bahsedilebilir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak, Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi ve Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa 
Şartı’nı onaylayan İspanya, söz konusu andlaşmalar gereğince Avrupa Konseyi’ne 
sunduğu devlet raporlarında azınlık olarak sadece Romanlardan bahsetmektedir. Bkz. 
Avrupa Konseyi, “Third Report Submitted by Spain Pursuant to Article 25, Paragraph 2 
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of the Framework Convention for the Protection of National Minorities”, Erişim: 
17.11.2011, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_S 
R_Spain_en.pdf 
6 Yn.Yp.: Yönetimin Yapısı (İsveç Anayasası dört Temel Kanunun birleşiminden 
oluşmaktadır. Bunlardan biri de “Yönetimin Yapısı” başlığını taşımaktadır. 
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DİL HAKLARI 

Aziz AYDIN∗ 

il kimliğin oluşumunda temel bir unsurdur. Aynı zamanda dil, bireyler 
açısından olduğu gibi, toplumla ilişki açısından da kendini tanımlama için 

temel bir referans noktası oluşturmaktadır. Kimlik ile ilgili sorunlarda 
belirleyici bir unsur olmasının yanı sıra dil bir sosyal organizasyon aracıdır. Bu 
nedenle, bir devlette azınlık grubuna mensup kişilerin kendi dillerini özgürce 
konuşabilmeleri kimliklerinin ve etnik gruba aidiyetlerinin oluşumunda da 
merkezi bir rol oynamaktadır. Diğer bir deyişle, azınlık gruplarının çoğu için 
dil, grubun bütünlüğünün sağlanmasının, kimliğinin ve kültürünün oluşumunun 
en önemli bileşenidir.  

Bir ülkede farklı dillerin bulunması azınlık gruplarının varlıklarını 
sürdürmesi açısından önemli iken, ortak bir dil oluşturmak ise ulus yaratma 
süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dil, ortak bir ulus kimliği ve aynı etnik 
gruba ait olma duygularını meydana getirmede vazgeçilmez unsurlardan biridir. 
Ulusal dilde zorunlu eğitim, kamu makamları önünde ulusal dilin kullanılma 
gerekliliği ve zorunlu askerlik gibi uygulamalar bir ülkede dilsel bütünlüğü 
yaratmak için kullanılan etkili politikalardır.  

                                                 
∗ Yasama Uzmanı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

D
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Aynı ülkede ortak bir dil oluşturma çabası ve azınlıkların dillerinin 
korunmasına yönelik politikalar zaman zaman gerilime neden olabilmektedir. 
Özellikle yönetim alanında, devletlerin dil kullanımı ile ilgili yaptığı seçimler 
kamu araçlarına erişebilme açısından önem taşımakta, sosyal bütünleşme 
yolunda ya bir araç ya da bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.1  

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal Azınlıklar Yüksek 
Komiserliğinin 1 Mart 1999 tarihinde yayınladığı “AGİT Bölgesinde Ulusal 
Azınlıklara Mensup Kişilerin Dilsel Hakları Üzerine Rapor” başlıklı çalışmada 
yapılan tespitler bu çalışmada ele alınan konu bakımından önemlidir. Raporda, 
“… [H]ükümetler azınlık haklarından yararlanılması bakımından dilsel hakların 
önemini farklı biçimlerde kabul etmişlerdir. Bazıları [hükümetler] ülkelerinde 
kullanılan azınlık dillerinin korunması ve teşviki amacıyla özel önlemler 
almışlardır. Ancak hükümetlerin ulusal mevzuatlarıyla veya diğer 
uygulamalarıyla azınlıklara mensup kişilerin kendi dillerini konuşma 
olanaklarını kısıtlama arayışına girdikleri veya diğerlerinin [çoğunluğun] benzer 
sonucu doğuracak eylemlerine müsamaha gösterdikleri yerlerde [bu konuda] 
sorunlar doğmuştur.”2 

Her devletin az ya da çok etnik köken, din veya dil bakımından farklı 
grupları barındırdığı günümüz koşullarında, gerek toplumsal barışı sağlamak ve 
toplum içi gerilimleri azaltmak gerekse uluslararası toplumdan gelen baskıları 
hafifletmek için ülkelerin anayasa ve daha alt mevzuatında düzenlemeye gittiği 
ve azınlık haklarıyla ilgili uluslararası andlaşma3 ve sözleşmeleri onayladığı 
görülmektedir. 

Azınlıkların korunmasına ilişkin düzenlemeler önceleri devletler 
arasındaki ikili ve çok taraflı andlaşmalarla yapılıyorken, II. Dünya Savaşı 
sonrası dönemde insan hakları hukuku içinde azınlıklara dair evrensel nitelikte 
ve hukuki bağlayıcılığa sahip düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.4 
Başlangıçta eşitlik ve ayrım gözetmeme gibi çok genel hukuk kurallarıyla 
korunmaya çalışılan azınlıklar, bu hakların yetersizliğinin ortaya çıkmasıyla 
birlikte çoğunlukla fiili eşitliği sağlamaya yönelik azınlık mensubu kişilerin 
kendi kimliklerini koruma, kendi kültürlerini yaşatma ve geliştirme hakları; 
kimliklerinin asli unsurlarını oluşturan din, dil, gelenekler ve kültürel mirası 
koruma hakları; dinini ya da inancını açıklama ve dini kurumlar, örgütler ve 
dernekler kurma hakları; kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke 
sınırlarıyla kayıtlı bulunmaksızın, görüş edinme ve azınlık dilinde haber ve fikir 
alma ve verme hürriyetini kapsayan ifade hürriyeti hakları; kitle iletişim 
araçlarından yararlanma ve kendi kitle iletişim kuruluşlarını kurma ve kullanma 
hakları; azınlık dilini, özel ve kamusal alanlarda (burada kamusal alan deyimi, 
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Türkiye’de yaygın olarak kullanılan anlamının dışında, kamuya açık mekânları, 
dışarıyı, başka kişilerin de bulunduğu yerleri ifade etmektedir.) müdahale 
edilmeksizin kullanma hakları; azınlık dilinin idari makamları kapsar şekilde 
kamu makamlarıyla ilişkilerde kullanılması hakkı; azınlık dilindeki adını ve 
soyadını kullanma hakkı; kendi azınlık dilini öğrenme ve anadilde eğitim hakkı 
ile kendi özel eğitim ve öğretim kurumlarını kurma ve yönetme hakları gibi 
uluslararası hukuk metinlerinde yer alan pozitif haklarla5 korunmaya 
çalışılmıştır.6 Yukarıda sayılan haklar incelendiğinde, azınlıkların dil haklarının 
azınlık hakları içinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 

Dil hakları dâhil, azınlıklara tanınan haklarının kapsamına ilişkin 
düzenlemeler değişik ülkelerde farklı biçimlerde yapılabilmektedir. Bazen ikili 
ve çok taraflı andlaşmalarda azınlıkların hangi gruplardan oluştuğu ve onlara 
tanınan dil hakları belirlenmektedir.7 Bazen bir uluslararası örgüt çatısı altında 
taraf devletler açısından hüküm doğuran çok taraflı uluslararası andlaşmalarla 
azınlıklara tanınan dil haklarına ilişkin düzenlemeler yapılabilmektedir.8 Bazen 
de ülkeler kendi anayasalarına veya daha alt mevzuatına azınlıkların dil 
haklarıyla ilgili düzenlemeleri kendileri koymaktadırlar.9 Anayasalarda 
azınlıklara tanınan haklara ilişkin düzenlemelerin tamamının ayrı ayrı ele 
alınması bu çalışmanın kapsamının çok ötesine taşacağından, burada ülke 
anayasalarında azınlıkların sadece dil haklarıyla ilgili yapılan düzenlemeler 
incelenmiştir. Bu çalışmada ele alınan ülkeler Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile sınırlandırılmıştır. Türkçe çevirisi 
bulunan ABD Anayasası ile resmi metinlerinden biri Türkçe olan Kıbrıs Rum 
Yönetimi Anayasaları hariç, diğer ülke anayasalarının orijinal/çeviri İngilizce 
metinleri incelenerek gerekli kısımlarının Türkçeye çevirisi yapılmıştır. 
Uluslararası andlaşmalarla söz konusu ülkelerde azınlıkların dil haklarına ilişkin 
ne gibi düzenlemeler yapıldığı ve hakların uygulanmasına ilişkin hususlara ise 
ayrıntıya girilmeden değinilmiştir.  

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Girişten sonra ikinci bölümde, 
dil haklarının kapsamı irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, AB ülkeleri ve ABD 
anayasalarında azınlıkların dil haklarıyla ilgili düzenlemeler ele alınmıştır. 
Dördüncü bölümde Türkiye’de azınlıkların dil haklarıyla ilgili durum 
değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde ise çalışmada ulaşılan sonuçlara ilişkin 
değerlendirme yapılmıştır. 

Dil Haklarına İlişkin Kavramlar 

Dil hakları, bireyin bir dili kullanımına ilişkin hakları ifade eder. Bu 
hakların başka haklarla ilişkisi vardır. Dil hakları, ayrım yasağı, ifade özgürlüğü 
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ve özel yaşama saygı gibi genel insan hakları standartlarından doğmuştur. Dili 
kullanım özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile doğrudan ilgilidir.10  

Dil haklarının ayrıntılarına geçmeden önce konuya ilişkin birkaç kavrama 
değinmek yararlı olacaktır. 

Dil ve Anadil 
Dilin, kişinin düşüncelerini ifade edebilmesini sağlayan bir iletişim aracı 

olduğu genel kabul görmektedir. Dil kısaca “insanlar arasında karşılıklı 
haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve 
anlam bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre biçimlenmiş ortak 
kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan, seslerden örülü çok 
yönlü ve gelişmiş bir sistem” olarak tanımlanabilir.11 

Kişinin birden çok dili biliyor olması durumunda, hangi dilin anadili 
olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Anadili kavramı farklı şekillerde 
tanımlanabilmektedir: Kişinin ilk öğrendiği dil, kişinin en iyi bildiği dil, kişinin 
en çok kullandığı dil, kişi ile özdeşleşen dil (dahili tanımlama) ya da başkaları 
tarafından bir anadili konuşanı olarak tanımlanan kişinin dili (harici tanımlama) 
vb. Söz konusu tanımlar daha çok dilbilim ağırlıklı tanımlardır. Hukuksal olarak 
ise resmi dil/devlet dili, bölgesel ve azınlık dili gibi çeşitli dil kavramları 
karşımıza çıkmaktadır.12 

Resmi Dil ve Devlet Dili 
Hiçbir uluslararası belgede resmi dil ve devlet dili tanımına 

rastlanmamaktadır. Bazen devletler bu tabirlerini birbirlerinin yerine 
kullanabilmektedirler. Bazen de devlet dili tabirini tarihi, ulusal dili (o ülkeden 
kaynaklanan ya da o ülkeye özgü olan dil) ifade etmek için; resmi dil tabirini ise 
başka bir devletten alındığı halde vatandaşların günlük yaşamında ve yönetimin 
vatandaşları ile resmi ilişkilerinde kullandığı dili belirtmek için 
kullanmaktadırlar. Uluslararası hukukta devletlerin resmi dil ilan etmek gibi bir 
zorunluluğu olmadığı gibi azınlıklara mensup kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak 
için birden fazla resmi dil belirlemek gibi bir yükümlülüğü de yoktur.13 

Devletler açısından bir dili “resmi dil” olarak kabul etmenin bazı 
sonuçları vardır: 1) Birden çok dili resmi dil olarak belirlemiş devletlerde bu 
dillerin hukuki etkileri aynı olup biri diğerine göre daha resmi ya da öncelikli 
değildir. 2) Resmi dil kamu makamları arasında ve idari makamlarla vatandaşlar 
arasındaki iletişimin aracıdır. 3) Resmi dilin kullanımı ister özel ister kamusal 
alan olsun ülkenin her yerinde geçerlidir. 4) Vatandaşın kamu makamlarıyla 
ilişkisinde kamu makamlarının bu dili bildiği varsayılır. 5) Vatandaşların bir 
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iletişim aracı olarak resmi dili asgari düzeyde bildiği kabul edilir. 
Mahkemelerde savunma yetersizliği hariç, aksi durum resmen ispat edilmelidir. 
6) Ulusal eğitim sistemine zorunlu bir ders olarak resmi dil dahil edilir.14 

Bölgesel Dil ve Azınlık Dili 
Uluslararası belgelerde dilden bahsedilmekle birlikte dilin tanımı 

yapılmamakta, dili neyin oluşturduğu açıklanmamaktadır. Devletler dil 
politikasını oluştururlarken uluslararası normları dikkate alsalar bile, kullanılan 
dilin ağız, şive, lehçe, bölge dili, azınlık dili veya ulusal dil olup olmadığına 
dair üzerinde mutabakat sağlanan ölçütlerle tanımlama yapılmadığından 
kendilerine ayrım konusunda geniş bir takdir yetkisi alanı bırakılmıştır. Sadece 
bölgesel dil ve azınlık dili kavramları, resmi dil ve bir dilin lehçesinin ne 
olduğuna ilişkin tanımlama yapılmaksızın, Bölgesel veya Azınlık Dilleri 
Avrupa Şartında tanımlanmıştır.15 Şartın 1’inci maddesine göre, bölgesel diller 
veya azınlık dilleri, bir devletin toprakları içinde bu devletin geriye kalan 
nüfusundan sayıca daha az bir grup oluşturan vatandaşları tarafından geleneksel 
olarak kullanılan ve devletin resmi dil(ler)inden farklı olan diller olup devletin 
resmi dilinin lehçeleri ve/veya göçmen dillerinin lehçeleri kapsam dışındadır.16 

Şartta azınlık dilinin yanı sıra bölgesel dilden bahsedilmesinin temel 
nedeni, Fransa gibi bazı ülkelerin anayasal nedenlerle, çeşitli kültürlere ve farklı 
anadillere sahip olan vatandaşlarını azınlık olarak tanımamalarıdır. Bunlar bölge 
kültürleri ve dilleri çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle anayasal engellerin 
aşılması amaçlanmıştır.17 

Dil Haklarının İçeriği 

Dil hakları kültürel haklar kapsamında değerlendirilmekle birlikte dil 
haklarının bireysel haklar bağlamında mı yoksa kolektif haklar bağlamında mı 
ele alınması gerektiğine ilişkin literatürde bir tartışma yaşanmaktadır. Tanınmış 
yazar Will Kymlicka’nın da dahil olduğu bir grup yazar dil haklarının kolektif 
bir hak olduğunu ileri sürer.18 Fernand de Varennes’in içinde bulunduğu bir 
grup ise dil haklarını geleneksel insan haklarının bir türevi olarak algılar.19 De 
Varennes’e göre, dil hakları ya da daha genel olarak azınlık haklarının, kolektif 
haklar olduğu yönünde yaygın bir algı hatası vardır. Oysa dil hakları, her biri 
uluslararası hukuk kapsamında bireysel haklar olan ayrımcılığa tabi tutulmama, 
ifade özgürlüğü ve özel yaşam hakkı gibi genel insan hakları standartlarından 
türemiştir.20 Literatürdeki tartışma varlığını halen sürdürmekle birlikte 
uluslararası hukuk metinleri incelendiğinde dil haklarının kolektif değil bireysel 
bir hak olduğu görülmektedir. 
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Uluslararası sözleşmelerde dil haklarıyla ilgili azınlık dillerinin eğitim, 
yargı, kamu yönetimi, medya ve ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta 
kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, özel işler ve ticari 
ilişkilerde, idari makamlar önünde ve kamu hizmetlerinde, medyada, yargı 
makamları önünde ve eğitim alanında azınlık dilinin kullanımı ile azınlık 
dillerinde ad ve soyada sahip olmak gibi dil haklarından bahsedilmektedir.21  

Hukuki süreçler sırasında, kamu otoriteleri, tutuklanan, suçlanan ve 
yargılanan her kişinin anladığı bir dilde, gerekirse ücretsiz bir çevirmen 
yardımıyla, suçlandıkları konu hakkında bilgilendirildiklerinden emin 
olmalıdırlar. Bu husus uluslararası hukuk tarafından da benimsenmiştir ve 
azınlıkların dilsel haklarından çok kanun önünde eşitlik ve ayrımcılığa tabi 
tutulmama ve adil yargılanma koşullarının sağlanmasıyla ilgilidir.  

Azınlıklar, kendi anadillerini kamu otoriteleriyle olan ilişkilerinde 
kullanma haklarını, geleneksel olarak var oldukları bölgelerde, önemli sayıda 
oldukları zaman ve yeterince talep olduğu takdirde elde etmektedirler. Başka bir 
deyişle bu hususta devletler geniş bir takdir yetkisine sahiptirler.22  

Azınlık dillerinin medyada kullanımı, ifade özgürlüğü, kültürel ve dilsel 
çeşitlilik, kimliğin korunması ve ayrımcılığın yasaklanması ve eşitlik prensipleri 
ile doğrudan bağlantılıdır. Konu, uluslararası belgelerde daha çok ifade 
özgürlüğü kapsamında değerlendirilmektedir. Bilindiği gibi ifade özgürlüğü pek 
çok insan hakları belgesinde garanti altına alınmıştır.23  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kişinin adını onun özel 
hayatının bir parçası saymaktadır. Konu AGİT Oslo Tavsiyeleri’nde de ele 
alınmıştır. Söz konusu belgede azınlıkların kendi anadillerindeki isimlerini 
kaydettirme hakkı tanınmış fakat bu kayıtlarda ilgili azınlık dilinin yazıldığı 
alfabenin kullanılması mecburiyeti getirilmemiştir. Belgede sadece azınlık 
isimleri yazımında kendi dillerindeki telaffuza mümkün olduğunca uygun 
harflerin seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.24  

Geleneksel yerel adlar, sokak adları ve diğer topografik işaretlerde resmi 
dilin yanı sıra azınlık dilinin de kullanılmasına ise devletler ancak, bir ulusal 
azınlığa mensup önemli sayıda kişinin geleneksel olarak yaşadığı bölgelerde, bu 
konuda bir talep varsa gayret göstereceklerdir.  

Azınlık dilinde eğitim-öğretim hakkına ilişkin düzenlemelere 
bakıldığında da, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’nin 
esnek niteliği ve içerdiği hakların uygulanmasında devletlere tanıdığı takdir 
marjı açıkça görülebilir. 14’üncü maddeye göre, taraf devletler, ulusal azınlığa 
mensup her kişinin kendi azınlık dilini öğrenme hakkına sahip olduğunu 
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tanımayı üstlenmektedirler. Ancak devlet okullarında azınlık dilinde eğitim 
yapılması ya da azınlık dilinin öğretilmesi, belli şartların oluşmasına bağlıdır: 
Azınlıkların geleneksel olarak ya da önemli sayıda yaşadıkları bölgelerde, 
yeterli talep olması halinde, devletler kendi eğitim düzenleri çerçevesinde ve 
mümkün olduğu ölçüde, bu azınlıklara mensup kişilerin, azınlık dilinin 
öğretilmesi veya bu dilde eğitim almaları için yeterli fırsatlara sahip olmalarını 
sağlamaya gayret göstereceklerdir.  

Azınlık mensubu kişilerin, devletin eğitim düzeni çerçevesinde, kendi 
özel eğitim ve öğretim kurumlarını kurma ve yönetme hakkı tanınmakla birlikte 
bu kurumların kurulması devletin eğitim düzenine ilişkin kurallara, özellikle de 
zorunlu öğretimle ilgili düzenlemelere tâbidir. Azınlıkların kurdukları özel 
eğitim ve öğretim kurumları öğretim standartları açısından diğer eğitim ve 
öğretim kurumları gibi denetlenecek, gerekli standartlar karşılandığında 
verdikleri diplomalar resmi olarak tanınacaktır.25 

ABD ve AB Üye Ülkeleri Örnekleri 

Amerika Birleşik Devletleri 
ABD Anayasasında resmi dile ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bazı 

eyaletler çıkardıkları kanunlarla eyalet sınırları içinde resmi dilin ne olduğunu 
belirlemişlerdir.26 Dil haklarına ilişkin de Anayasada düzenleme 
bulunmamaktadır. Anayasada yapılan X. değişiklikle “Anayasa tarafından 
Birleşik Devletlere verilmeyen veya Anayasa tarafından eyaletlere 
yasaklanmayan yetkiler, eyaletlere veya halka aittir.” hükmü kabul edilmiştir.27  
Bu çerçevede dil haklarına ilişkin bir düzenleme yapma yetkisinin de 
eyaletlerde olduğu söylenebilir.  

Almanya  
Federal Almanya Anayasası’nda azınlıklara ve dil haklarına ve resmi dile 

ilişkin düzenlemeler yer almamıştır. Ancak Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa 
Şartı ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir 
ülke olarak yaptığı bildirimlerde ülkede yaşayan birtakım azınlıkların 
bulunduğunu ve taraf olduğu sözleşmeleri bu gruplara uygulayacağını 
bildirmiştir.28 Almanya, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı 
onaylamış ve onaya ek olarak yaptığı 16 Eylül 1998 tarihli bildirimde şu 
hususları belirtmiştir:29 

“Federal Almanya Cumhuriyeti Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa 
Şartı’nın anlamı çerçevesinde Danca, Yukarı Sorbca (Upper Sorbian), 
Aşağı Sorbca (Lower Sorbian), Kuzey Friesce (North Frisian) ve Sater 
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Friesce (Sater Frisian) dilleri ile Roman dilini azınlık dilleri olarak; 
Aşağı Alman dilini (Low Germen language) bölgesel dil olarak kabul 
eder.” 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylayan 
Almanya, yaptığı 10 Eylül 1997 tarihli bildirimde şu hususları belirtmiştir:30 

“Çerçeve Sözleşme ulusal azınlıklar kavramının tanımını 
içermemektedir. Bu nedenle, Sözleşme hükümlerinin onaydan sonra 
uygulanacağı grupları belirlemek Sözleşmeye taraf devletlerin 
kendilerine kalmıştır. Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki ulusal 
azınlıklar Alman vatandaşı Danlar ve Alman vatandaşı Sorb halkının 
üyeleridir. Çerçeve Sözleşme, geleneksel olarak Almanya’da oturan 
etnik grup üyeleri olan Alman vatandaşı Friesler ve Alman vatandaşı 
Romanlara da uygulanacaktır.” 

Anayasasında resmi dile ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte 
Almanya AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliğine verdiği cevapta resmi 
dilin Almanca olduğunu beyan etmiştir.31 

Avusturya 
Avusturya Anayasası’nın 8’inci maddesinde resmi dilin Almanca olduğu 

belirtilmiştir.32 Maddenin devamında “Cumhuriyet (federasyon, eyaletler ve 
belediyeler olarak), zaman içinde tekemmül etmiş ve otokton [eski devirlerden 
beri orada yerleşik] etnik gruplarda ifadesini bulan dilsel ve kültürel çeşitliliğe 
bağlıdır.” ifadesine yer verilmektedir. Maddenin sonunda ise “Bu etnik 
grupların dillerine, kültürlerine, daimi mevcudiyetlerine ve korunmalarına saygı 
gösterilir, bunlar himaye edilir ve desteklenir.” hükmü yer almaktadır. Böylece, 
Anayasa ile Avusturya ülke topraklarında azınlıklar bulunduğunu, bu grupların 
dil haklarına saygı göstereceğini açıkça kabul etmiştir. 

1955 tarihli Bağımsız ve Demokratik Avusturya’nın Yeniden Kurulması 
İçin Avusturya Devlet Antlaşması ile Avusturya, Carinthia, Burgenland ve 
Styria’da yaşayan Sloven ve Hırvat azınlığa haklar tanımayı kabul etmiştir. 
Tanınan dil hakları arasında kendi örgütlerini kurmak, kendi dillerinde gazete 
çıkarmak ve toplantı yapmak, ilkokulda kendi dillerinde dersler koymak da 
vardır.33 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 31 Mart 
1998 tarihinde onaylayan Avusturya, aynı tarihli bildirimde şu hususları 
belirtmiştir: 34 

Avusturya Cumhuriyeti, kendisi yönünden, Çerçeve Sözleşme’nin 
anlamı kapsamında, “ulusal azınlıklar” terimi ile Etnik Gruplara Dair 
Kanun (Volksgruppengesetz, Federal Law Gazette No.396/1976)’un 
uygulama alanı içine giren grupların ve geleneksel olarak Avusturya 
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topraklarını yurt edinenler ve yaşayanlar ile anadili Almanca olmayan 
ve kendi etnik kültürlerine sahip Avusturya vatandaşı olanların 
anlaşılacağını bildirir. 

Avusturya, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı 5 Kasım 1992 
tarihinde imzalamış ve 28 Haziran 2001 tarihinde onaylamıştır. Avusturya onay 
tarihinde yaptığı bildirimde şu hususları belirtmiştir: 35 

Avusturya, Şartın anlamı kapsamında Avusturya Cumhuriyeti’nde 
Burgenlandcrotian [Avusturya’da yaşayan ve Avusturya vatandaşı olan 
Hırvat kökenlilerin konuştuğu Hırvatça], Slovence, Macarca, Çekçe, 
Slovakça ve Avusturyalı Romanların dillerinin azınlık dilleri olduğunu 
beyan eder. 

Belçika 
Belçika Anayasası, Belçika’nın üç farklı topluluktan ve dört bölgeden 

oluşan federal bir devlet olduğunu kabul etmiştir. 36 Belçika Anayasası’na göre; 
“Belçika topluluklardan ve bölgelerden oluşan federal bir devlettir” (md.1), 
“Belçika’da üç topluluk bulunur: Fransız, Flaman ve Almanca konuşanlar” 
(md.2), “Belçika’da üç bölge vardır: Valon, Flaman ve Brüksel Bölgesi” 
(md.3), “Belçika dört dilsel bölgeyi kapsar: Fransız Dili Bölgesi, Flaman Dili 
Bölgesi, İki Dilli Brüksel Bölgesi, Alman Dili Bölgesi. Krallıktaki her topluluk 
bu dört bölgeden birisine dâhildir” (md.4) Anayasanın 115-139’uncu maddeleri 
topluluk ve bölge konseyleri ile bunların yetkilerini düzenler. Anayasanın 
127’nci maddesine göre eğitim ve kültürel işler topluluk konseyleri tarafından 
düzenlenir. Bu düzenlemelerle Belçika dilsel grupları resmi olarak tanımıştır ve 
kendi özelliklerini koruma ve geliştirme hakkı vermiştir.37 Belçika’da kanunlar 
Fransız ve Flaman dillerinde geçirilir, onaylanır, yürürlüğe konulur ve 
yayımlanır.38 

Belçika Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi     
31 Temmuz 2001 tarihinde imzalamasına rağmen henüz onaylamamıştır. 
Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı ise henüz imzalamamıştır. 
Belçika Çerçeve Sözleşmeyi imzalarken şu hususları belirtmiştir:39 

“Belçika Krallığı, Çerçeve Sözleşmenin dillerin kullanımını düzenleyen 
yasama kuralları ile anayasal hüküm, garanti ve ilkelere halel 
gelmeksizin uygulanacağını bildirir. Belçika Krallığı, ulusal azınlık 
teriminin bakanlıklar arasında yapılacak dış politika konferansında 
tanımlanacağını beyan eder.” 

Bulgaristan 
Bulgaristan Anayasası’nın 3’üncü maddesinde resmi dilin Bulgarca 

olduğu belirtilmiştir.40 Bulgaristan Anayasası azınlıklara ilişkin açık 
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düzenlemelere yer vermese de 36’ncı maddenin 2’nci fıkrasında “Anadili 
Bulgarca olmayan vatandaşlar, Bulgar dilinin zorunlu öğreniminin yanında 
kendi dillerini öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir.” hükmü ile ülkede 
azınlıkların dil haklarına sahip olduğunu üstü kapalı olarak kabul etmiştir. 
Benzer şekilde Anayasanın 54’üncü maddesinde “Herkes, kanunla tanınan ve 
teminat altına alınan, ulusal ve evrensel insani kültürel değerlerden yararlanma 
ve kendi etnik kimliğine uygun olarak kendi kültürünü geliştirme hakkına 
sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümle de azınlıkların kendi kültürlerini 
geliştirme hakkı çerçevesinde dil haklarına sahip olduğu üstü kapalı olarak 
kabul edilmiştir. Ayrıca, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme’ye taraf bir ülke olarak Çerçeve Sözleşmede dil haklarıyla ilgili 
düzenlemeleri yükümlenmiştir.41 

Çek Cumhuriyeti 
Çek Cumhuriyeti Anayasası’nda resmi dile ilişkin bir hüküm 

bulunmamakla birlikte AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliğine verdiği 
cevapta resmi dilin Çek dili olduğunun bazı kanunlarda üstü kapalı olarak 
belirtildiğini beyan etmiştir.42 

Çek Cumhuriyeti Anayasası’nda azınlıklarla ve dil haklarıyla ilgili 
doğrudan bir düzenleme görülmemektedir. Ancak Anayasanın 3’üncü maddesi 
“Temel Haklar ve Özgürlükler Şartının [THÖŞ] Çek Cumhuriyeti anayasal 
sisteminin ayrılmaz bir parçası” olduğunu belirtmektedir.43 Çek Ulusal Konseyi 
tarafından 16 Aralık 1992 yılında kabul edilen Şartta44 azınlıklara ilişkin 
düzenlemeler yer almaktadır. Şartın 3’üncü bölümü “Ulusal ve Etnik 
Azınlıkların Hakları” başlığını taşımakta ve 24-25’inci maddelerde azınlık 
haklarına yer verilmektedir. 25’inci maddenin ilk fıkrasında “Ulusal ve etnik 
azınlıklara mensup vatandaşların tam tekâmülü teminat altındadır. Özellikle 
azınlığın diğer mensuplarıyla birlikte kendi kültürünü geliştirme hakkı, kendi 
dilinde haber alma ve yayma hakkı, etnik derneklere üye olma hakkı garanti 
edilir. Ayrıntılı düzenlemeler kanunla yapılır.” şeklinde bir düzenlemeye 
gidilmiştir. Aynı maddenin 2’nci fıkrasında ise “Ulusal ve etnik azınlığa 
mensup vatandaşların şu hakları da kanunla belirlenen koşullarla garanti edilir: 
a) kendi dillerinde eğitim hakkı b) resmi görevlilerle ilişkilerinde kendi dillerini 
kullanma hakkı c) ulusal ve etnik azınlıklarla ilgili kararlara katılma hakkı.” 
hükmü yer almaktadır. Böylece dil hakları anayasal teminat altına alınmıştır. 

Aynı zamanda, Çek Cumhuriyeti Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa 
Şartı ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir 
ülke olarak bu belgelerdeki dil haklarını uygulamayı da yükümlenmiştir.45 
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Danimarka 
Danimarka Anayasası’nda resmi dile ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Ancak AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliğine 
verdiği cevapta resmi dilin Danca olduğu, bunun yanı sıra Grönland’da 
Grönland dilinin ve Faroe Adalarında Faroe dilinin Danca ile birlikte resmi dil 
olduğu belirtilmiştir.46 

Danimarka Anayasası’nda azınlıklarla ilgili özel düzenleme yer 
almamıştır. Ancak Danimarka ve Almanya Hükümetleri yaptıkları 
deklarasyonlarla (1955) iki taraftaki Alman ve Dan azınlığın haklarını karşılıklı 
olarak kabul etmişlerdir. Bu haklar arasında Almancanın azınlık dili olarak 
kullanımı, Almanca öğretim yapan okulların açılması, Alman azınlığın 
Almanya ile dinsel ve kültürel ilişkilerinin korunması vardır.47 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylayan 
Danimarka yaptığı 22 Eylül 1997 tarihli bildirimde Çerçeve Sözleşme’yi Güney 
Jutland’daki Alman azınlığa uygulayacağını belirtmiştir.48 

Danimarka, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı 8 Eylül 2000 
tarihinde onaylayarak aynı tarihli bildiriminde şu hususları belirtmiştir:49 

“Danimarka Krallığı; Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland’dan 
meydana gelir.  
23 Mart 1948 tarih ve 137 Sayılı Faroe Adaları İç İşleyiş Kanunu      11. 
bölümde ‘Faroe dili asıl dil olarak kabul edilir, ancak Danca iyi ve 
dikkatli bir şekilde öğretilecektir. Kamusal işlemlerde hem Danca ve 
hem de Faroe dili kullanılabilecektir’ ifadesi yer almaktadır. Sözkonusu 
kanunla Faroe dili yüksek derecede korumaya sahip olduğundan dolayı, 
Şart hükümleri Faroe diline uygulanamaz. Bu nedenle, Danimarka 
Hükümeti Faroe dili ile ilgili olarak Şartın 15. maddesinde öngörülen 
düzenli rapor sunmayı kabul etmemektedir.  
Danimarka’nın Şartı onaylaması, Faroe Adalarının gelecekteki anayasal 
statüsü üzerine yapılan görüşmelerin sonucunu olumlu ya da olumsuz 
etkilemeyecektir. 
29 Kasım 1978 tarih ve 577 Sayılı Grönland İç İşleyiş Kanunu             
9. Bölümde ‘Grönland dili asıl dildir, Danca tam olarak öğretilmelidir. 
Her iki dil de resmi işlerde kullanılabilir’ ifadesi yer almaktadır. 
Sözkonusu kanunla Grönland dili yüksek derecede korumaya sahip 
olduğundan dolayı, Şart hükümleri Grönland diline uygulanamaz. Bu 
nedenle, Danimarka Hükümeti Grönland dili ile ilgili olarak Şartın                   
15. maddesinde öngörülen düzenli rapor sunmayı kabul etmemektedir.” 

Estonya 
Estonya Anayasası’nın 6’ncı maddesinde resmi dilin Estonca olduğu 

hükme bağlanmıştır.50 



198 |  Dil Hakları 

Estonya Anayasası’nın farklı maddelerinde ulusal azınlıklara ve onların 
dil haklarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Anayasanın 37’nci 
maddesinde “ulusal azınlık eğitim kurumlarında eğitim dili eğitim kurumunca 
seçilir.” hükmüne yer verilmiştir. 50’nci maddede “Ulusal kültürün yararına, 
ulusal azınlıklar Ulusal Azınlıklar Kültürel Özerklik Kanununda yazılı koşullar 
ve usullere uygun olarak kendi kurumlarını oluşturma hakkına sahiptir.” ifadesi 
yer almıştır. 51’inci maddede ise “Daimi ikamet edenlerin en az yarısının bir 
ulusal azınlığa mensup kişilerden oluştuğu yerlerde devlet kurumlarına, mahalli 
idarelere ya da onların görevlilerine başvurularda ulusal azınlık dillerini 
kullanma ve bu makamlardan aldıkları cevapların ulusal azınlık dilinde olmasını 
isteme hakkına sahiptirler.” hükmü yer almıştır. 52’nci maddede ise “İkamet 
edenlerin çoğunluğunun dili Estonca olmayan yerlerde, mahalli idareler, 
kanunda yazılı usule uygun olarak çoğunluğun dilini çalışma dili olarak 
kullanabilir. Ulusal azınlık dilleri dahil yabancı dillerin devlet kurumları ile 
mahkemelerde ve duruşmaya hazırlık sürecinde kullanımı kanunla düzenlenir.” 
biçiminde düzenlemeye gidilmiştir. 104’üncü maddede ise Ulusal Azınlıklar 
Kültürel Özerklik Kanununun ancak Parlamento üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile geçirilebileceğini ve değiştirilebileceğini hükme bağlamıştır. 

Ayrıca, Estonya Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak Sözleşmede tanınan dil haklarını 
uygulamayı yükümlenmiştir.51 

Finlandiya 
Finlandiya Anayasası’nda resmi dile ilişkin atıf olmamakla birlikte 

Anayasanın 2’nci bölümünün 17’nci kısmında Fince ve İsveççenin ulusal diller 
olduğu belirtilmiştir.52 Finlandiya, AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek 
Komiserliğine verdiği cevapta ise Fince ve İsveççenin ülkenin resmi dilleri 
olduğunu belirtmiştir.53 

Finlandiya Anayasası’nın 2’nci bölümünün 17’nci kısmı “Kişinin Dil ve 
Kültür Hakkı” başlığını taşımakta, azınlıklara ve onların dil haklarına ilişkin 
düzenlemeler içermektedir. Mahkeme ve kamu makamları önünde herkesin 
kendi dilini kullanma hakkı (Fince veya İsveççe) ve bu makamlardan belgeleri 
kendi dillerinde alma hakkı kabul edilmiştir. Hem yerli halk olarak Samilere 
(Lapon) hem de Roman ve diğer gruplara kendi dilleri ve kültürlerini geliştirme 
ve koruma hakkı verilmiştir. Kamu makamları önünde Sami dilinin kullanılması 
ile ilgili şartların kanunla tayin edileceği belirtilmiştir. Yerli halk olarak 
Samilere, dilleri ve kültürleri hususunda kanunla tayin edilecek usullerde Sami 
yurdu içinde dilsel ve kültürel özerklik garanti edilmiştir. (Bölüm 11, Kısım 
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121) Ayrıca Aland Adaları’nın Özerkliğine Dair Kanunda belirtilen şekilde 
Aland adalarının özerkliği kabul edilmiştir. (Bölüm 11, Kısım 120)  

Finlandiya, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve Ulusal 
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak 
Sözleşmelerde belirtilen dil haklarını uygulamayı da yükümlenmiştir.54 

Fransa 
Fransa Anayasası’nın 2’nci maddesinde “Cumhuriyetin dili 

Fransızcadır.” hükmü yer almaktadır.55 Fransa Anayasası’nda  azınlıklarla ve 
onların dil haklarıyla ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Fransa’nın 
azınlıklarla ilgili değişmeyen politikası, ülkesinde hiçbir azınlık grubunun 
bulunmadığı görüşü etrafında şekillenmiştir. Capotorti Raporu’nda Fransa’nın 
azınlıklarla ilgili görüşü şudur:56 

“Fransa, azınlıkta olsun, olmasın, ülkesinde hiçbir etnik grubun 
mevcudiyetini kabul etmez. Dinler ve dillere (devletin resmi dili 
dışında) ilişkin olarak, Fransız Hükümeti bu ikisinin devletler 
hukukunun konuları değil, vatandaşlarına tanınan kamu özgürlüklerinin 
özel uygulamalarının bir tezahürü olduğu görüşündedir. Hükümetin 
görevi, kanunlar çerçevesinde vatandaşların bu hak ve özgürlükleri 
serbestçe kullanmalarını güvence altına almaktır. Fransız Hükümeti, 
ayrıca, mahalli dillerin kullanılmasının, bilimsel amaçlar dışında, hiçbir 
şekilde bir grubun kimliğini belirlemede bir kriter olarak kabul 
edilmesinin mümkün olamayacağına dikkati çeker. Kaldı ki, bireysel 
olarak kullanılan bu diller ve lehçelerin, teknik olarak düşüncelerin 
geliştirilmesi açısından yetersiz kalması, bu dil ve lehçeleri 
kullananların Fransız milletine karşı bir azınlık sayılmasına da 
engeldir.” 

Fransa Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 
imzalamamıştır. Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı ise imzalamış ama 
henüz onaylamamıştır. Şartı imzalarken Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine 
yaptığı bildirimde yukarıdaki görüşlere benzer görüşlerini tekrarlayarak şu 
noktaların altını çizmiştir:57 

“Şartın amacı azınlıkları tanımak veya korumak olmayıp, Avrupa dil 
mirasını geliştirip zenginleştirmek olduğundan, Şartta kullanılan 
“gruplar” terimi bölgesel veya azınlık dillerini konuşanlara kolektif 
haklar bahşetmez. Fransız Hükümeti Şartı; köken, ırk veya din ayrımı 
gözetmeksizin bütün vatandaşlarının oluşturduğu tek bir Fransız 
halkının varlığını kabul eden ve bütün vatandaşlarının kanun önünde 
eşitliğini garanti eden Anayasanın başlangıç bölümüne uygun olduğu 
şeklinde yorumlar.  
Fransız Hükümeti, bölgesel veya azınlık dillerinin kullanımının genel 
ilkelerini düzenleyen Şartın madde 7/1 paragraf d ile 9 ve 10’uncu 
maddelerini; kamu tüzel kişilerinde, kamu görevlerini yerine getiren 
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kişiler arasında ve bireylerin kamu makamları ve kamu görevlileri ile 
ilişkilerinde Fransızcanın kullanımını zorunlu kılan Anayasanın 2’nci 
maddesi ile uyumsuz olmadığı şeklinde yorumlar.” 

Fransa ülkesinde azınlık olmadığı konusunda ısrarcı olmakla birlikte 
yerel kültürlerin korunması ve teşviki kapsamında Korsika, Brötanya, Bask 
Ülkesi ve Alsace’ta bölgesel dillerin öğrenilmesi ve eğitimde seçmeli ders 
olarak okutulması hak olarak tanınmıştır.58 

Hollanda 
Hollanda Anayasasında resmi dile ilişkin bir düzenleme olmamakla 

birlikte Hollanda, AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliğine verdiği 
cevapta Felemenkçenin (Dutch dili) resmi dili olduğunu belirtmiştir.59 

Hollanda Anayasasında azınlıklara dair bir düzenlemeye gidilmemiştir. 
Ancak Hollanda, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı onaylamıştır.    
2 Mayıs 1996 tarihinde yaptığı bildirimde Şartın Friesland ilindeki Friesce 
(Frisian) dili, Aşağı Sakson (Lower Saxon) dilleri, İbranice (Yiddish) ve Roman 
dilleri ile Limburger dili için uygulanacağını bildirmiştir.60 

İngiltere (Birleşik Krallık) 
İskoçya, 1707’de Birlik Kanunu’yla İngiltere ve Galler’le birleşmiştir. Bu 

kanun uyarınca; İskoçya kendi hukuk sistemine, resmi kilisesine, milli 
bankasına ve Britanya Parlamentosunda belli bir temsilci yüzdesine sahiptir. 
Kendi sınırları içinde bulunan mahalli yönetimler ile eğitim ve çeşitli sosyal ve 
teknik fonksiyonların yapılanmasında özerktir. İskoçya’nın kendi mahkemeleri 
ve polisi vardır. İskoçya’da Kelt dili resmi dil olarak tanınmıştır. 

Galler’e tanınan otonomi İskoçya kadar geniş değildir. Ayrı bir hukuk 
sistemi ve resmi kilisesi yoktur. Galler’de Gal dili resmi dil olarak tanınmıştır.61 

İngiltere, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 
onaylamıştır. Ancak Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bir bildirimde 
bulunmamıştır. İngiltere, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı ise      
27 Mart 2001 tarihinde onaylamış ve aynı tarihli bildirimde; Şartın Britanya 
anakarasına ve Kuzey İrlanda’ya uygulanacağı bildirmiş ve Şart hükümlerinin 
Gal dili, Kelt dili ve İrlanda diline uygulanacağını ifade etmiştir.62 

İrlanda 
İrlanda Anayasası’nın 8’inci maddesine göre İrlanda dili ulusal dil olarak 

birinci resmi dildir. İngilizce ise ikinci resmi dil olarak kabul edilmiştir.63 
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İrlanda Anayasasında azınlıklara dair bir düzenleme yer almamaktadır. 
Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamayan İrlanda, Ulusal 
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylamıştır. 
Sözleşmenin uygulamasına ilişkin Avrupa Konseyine sunduğu raporda 
ülkesinde azınlık gruplarının bulunduğunu ve bu grupların dil haklarını 
tanıyacağını kabul etmiştir.64 

İspanya 
İspanya’da 1978 Anayasasıyla getirilen özerklik modeli veya “otonomiler 

devleti”, ülkeyi üç tarihi özerk topluluk, özel yasayla düzenlenmiş bir özerk 
topluluk, 12 normal özerk topluluk ve bir başkent bölgesinden oluşan toplam    
17 bölgesel birim halinde düzenlemiştir.65 

Anayasada azınlıklarla ilgili şu hükümler yer almaktadır: “Anayasa, 
İspanyol milletinin bölünmez birliği, bütün İspanyolların ortak ve parçalanamaz 
vatanı esası üzerine kurulu olup, onu oluşturan ulusal toplulukların66 ve 
bölgelerin özerklik haklarını ve bütün bunlar arasındaki dayanışmayı tanır ve 
güvence altına alır” (md.2). “Kastiliyen devletin resmi dilidir. Bütün 
İspanyollar, onu bilmek ödeviyle yükümlü ve kullanmak hakkına sahiptirler. 
İspanya’nın öbür dilleri de, ilgili Özerk Topluluklarda, kuruluş yasalarına uygun 
olarak resmi dil sayılırlar. İspanya’nın diğer dilsel biçimlerinin zenginliği, özel 
bir saygı konusu olarak kültürel mirası oluşturur ve korunur” (md.3). Kuruluş 
Yasaları, Özerk Topluluklara özel bayrak ve amblemler tanıyabilir. Bunlar 
kamu binalarında ve resmi törenlerde, İspanyol bayrağı ile birlikte kullanılır.” 
(md.4).67 Ayrıca, Anayasanın 143 ila 158’inci maddeleri arasında ve “Özerk 
Topluluklar” üst başlığı altında özerk topluluklara sağlanan haklar 
düzenlenmiştir. 

Bugün Katalonya ve Balear özerk bölgelerinde Katalan dili, Galicia’da 
Galician ve Bask ülkesinde Euskera ikinci resmi dil olarak kullanılmaktadır.68 

İspanya, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak yaptığı 
bildirimlerle Sözleşmelerde yer alan dil haklarını azınlık mensuplarına 
uygulamayı yükümlenmiştir.69 

İsveç 
İsveç Anayasası’nda resmi dile ilişkin bir düzenleme yer almamıştır. 

İsveç AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliğine verdiği cevapta ülkede 
resmi dilin bulunmadığını bildirmiştir.70 
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İsveç Anayasasını oluşturan dört temel kanundan biri olan “Yönetim 
Yapısı”71 başlıklı düzenlemenin “Hükümet Şeklinin Temel İlkeleri” başlıklı 
1’inci bölümünün 2’nci maddesinde “Sami halkının ve etnik, dilsel ve dinsel 
azınlıkların kendilerine has kültürel ve sosyal yaşamı koruyup geliştirme 
fırsatları desteklenir.” ifadesine yer verilmiştir.72 

İsveç, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı 9 Şubat 2000 
tarihinde onaylamıştır. İsveç onay tarihinde yaptığı bildirimde, İsveç’te Sami 
dili, Fince ve Meänkieli dilinin [bir Fin lehçesi] bölgesel ve azınlık dilleri 
kapsamında değerlendirildiğini bildirmiştir. Ayrıca, İsveç’te Roman dili ve 
İbranice’nin de azınlık dili olarak görüldüğünü belirtmiştir.73 İsveç, Ulusal 
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi ise 9 Şubat 2000 
tarihinde onaylamıştır. İsveç, aynı tarihte yaptığı bildirimde, İsveç’teki ulusal 
azınlıkların Sami halkı, İsveç Finlileri, Tornedalar, Romanlar ve Yahudiler 
olduğunu belirtmiştir.74 

İtalya 
İtalya Anayasası’nda  resmi dile ilişkin bir düzenleme yoktur. İtalya 

AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliğine verdiği cevapta İtalyancanın 
resmi dil olmakla beraber üç farklı bölgede Fransızca, Almanca ve Slovencenin 
de İtalyanca ile birlikte resmi dil olduğunu bildirmiştir.75 

İtalya Anayasasının 6’ncı maddesinde “Cumhuriyet dilsel azınlıkları 
uygun tedbirler aracılığıyla himaye eder.” hükmü yer almıştır.76 116’ncı 
maddeye göre ise “Friuli-Venezia Giulia, Sardinya, Sicilya, Trentino-Alto 
Adige/Südtirol ve Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta Anayasa tarafından kabul 
edilen özel düzenlemelere uygun olarak özerkliğin özel şekillerine ve 
koşullarına sahiptir. Trentino-Alto Adige/Südtirol bölgesi Trent ve Bolzano 
özerk illerinden oluşmaktadır… Devlet ve ilgili bölge arasında varılan 
anlaşmaya dayanarak, [yukarıda sayılan bölgelere ilişkin özel düzenleme] 
kanun Parlamentonun her iki kanadından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
geçer.”  

Anayasadaki düzenlemelerin dışında, İtalya yaptığı ikili veya çok taraflı 
andlaşmalarla bazı azınlıkları kabul etmiş ve onlara haklar sağlamıştır. İtalya II. 
Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı Paris Barış Andlaşması ile Bolzano 
ilindeki Almanca konuşan vatandaşlarına ilk ve orta öğrenimlerini anadillerinde 
yapma, kamu makamlarında, resmi belgelerde ve yer isimlerinde İtalyanca ve 
Almancanın beraberce kullanımı, Alman aile isimlerinin kullanımı, kamu 
hizmetine girmede eşitlik gibi haklar tanımıştır. Bunlara ek olarak Bolzano 
ilinde Almanca konuşanların çoğunlukta olduğu yerlerde özel otonomi hakkı 
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vermiştir.77 İtalya 1954’te Trieste ile ilgili imzaladığı memorandumda 
Trieste’nin İtalyan yönetiminde olan bölgesindeki Yugoslav etnik grubunun 
kültürel gelişimini engellememeyi taahhüt etmiştir.78 Aosta Vadisi’nde 
Fransızca ile İtalyanca eşit statüdedir.79 

Kıbrıs Rum Yönetimi 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nde80 yürürlükte olan 1960 Anayasası81 ilk üç 

maddesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Rum ve Türk Toplumlarından meydana 
gelen ve resmi dilleri Rumca ve Türkçe olan bağımsız bir Cumhuriyet olarak 
tanımlamıştır. Anayasa, iki toplumun dışında sadece farklı dini grupların 
varlığını kabul etmiştir (md.3). Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin 
Çerçeve Sözleşmeyi imzalamayan Kıbrıs Rum Yönetimi, Bölgesel veya Azınlık 
Dilleri Avrupa Şartı’nı ise 26 Ağustos 2002’de onaylamış ve aynı tarihli 
bildiriminde Ermenicenin Şart kapsamında değerlendirileceğini beyan 
etmiştir.82 

Letonya 
Letonya Anayasası’nın 4’üncü maddesine göre ülkenin resmi dili 

Letoncadır.83 Anayasanın 114’üncü maddesine göre “Etnik azınlıklara mensup 
kişiler, dilleri ile etnik ve kültürel kimliklerini koruyup geliştirme hakkına 
sahiptir.” Ayrıca, Letonya Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak Sözleşmede tanınan dilsel hakları ülkesinde 
uygulamayı yükümlenmiştir. 

Litvanya 
Litvanya Anayasası’nın 14’üncü maddesinde Litvanya dilinin devlet dili 

olduğu belirtilmiştir.84 Litvanya Anayasası’nda azınlıklarla ilgili şu 
düzenlemelere yer verilmiştir: “Etnik topluluklara mensup vatandaşlar kendi 
dillerini, kültürlerini ve geleneklerini koruma ve geliştirme hakkına sahiptirler” 
(md.37). “Vatandaşların etnik toplulukları kendi etnik kültürlerini, eğitimlerini, 
yardım kuruluşlarını ve karşılıklı yardım işlerini özgürce yürütürler. Etnik 
topluluklara Devlet tarafından destek sağlanır.” (md.45)  

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamayan Litvanya, 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylamış ve 
Sözleşmede tanınan dil haklarını ülkesinde uygulamayı yükümlenmiştir. 
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Lüksemburg 
Resmi dile ilişkin hüküm bulunmayan Lüksemburg Anayasasının 

29’uncu maddesinde “İdari ve adli işlerde kullanılacak diller kanunla 
düzenlenir.” ibaresi yer almıştır.85 

Anayasasında azınlıklara dair bir düzenleme yer almayan Lüksemburg, 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylamıştır. 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yaptığı bildirimde ülke topraklarında 
“ulusal azınlık” olmadığını belirtmiştir.86  

Macaristan 
Macaristan Anayasası’nın87 H maddesinde Macarcanın resmi dil olduğu 

belirtilmiştir. 

Macaristan Anayasası’nda azınlıklarla ilgili çeşitli düzenlemeler yer 
almaktadır. “Ulusal Beyan” başlığını taşıyan başlangıç bölümünde “Bizimle 
yaşayan ulusal topluluklar88 Macar siyasi topluluğunun parçasını oluştururlar ve 
Devleti meydana getiren parçalardandırlar.” ifadesi yer almaktadır. Devamında 
ise “Biz Macaristan’da yaşayan ulusal toplulukların dil ve kültürlerini… 
korumaya ve teşvik etmeye söz veriyoruz.” cümlesi yer almaktadır. Madde 
XXIX ise azınlıklara ilişkin konuları düzenlemektedir: 

Madde XXIX 
Macaristan’da yaşayan ulusal topluluklar Devleti oluşturan 
parçalardandır. Herhangi bir ulusal topluluğa mensup her Macar 
vatandaşı kendi kimliğini özgürce açıklamak ve korumak hakkına 
sahiptir. Macaristan’da yaşayan ulusal topluluk mensupları kendi 
anadillerini kullanma, kendi dillerindeki isimleri bireysel ve kolektif 
kullanma, kendi kültürlerini geliştirme ve kendi anadillerinde eğitim 
alma hakkına sahiptir. 
Macaristan’da yaşayan ulusal topluluklar yerel ve ulusal özerk 
yönetimler oluşturma hakkına sahiptir. 
Macaristan’da yaşayan ulusal toplulukların hakları ve bunların yerel ve 
ulusal özerk yönetimlerinin seçimi için ayrıntılı kurallar kanunla 
düzenlenir. 

Macaristan Anayasası sadece ülke içindeki azınlıklara ilişkin düzenleme 
yapmamakta, ülke sınırları dışında yaşayan Macar azınlığa ilişkin de 
düzenlemeye yer vermektedir. Bu düzenleme aşağıdadır: 

Madde D 
Bir bütün oluşturan tek bir Macar ulusu olduğunu akılda tutarak, 
Macaristan kendi sınırlarının ötesinde yaşayan Macarların geleceğine 
ilişkin sorumluluk taşır ve bu toplulukların varlığını sürdürmesini ve 
gelişimini kolaylaştırır. Bu toplulukların Macar kimliğini koruma, 
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bireysel ve kolektif haklarını müdafaa, kendi kendini yönetim kurumları 
kurma ve kendi yaşadıkları topraklarda müreffeh olma çabalarını 
destekler ve hem kendi aralarında hem de Macaristan ile işbirliğini 
teşvik eder. 

Macaristan Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 
ve Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı onaylamış, Şarta ilişkin yaptığı 
bildirimde Hırvatça, Almanca, Romence, Sırpça, Slovakça ve Sloven dillerine 
uygulayacağını beyan etmiştir.89 

Malta 
Malta Anayasası’nın 5’inci maddesinde Malta dilinin ulusal dil olduğu 

belirtilmiştir.90 Maddenin devamında Malta dili ve İngilizcenin resmi diller 
olduğu ve bu dillerden birinde idareye başvuranların aynı dilde cevap alma 
haklarının bulunduğu hükme bağlanmıştır. Ayrıca, Temsilciler Meclisi üye 
tamsayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile kabul edilecek bir kanun çerçevesinde 
başka dillerin de resmi dil olarak kabul edilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Malta Anayasası’nda azınlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer 
verilmemiştir. Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalayan ama 
henüz onaylamayan Malta, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşme’yi onaylamış ve yaptığı bildirimle ülkesinde ulusal azınlık olmadığını 
beyan etmiştir.91 

Polonya 
Azınlık haklarıyla ilgili olarak, Polonya Anayasası’nın 27’nci 

maddesinde, Polonya Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Lehçe olduğu, ancak bu 
hükmün onaylanmış uluslararası andlaşmalardan doğan azınlık haklarına halel 
getirmeyeceği ifadesi yer almıştır.92 Anayasanın 35’inci maddesi ise azınlıklara 
ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye gitmiştir. Bu maddeye göre, “Polonya 
Cumhuriyeti ulusal veya etnik azınlıklara mensup Polonya vatandaşlarının 
kendi dillerini korumayı ve geliştirmeyi, gelenek ve göreneklerini korumayı ve 
kendi kültürlerini geliştirmeyi temin eder. Ulusal ve etnik azınlıklar, eğitim 
kurumları, kültürel kurumlar ile dini kimliklerini korumak için tasarlanmış 
kurumlar oluşturma ve bunların yanı sıra kendi kültürel kimlikleriyle ilgili 
sorunların çözümüne katılma hakkına sahiptirler.” 

Polonya Anayasası ülke sınırları dışında yaşayan Polonya kökenli kişilere 
ilişkin düzenleme de yapmıştır. Anayasanın 6’ncı maddesinde “Polonya 
Cumhuriyeti, ulusal kültürel mirasla bağlantılarını korumak için yurtdışında 
yaşayan [etnik] Polonyalılara yardım sağlar.” ifadesine yer vermiştir. 
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Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ile Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylayan Polonya Sözleşmeler 
temelinde tanınan dil haklarını uygulamayı yükümlenmiştir.93 

Portekiz 
Anayasanın 11’inci maddesinde Portekizcenin resmi dil olduğu kabul 

edilmiştir.94 Portekiz Anayasasının 62’nci maddesinde Azor ve Madeira 
takımadalarının kendi siyasi ve idari mevzuatının olduğu ve kendi kendini 
yönetim kurumlarına sahip özerk bölgeler (the autonomous island system of 
self-government) olduğu hükme bağlanmıştır. “Özerk Bölgeler” başlığı altında 
Anayasanın 225-234’üncü maddeleri Azor ve Madeira Takımadaları’nın 
durumunu düzenlemiştir. “Siyasi ve İdari Rejimi” başlığını taşıyan 225’inci 
maddede “Azor Takımadaları ve Madeira’nın siyasi ve idari özel rejimi; 
coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ve özerklik için bu ada 
halklarının tarihi özlemleri temeline dayanır.” denilmiştir. Müteakip maddelerde 
özerk bölgelerin yönetimi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamayan Portekiz, 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylayarak dil 
haklarını uygulamayı yükümlenmiştir.95 

Romanya 
Anayasanın 13’üncü maddesinde Rumencenin resmi dil olduğu kabul 

edilmiştir.96 Romanya Anayasası’nda azınlık haklarıyla ilgili ayrıntılı 
düzenlemeye gidilmiştir. Anayasanın “Kimlik Hakkı” başlığını taşıyan 6’ncı 
maddesi aşağıdadır: 

Madde 6. Kimlik Hakkı 
(1) Devlet, ulusal azınlıklara mensup kişilerin kendi etnik, kültürel, 
dilsel ve dini kimliğini koruma, geliştirme ve ifade hakkını tanır ve 
garanti eder.  
(2) Romanya Devleti tarafından ulusal azınlıklara mensup kişilerin 
kimliklerinin korunması, gelişimi ve ifade edilmesi için alınan koruma 
tedbirleri, diğer Romanya vatandaşlarına ilişkin olarak eşitlik ve ayrım 
gözetmeme ilkelerine uygun olmalıdır. 

Anayasanın 32’nci maddesi ile ulusal azınlıklara mensup kişilerin kendi 
anadillerini öğrenme hakkı ve bu dilde eğitim alma hakkı garanti edilmiştir. Bu 
hakların uygulanma biçimlerinin kanunla düzenleneceği aynı maddede hükme 
bağlanmıştır.  

Mahalli idarelere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Anayasanın 120’nci 
maddesinde azınlıklara ilişkin düzenlemeye de yer verilmiştir: “Bir ulusal 
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azınlığa mensup vatandaşların önemli bir ağırlığa sahip olduğu yerel-idari 
birimlerde, organik kanunda97 belirtilen hükümler doğrultusunda, yerel kamu 
idaresi makamları ve mahallinden yürütülen kamu hizmetleriyle ilişkilerde bu 
ulusal azınlığın dilinin sözel ve yazılı kullanımına yönelik düzenleme yapılır.” 

“Anadilin ve Tercümanın Mahkemede Kullanımı” başlığını taşıyan 
Anayasanın 128’inci maddesine göre “Ulusal azınlıklara mensup Romanya 
vatandaşları, organik kanun hükümleri uyarınca, mahkeme önünde kendi 
anadillerinde ifade hakkına sahiptir.” Ancak aynı maddenin devamında bu 
hakkın kullanımı, adaletin tam işlemesinin engellenmemesi ve ilgili kişiye ek 
masraflar çıkmaması koşullarına bağlanmıştır. 

Romanya Anayasası sadece ülke içindeki azınlıklara ilişkin düzenleme 
yapmamakta, ülke sınırları dışında yaşayan Rumen azınlığa ilişkin de 
düzenlemeye yer vermektedir. Bu düzenleme aşağıdadır: 

Madde 7. Yurtdışında Yaşayan Rumenler 
Devlet, yurtdışında yaşayan [etnik] Rumenlerle bağların 
güçlendirilmesini destekler ve vatandaşı oldukları devletin mevzuatına 
uygun olarak onların etnik, kültürel, dilsel ve dini kimliğinin korunması, 
geliştirilmesi ve ifade edilmesi doğrultusunda hareket eder. 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ile Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi onaylayan Romanya Sözleşmeler 
temelinde ülkedeki azınlıkların dil haklarını tanımayı yükümlenmiştir.98 

Slovakya 
Slovakya Anayasasının 6’ncı maddesinde Slovakçanın devlet dili olduğu 

belirtilmiştir.99 Maddenin devamında resmi iletişimde devlet dili haricinde 
kullanılabilecek dillerin kanunla düzenleneceği ifade edilmiştir. 

Slovakya Anayasası’nda azınlıklarla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yer 
almaktadır. Anayasanın “Başlangıç” bölümünde “Biz Slovak ulusu,… Slovak 
Cumhuriyeti topraklarında yaşayan ulusal azınlıklar ve etnik gruplarla birlikte, 
ulusların kendi kaderini tayin hakkını (self-determinasyon) doğal bir hak olarak 
tanıyarak,… temsilcilerimiz aracılığıyla bu Anayasayı kabul ediyoruz.” ifadesi 
yer almıştır. 

Anayasanın 4’üncü bölümü “Ulusal Azınlıkların ve Etnik Grupların 
Hakları” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde yapılan Anayasal düzenleme 
şöyledir: 

Madde 33 
Bir ulusal azınlığa veya etnik gruba mensubiyet kişinin aleyhine 
kullanılamaz. 
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Madde 34 
(1) Slovak Cumhuriyeti’ndeki ulusal azınlık veya etnik gruplara mensup 
vatandaşların kapsamlı gelişimleri, özellikle diğer ulusal azınlık veya 
etnik grup üyeleriyle birlikte kendi kültürünü geliştirme hakkı, kendi 
anadillerinde bilgi edinme ve yayma hakkı, ulusal azınlık kurumlarında 
[derneklerinde] bir araya gelme hakkı ile eğitim ve kültürel kurumlarını 
oluşturma ve koruma hakları garanti altındadır. Ayrıntılar kanunla 
düzenlenir. 
(2) Resmi dili öğrenme hakkına yanında, ulusal azınlıklara veya etnik 
gruplara mensup vatandaşların, kanunla düzenlenen hükümler 
çerçevesinde, aşağıdaki hakları garanti altındadır: 

a) kendi dilinde eğitim görme hakkı, 
b) resmi iletişimlerde kendi dilini kullanma hakkı, 
c) ulusal azınlıkları ve etnik grupları ilgilendiren meselelere ilişkin 
kararlara katılma hakkı. 

(3) Ulusal azınlığa mensup vatandaşların bu Anayasa tarafından garanti 
altına alınan haklarının kullanımı, Slovak Cumhuriyeti’nin egemenliğini 
ve toprak bütünlüğünü tehdit edemez veya diğer sakinlerine karşı 
ayrımcılığa neden olamaz. 

Slovakya Anayasası’nda ülke dışında yaşayan ve başka ülke vatandaşı 
olan Slovak etnik kökene sahip kişilerle ilgili düzenlemeye de gidilmiştir. 
Anayasanın 7a maddesine göre “Slovak Cumhuriyeti, yurtdışında yaşayan 
Slovakların ulusal bilinç ve kültürel kimliklerini destekler. [Slovak 
Cumhuriyeti] bu amaca ulaşmak ve anavatanları ile ilişkilerini geliştirmek için 
kurulan kurumlarını [da] destekler.” 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi ve 
Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı onaylayan Slovakya, Şartın 
uygulanışına ilişkin yaptığı bildirimde Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Almanca, 
Macarca, Lehçe, Roman dili, Rutence ve Ukrayna dilinin Şart kapsamında 
değerlendirildiğini açıklamıştır.100 

Slovenya 
Anayasanın 11’inci maddesinde Slovencenin resmi dil olduğu 

belirtildikten sonra İtalyan ve Macar ulusal topluluklarının yerleşik olduğu 
belediyelerde İtalyanca ve Macarcanın da resmi dil olduğu hükme 
bağlanmıştır.101 Slovenya Anayasası’nda azınlıklarla ilgili ayrıntılı 
düzenlemeler yer almıştır. Bir yandan azınlıkların tümünü ilgilendiren konular 
düzenlenirken, diğer yandan ülkede yaşayan İtalyan ve Macar ulusal 
toplulukları ile Romanlara ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir.  
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Slovenya Anayasası’nda azınlıklarla ilgili genel düzenleme 61’inci 
maddede yapılmıştır. Anayasa bu madde ile “herkesin kendi ulusu veya ulusal 
topluluğu ile bağını özgürce ifade etme, kendi kültürünü geliştirme ve ifade 
etme ile kendi dilini ve yazısını kullanma hakkı olduğunu” kabul etmiştir.  

Ülkede yaşayan Macar ve İtalyan ulusal topluluklarına ilişkin 
düzenlemeler Anayasanın 5 ve 64’üncü maddelerinde yer almıştır. Slovenya 
Anayasasının 5’inci maddesi ile ülkedeki “kadim (otokton) İtalyan ve Macar 
ulusal topluluklarının hakları garanti altına alınmıştır. Slovenya Anayasasının 
64’üncü maddesi Slovenya’daki kadim İtalyan ve Macar ulusal topluluklarının 
özel haklarını ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Bu madde aşağıdaki gibidir: 

Madde 64. Slovenya’daki Kadim İtalyan ve Macar Ulusal 
Topluluklarının Özel Hakları 
Kadim İtalyan ve Macar ulusal toplulukları ve bunların üyelerinin, 
özgürce kendi ulusal sembollerini kullanma hakkının yanı sıra ulusal 
kimliklerini muhafaza edebilmeleri için örgüt kurma ve ekonomik, 
kültürel, bilimsel ve araştırma faaliyetleri ile birlikte kamu medyası ve 
yayıncılığı alanlarında faaliyette bulunma hakkı garanti edilmiştir. 
Kanunlara uygun olarak, bu iki ulusal topluluk ve bunların üyeleri kendi 
dillerinde eğitim hakkı ile birlikte bu yönde eğitim kurumları kurma ve 
geliştirme hakkına sahiptir. İki dilli okulların zorunlu olduğu coğrafi 
bölgeler kanunla belirlenir. Bu ulusal topluluklar ve bunların üyelerinin 
kökenleri olan milletlerle ve bunların ülkeleriyle münasebetlerini 
geliştirme hakkı garanti altına alınmıştır. Devlet bu hakların 
kullanılması için maddi ve moral desteği sağlar.  
Haklarını kullanmaları için bu toplulukların üyeleri yaşadıkları coğrafi 
bölgelerde kendi kendini yönetim kurumları oluştururlar. Kendi kendini 
yöneten ulusal toplulukların önerisi üzerine devlet bu toplulukları ulusal 
mevzuat uyarınca bazı fonksiyonları yerine getirmek için 
yetkilendirebilir ve bu fonksiyonların icrası için kaynak sağlar.  
Bu iki ulusal topluluk yerinden yönetim temsil organlarında ve Ulusal 
Asamble’de doğrudan temsil edilir.  
İtalyan ve Macar ulusal toplulukların konumu ve yaşadıkları coğrafi 
bölgelerde haklarının kullanılması biçimi, bu hakların kullanılmasında 
kendi kendini yöneten yerel toplulukların sorumlulukları ve bu coğrafi 
bölgelerin dışında bu ulusal toplulukların üyelerinin kullandıkları 
hakların hepsi kanunla düzenlenir. Her iki ulusal topluluğun ve bunların 
üyelerinin hakları bu toplulukların üyelerinin sayısına bakılmaksızın 
garanti altına alınır.  
Münhasıran ulusal toplulukların Anayasadan kaynaklanan hakların 
kullanılması ve bu toplulukların konumuyla ilgili kanunlar, 
yönetmelikler ve diğer genel hukuki hükümler, bu ulusal toplulukların 
temsilcilerinin rızası olmadan kabul edilemez. 
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Kadim Macar ve İtalyan ulusal topluluklarından ayrı olarak, Slovenya 
Anayasasının 65’inci maddesi Slovenya’daki Roman topluluğunun statüsünü ve 
özel haklarıyla ilgili olarak düzenlemenin kanunla yapılacağını belirtmektedir. 

Slovenya Anayasası, sınırları dışında yaşayan etnik Slovenlerle ilgili 
düzenleme de yapmıştır. Anayasanın 5’inci maddesinde yer alan bu 
düzenlemeye göre, “[Slovenya] komşu ülkelerdeki kadim Sloven ulusal azınlığı 
ve yurtdışındaki Sloven göçmenler ve işçiler ile irtibatını korur ve anavatanları 
ile ilişkilerini geliştirir.” 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi ve 
Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı onaylayan Slovenya, ülkede 
yaşayan İtalyan, Macar ve Roman azınlıklara dil hakları da dahil olmak üzere 
Sözleşmelerde belirtilen hakların uygulanacağını beyan etmiştir.102  

Yunanistan 
Yunanistan Anayasası’nda resmi dile ve azınlıklara ilişkin bir düzenleme 

yer almamıştır. Ancak Yunanistan imzaladığı Lozan Barış Antlaşması’nın 
45’inci maddesi ile Yunanistan’da yaşayan Müslüman azınlığa Türkiye’de 
yaşayan Gayrimüslimlere tanınan hakların aynısını garanti etmiştir.103 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamayan Yunanistan, 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 22 Eylül 1997 
tarihinde imzalamış fakat henüz onaylamamıştır. 

Türkiye Örneği  

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda azınlıklarla ve dil 
haklarıyla ilgili özel düzenlemeler yer almamıştır. Anayasanın 3’üncü 
maddesinde resmi dilin Türkçe olduğu belirtilmiştir. Türkiye’nin azınlıklarla 
ilgili olarak izlediği politika aynı çizgide gelişmiştir. Türkiye “statüleri ikili ya 
da çok taraflı antlaşmalarla belirlenen grupları azınlık sayma” politikasını 
kuruluşundan bu yana sürdürmektedir. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde 
konuya ilişkin yapılan çalışmalarda Türkiye hep aynı tezi savunmuştur.104 
AGİK (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) Kopenhag Belgesi’ni kabul 
eden Türkiye, Yürütme Sekreteri’ne gönderdiği bildirimde “ulusal azınlık 
kavramının ancak ikili ve çok taraflı uluslararası belgelerle statüleri belirlenen 
grupları kapsadığı”nı vurgulamıştır. Türkiye benzer görüşleri 1990 Moskova 
Belgesi ve 1992 Helsinki II Belgesi için yaptığı bildirimlerde tekrarlamıştır.105 

Türkiye açısından azınlık tanımının yapıldığı en önemli metin Lozan 
Barış Antlaşması’dır. Lozan’ın “Azınlıkların Korunması” başlığını taşıyan        
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I. Kısım III. Bölümünde (md.37-45) Türkiye’de yaşayan gayrimüslimler azınlık 
olarak kabul edilmiştir. Bu maddelerde azınlıklara106 tanınan dil hakları 
şunlardır: 

• Medeni ve siyasi hakların kullanımında eşitlik. (md.39/1) 
• Özel veya ticari ilişkilerde, din, basım veya yayım hususlarında ve 

sosyal yaşamda herhangi bir dilin serbestçe hiçbir kayıt olmaksızın 
kullanımı. (md.39/4) 

• Mahkemelerde Türkçeden başka dil konuşanlara uygun kolaylıkların 
sağlanması yükümü. (md.39/5) 

• Müslüman olmayan Türk vatandaşlarının hukuken ve fiilen diğer Türk 
vatandaşlarına yapılan muamele ve güvenceden yararlanma hakkı. 
Özellikle, giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere, hayır 
kurumları, dini ve sosyal kurumlar, okullar ve benzeri eğitim ve 
öğretim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda 
kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dini ayinlerini serbestçe yapma 
konusunda eşit muamele görme hakkı. (md.40) 

• Eğitim konusunda önemli oranda oturdukları il ve ilçelerde 
ilköğretimi anadillerinde yapmalarını sağlamak için uygun düşen 
kolaylıkları gösterme yükümü. Türk dilinin öğrenimini zorunlu kılma 
yetkisi saklı tutulmuştur. (md.41/1) 

• Bu tür il ve ilçelerde devlet bütçesi, belediye bütçesi veya diğer 
bütçelerce eğitim, din veya hayır işlerine genel gelirlerden 
sağlanabilecek paralardan hakkaniyete uygun pay almalarını sağlama 
yükümü. (md.41/2)107 

Türkiye ne Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi 
ne de Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı imzalamıştır. 

Sonuç 

Devletler açısından ortak dil oluşturmak önemliyken, farklı kimliklerini 
korumak isteyen azınlık grupları için de grubun devamlılığı açısından kendi 
dillerinin varlığını sürdürmesi önemlidir.  

Devletler azınlık haklarından yararlanılması bakımından dil hakların 
önemini farklı biçimlerde kabul etmişlerdir. Bazı devletler ülkelerinde 
kullanılan azınlık dillerinin korunması ve teşviki amacıyla özel önlemler 
almışlardır. Ancak devletlerin ulusal mevzuatlarıyla veya diğer uygulamalarıyla 
azınlıklara mensup kişilerin kendi dillerini konuşma olanaklarını kısıtlama 
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arayışına girdikleri veya çoğunluğun benzer sonucu doğuracak eylemlerine 
müsamaha gösterdikleri yerlerde bu konuda sorunlar doğmuştur. 

Dil hakları, bireyin bir dili kullanımına ilişkin hakları ifade eder. Bu 
hakların başka haklarla ilişkisi vardır. Dil hakları, ayrım yasağı, ifade özgürlüğü 
ve özel yaşama saygı gibi genel insan hakları standartlarından doğmuştur. Dili 
kullanım özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile doğrudan ilgilidir. 

Dil hakları kültürel haklar kapsamında değerlendirilmekle birlikte dil 
haklarının bireysel haklar bağlamında mı yoksa kolektif haklar bağlamında mı 
ele alınması gerektiğine ilişkin literatürde bir tartışma yaşanmaktadır. 
Literatürdeki tartışma varlığını halen sürdürmekle birlikte uluslararası hukuk 
metinleri incelendiğinde dil haklarının kolektif değil bireysel bir hak olduğu 
görülmektedir. 

Uluslararası sözleşmelerde dil hakları konusunda azınlık dillerinin eğitim, 
yargı, kamu yönetimi, medya ve ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta 
kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, özel işler ve ticari 
ilişkilerde, idari makamlar önünde ve kamu hizmetlerinde, medyada, yargı 
makamları önünde ve eğitim alanında azınlık dilinin kullanımı ile azınlık 
dillerinde ad ve soyada sahip olmak gibi dil haklarından bahsedilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında incelenen 29 ülkeden 18’inin anayasasında 
(Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İspanya, Kıbrıs 
Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye) resmi dile/devlet diline ilişkin 
düzenleme yapılmıştır. 10 ülkenin anayasasında (Almanya, ABD, Belçika, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Hollanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Yunanistan) 
resmi dile ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 6 ülke anayasasında 
(Finlandiya, İrlanda, İspanya, Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Slovenya) birden 
fazla dil resmi dil olarak kabul edilmiştir.  

Bu çalışma kapsamındaki ülkeler değerlendirmeye tabi tutulduğunda 
azınlıklarla ilgili düzenlemelere anayasalarında yer veren ülkelerin tamamı dil 
haklarına ilişkin düzenlemeler de yapmışlardır. Bu sonuç azınlık hakları ile dil 
hakları arasındaki sıkı ilişkiyi göstermektedir. 

Çalışma kapsamında ele alınan 29 devlet anayasasının 12’sinde 
(Almanya, ABD, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, Kıbrıs Rum Yönetimi, 
Lüksemburg, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye) dil haklarına ilişkin 
düzenlemeye rastlanmamıştır. 

İncelenen devletlerden Avusturya, Finlandiya, Letonya, Macaristan, 
Polonya, Romanya ve Slovenya ülkelerinde yaşayan azınlık gruplarının 
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kimliklerinin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını 
anayasalarında beyan etmişlerdir. Azınlık kültürünün korunmasını ve 
geliştirilmesini Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya anayasal garanti altına 
almıştır. Azınlık kültürünün korunması ve geliştirilmesiyle azınlıklara dil 
haklarının tanınması arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Azınlıkların kendi örgütlerini ve kültürel derneklerini kurma hakkını ise 
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya 
anayasalarında teminat altına almıştır.  

Dil hakları bağlamında azınlıkların kendi kitle iletişim araçlarına sahip 
olma hakkını anayasalarında hüküm altına alan tek ülke ise Slovenya’dır.  

Estonya, Polonya, Slovakya ve Slovenya azınlıkların kendi eğitim 
kurumlarına sahip olma hakkını anayasalarında teminat altına almışlardır. 
Anadilde eğitim hakkı ise Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Macaristan, 
Romanya, Slovakya ve Slovenya anayasalarında garanti edilmiştir. Azınlıkların 
kendi dilini öğrenme hakkı olduğu Bulgaristan, Finlandiya, İtalya, Letonya, 
Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya anayasalarında açıkça 
belirtilmiştir. Azınlık dillerinin azınlıkların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde 
mahalli idari makamlarla ilişkilerde kullanılmasına ilişkin düzenleme Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve 
Slovenya anayasalarında yer almaktadır. Macaristan azınlık dilindeki adı ve 
soyadını kullanma hakkını anayasasında teminat altına almıştır.  

Görüleceği üzere ülke anayasalarında azınlık ve dil haklarıyla ilgili 
ayrıntılı düzenlemeler daha çok eski Doğu Bloku ülkeleri tarafından yapılmıştır. 
Bunun temel nedeninin AB’nin bu ülkeleri etnik sorunlarını çözmeden AB 
üyesi yapmak istememesi olduğu söylenebilir. Söz konusu ülkeler nispeten 
yakın dönemde yeni anayasalara sahip oldukları için azınlık haklarıyla ilgili 
uluslararası andlaşmalarda yer alan azınlık haklarını ve bu kapsamda dil 
haklarını kendi anayasalarına da taşımışlardır.  

İncelenen ülkelerden anayasalarında azınlıklara ilişkin düzenleme 
yapmayan ülkelerden Almanya, Danimarka, Hollanda, İrlanda, Kıbrıs Rum 
Yönetimi ve Portekiz taraf oldukları uluslararası andlaşmaların gereği olarak 
ülkelerinde azınlık gruplarının varlığını kabul ederek andlaşmalarda tanınan dil 
haklarından azınlıkların yararlanması hususunda yükümlülük altına girmişlerdir. 

İspanya, Belçika ve İngiltere, ülkelerindeki farklı etnik gruplara azınlık 
haklarının ötesinde geniş haklar tanıdıkları görülmektedir. Bu ülkelerde dil 
hakları da diğer ülkelere göre daha kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. 
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Anayasalarında azınlıklarla ilgili düzenleme yapmayan ülkelerden küçük 
yüzölçümüne ve az nüfusa sahip Malta ve Lüksemburg Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’ye taraf olmuşlar ve yaptıkları 
bildirimde ülkelerinde azınlık gruplarının bulunmadığını beyan etmişlerdir. 

Fransa’nın incelenen ülkelerden farklı bir yaklaşımı bulunmaktadır. 
Anayasasında azınlık ve dil haklarına yer vermemekte, ülkesinde azınlık 
bulunmadığı gerekçesiyle bu haklara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı 
uluslararası andlaşmalara taraf olmamaktadır. Ancak kendi iç mevzuatında yerel 
kültürlerin korunması için düzenlemeye gitmiş ve bölgesel dil olarak kabul 
ettiği Korsika dili, Brötanca, Bask dili ve Alsace dilinin konuşulduğu yerlerde 
okulların müfredatına bu dillerin konulmasını benimsemiştir.  

ABD ise dil haklarıyla ilgili düzenlemeleri eyaletlere bırakmış, eyaletler 
bu konuda kapsamlı düzenlemeler yapma yoluna gitmişlerdir.  

Bütün bunlar dikkate alındığında, incelenen ülkeler içinde azınlıklarla ve 
dil haklarıyla ilgili uluslararası andlaşmalara taraf olmayan ve anayasasında da 
düzenleme yapmayan iki ülke bulunmaktadır: Yunanistan ve Türkiye. 
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PDF_1st_SR_Ireland_en.pdf.  
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65 Ahmet Yıldız, “Milli Bütünleşmede İspanya Modeli”, TBMM Kütüphane ve 
Dokümantasyon Müdürlüğü Araştırma Birimi, Hukuk ve Siyaset Bilimi Rapor No.37, 
1993, s.1. 
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67 İspanya Senatosu, “Spanish Constitution”, Erişim: 10.11.2011, http://www.senado 
.es/constitu_i/indices/consti_ing.pdf. Anayasanın Türkçe çevirisinde, “ulusal 
topluluklar” tabiri hariç, Ahmet Yıldız’ın “Milli Bütünleşmede İspanya Modeli” 
çalışmasında yaptığı çeviri esas alınmıştır. 
68 Ahmet Yıldız, “Milli Bütünleşmede İspanya Modeli”, s.4. 
69 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
70 Bkz. AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği, a.g.k. 
71 “Yönetim Yapısı” tabiri Anayasanın İngilizce versiyonundaki “Instrument of 
Government” tabiri yerine kullanılmıştır. 
72 İsveç Parlamentosu, “The Instrument of Government”, Erişim: 10.11.2011, http:// 
www.riksdagen.se/templates/R_Page____6307.aspx. 
73 List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
74 List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
75 Bkz. AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği, a.g.k. 
76 İtalya Senatosu, “Constitution of the Italian Republic”, Erişim: 11.11.2011, http:// 
www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf. 
77 Francesco Capotorti, a.g.k., s.30, par.156. 
78 A.k., s.30-31, par.158. 
79 A.k., s.76, par.434. 
80 Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşmiş Milletler tarafından “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla 
Adanın meşru temsilcisi kabul edilmektedir. 
81 Bkz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Kıbrıs Cumhuriyeti 
Anayasası”, Erişim: 16.11.2011, http://www.trncinfo.com/_images/belgeler/4/1960% 
20Kıbrıs_Cumhuriyeti_Anayasası.pdf. 
82 List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148.  
83 Letonya Anayasa Mahkemesi, “The Constitution of the Republic of Latvia”, 
Erişim:12.11.2011, http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2&mid=8. 
84 Litvanya Anayasa Mahkemesi, “Constitution of the Republic of Lithuania”, 
Erişim:12.11.2011, http://www.lrkt.lt/Documents2_e.html. 
85 Servant, “Luxembourg – Constitution”, Erişim: 23.11.2011, http://www.servat.unibe 
.ch/icl/lu00000_.html  
86 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
87 Nisan 2011’de kabul edilen yeni Macaristan Anayasası 2012’de yürürlüğe 
gireceğinden, Macaristan Anayasası incelenirken bugün yürürlükte olan anayasa değil 
yeni anayasa esas alınmıştır. Macaristan Hükümeti, “The Fundamental Law of 
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Hungary”, Erişim:12.11.2011, http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20 
FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf. 
88 “Ulusal topluluklar” tabiri Anayasanın İngilizce versiyonundaki “nationalities” 
kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. 
89 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
90 Malta Adalet ve İçişleri Bakanlığı,“Constitution of Malta”, Erişim:12.11.2011, 
http://www.mjha.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8566  
91 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
92 Bkz. Polonya Temsilciler Meclisi, “The Constitution of the Republic of Poland of 
2nd April, 1997”, Erişim: 13.11.2011, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/ 
kon1.htm. 
93 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
94 Portekiz Parlamentosu, “Constitution of the Portuguese Republic”, Erişim: 
13.11.2011, http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_revi 
sao_definitive.pdf. 
95 Avrupa Konseyi, “Second Report Submitted by Portugal Pursuant to Article 25, 
Paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities”, 
Erişim: 17.11.2011, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/ 
PDF_2nd_SR_Portugal_en.pdf. 
96 Romanya Temsilciler Meclisi, “Constitution of Romania”, Erişim: 13.11.2011, 
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371  
97 Organik kanun deyiminden, normlar hiyerarşisinde (normal) kanunların üstünde ama 
anayasanın altında bulunan ve uygulanmasına ilk olarak 1958’de Fransa’da başlanan 
kanunlar anlaşılmaktadır.  
98 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148 ve List of 
Declarations Made with Respect to Treaty No. 157. 
99 Slovak Cumhuriyeti Ulusal Konseyi, “Constitution of the Slovak Republic”, Erişim: 
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100 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
101 Slovenya Anayasa Mahkemesi, “Constitution”, Erişim: 16.11.2011, http://www.us-
rs.si/media/full.text.of.the.constitution.pdf.  
102 Bkz. List of Declarations Made with Respect to Treaty No. 148. 
103 İsmail Soysal, a.g.k., s.47-50. Daha geniş bilgi için bkz. Sevin Toluner, “Lozan 
Azınlıkların Korunması Rejimi ve Batı Trakya Türkleri”, Cumhuriyetin 75. Yıl 
Armağanı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999, s.219-247. 
104 Şeref Ünal, a.g.k., s.127.  
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37-45’inci maddelerinde sayılan haklardan yararlanacağı açık olmakla birlikte, hem 
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gayrimüslim vatandaşların hangi gruplardan oluştuğu (örneğin Türk vatandaşı 
Süryanilerin azınlıklara tanınan haklardan yararlanıp yararlanamayacakları) , hem de bu 
maddelerde sayılan bazı hakların kapsamının ne olduğu (örneğin mahkemelerde 
Türkçeden başka dil konuşanlara uygun kolaylıkların sağlanması ile ilgili düzenlemeden 
sadece gayrimüslim vatandaşlara mı yoksa anadili Türkçe olmayan bütün vatandaşlara 
mı uygulanacağı) konusunda akademik tartışmalar devam etmektedir. Bkz. Baskın 
Oran, Türkiye’de Azınlıklar, s.49-66. 
107 İsmail Soysal, a.g.k., s.47-50. 
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EKLER 

EK 1: İNCELENEN ÜLKE ANAYASALARINDA DİL HAKLARINA 
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

ÜLKELER 

ANAYASAL DÜZENLEMELER ANAYASADA AZINLARA TANINAN DİL HAKLARI 

Azınlık Hakları 
Konusunda 

Düzenleme Yok 

Dil Hakları 
Konusunda 
Düzenleme 

Yok 

Resmi Dil/Devlet 
Diline İlişkin 

Düzenleme Var 

Kendi Kitle 
İletişim 

Araçlarına 
Sahip Olma 

Kendi Eğitim 
Kurumlarını 

Kurma 

Anadilde 
Eğitim 

Kendi Dilini 
Öğrenme 

Dillerini 
İdari 

Makamlara 
İlişkilerde 
Kullanma 

Azınlık 
Dilindeki 
Adını ve 
Soyadını 
Kullanma 

Almanya            

ABD            

Avusturya           

Belçika  1         

Bulgaristan        md.36   

Çek Cum. (THÖŞ)2      md.25  md.25  

Danimarka            

Estonya      md.37 md.37  md.51  

Finlandiya    3    Bl.2/Ks.17 Bl.2/Ks.17  

Fransa             

Hollanda            

İngiltere4            

İrlanda      5       

İspanya  6   7       

İsveç          

İtalya       md.6   

GKRY      8       

Letonya        md.114   

Litvanya       md.45 md.37   

Lüksemburg            

Macaristan       md.xxıx  md.xxıx md.xxıx 

Malta      9       

Polonya      md.35  md.35   

Portekiz             

Romanya       md.32 md.32 md.120  

Slovakya      md.34 md.34 md.34 md.34  

Slovenya    10 md.11 md.11 md.11 md.11 md.61,11  

Yunanistan            

Türkiye             

Toplam 15 13 18 1 4 7 9 7 1 
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1 Belçika Anayasası, Belçika’yı “üç toplumlu ve dört bölgeli” bir devlet olarak 
tanıdığından, azınlık-çoğunluk ilişkisinden ziyade bir arada yaşama iradesinden 
bahsedilebilir.  
2 THÖŞ: Temel Haklar ve Özgürlükler Şartı (Çek Cumhuriyeti Anayasası’nın 3’üncü 
maddesi THÖŞ’ü Anayasanın bir parçası olarak nitelemektedir. 
3 Finlandiya Anayasası Fince ve İsveççeyi resmi dil (ulusal dil) olarak kabul etmiştir. 
4 Yazılı bir anayasaya sahip olmadığından değerlendirmeye tabi tutulamamıştır. 
5 İrlanda dili ulusal dil olarak birinci resmi dildir. İngilizce ise ikinci resmi dil olarak 
kabul edilmiştir. 
6 İspanya Anayasası, ülkeyi üç tarihi özerk topluluk, özel yasayla düzenlenmiş bir özerk 
topluluk, 12 normal özerk topluluk ve bir başkent bölgesinden oluşan toplam 17 
bölgesel birim halinde düzenlemiştir. Bu nedenle bütün topluluklar eşit konumda 
olduğundan, Belçika gibi İspanya’da da azınlık-çoğunluk ilişkisinden ziyade bir arada 
yaşama iradesinden bahsedilebilir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak, Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi ve Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa 
Şartı’nı onaylayan İspanya, söz konusu andlaşmalar gereğince Avrupa Konseyi’ne 
sunduğu devlet raporlarında azınlık olarak sadece Romanlardan bahsetmektedir. Bkz. 
Avrupa Konseyi, “Third Report Submitted by Spain Pursuant to Article 25, Paragraph 2 
of the Framework Convention for the Protection of National Minorities”, Erişim: 
17.11.2011, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_S 
R_Spain_en.pdf. 
7 İspanya Anayasasına göre İspanya’nın resmi dili Kastiliyen olmakla birlikte özerk 
toplulukların dilleri de kuruluş yasalarına uygun olarak resmi dil sayılmaktadır.  
8 Anayasaya göre Rumca ve Türkçe resmi dildir. 
9 Anayasaya göre Malta dili ve İngilizce resmi dildir. 
10 Anayasada Slovencenin resmi dil olduğu belirtildikten sonra İtalyan ve Macar ulusal 
topluluklarının yerleşik olduğu belediyelerde İtalyanca ve Macarcanın da resmi dil 
olduğu hükme bağlanmıştır. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE  

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ 

Feride EROĞLU∗ 

ir devletin yönetim biçimini, temel organlarını ve bu organlar arasındaki 
ilişkiler ile kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallar bütünü olan 

anayasalar; her ülkenin geleneklerine, tarihsel, kültürel ve siyasal geçmişi ile 
demokratik ideallerine göre şekillenmektedir. Her ülkenin özgün koşullarında 
şekillenen toplum sözleşmeleri olan anayasalar ülkenin vizyonunu gösterir, 
kendisi için planladığı gelecek hedefine doğru devlete ve yurttaşlara 
yükümlülükler yükler ve rehberlik eder. 

Anayasa yapım süreçleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 
Günümüzde mevcut 200 ulusal anayasanın yarıdan fazlası 1974 yılı sonrasında, 
genellikle başlangıçta bir çatışmayı sona erdirmek için barış anlaşmaları 
şeklinde hazırlanmış ya da yeniden kaleme alınmıştır. Bu çalışmada ele alınan 
ülkelerden Ruanda’da Anayasa, iç savaş sonrasında ve kadın hareketinin önemli 
katkılarıyla hazırlanmış, anayasada öngörülen kota uygulaması parlamentodaki 
kadın sayısının artışına katkı sağlamıştır. Aynı şekilde, Kenya’da son yıllarda 
yaşanan şiddet olayları sonrasında toplumsal bir uzlaşma olarak 2010 tarihinde 
yürürlüğe giren Anayasa, ülkenin bağımsız olmasından bu yana yapılan en 
                                                 
∗Müşavir, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

B
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kapsamlı değişikliklerle Kenya tarihindeki en önemli dönüm noktası olarak 
gösterilmektedir. 

Yakın dönem anayasaları insan haklarına saygıya, kadın-erkek eşitliğine 
yaptıkları vurgularla önemli örnekler oluşturmaktadır. Örneğin, dünya 
parlamentoları arasında kadın milletvekili oranı ile ilk sırada1 yer alan Ruanda 
Anayasası’nın Önsöz’ünde, Ruanda’nın ulusal kalkınmada toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve cinsiyetlerin birbirini tamamlayıcılığı ilkelerine halel getirmeksizin, 
Ruandalılar arasında ve kadınlar ile erkekler arasında eşit haklar sağlamaya 
adanmış olduğu belirtilmektedir.2  

Toplumsal cinsiyete duyarlı (gender sensitive) bir anayasa, hukuk devleti, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlar ve erkekler ile kız ve erkek çocukları için 
aynı şekilde olmak üzere bütün vatandaşların onuruna saygıyı bir araya getiren 
demokratik ilkelerin benimsenmesini gerektirir. Böyle bir anayasanın sadece 
özel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği hükümlerini içermekle kalmayıp belgenin 
tamamının çerçevesini insan hakları diliyle çizmesi beklenebilir.3 

Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan temel insan hakları 
sözleşmelerinden biri olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW)4 1979 yılında kabul edilmiş ve 1981 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin 1985 yılından bu yana taraf olduğu CEDAW, 
ayrımcılığın tanımını yapan ilk uluslararası belge olarak, diğer insan hakları 
belgelerinde yer alan hakların kadınlar için de gerçekleştirilmesini sağlamayı 
hedeflemektedir. Kadınların yaşamını etkileyen siyaset, ekonomi, sosyal ve 
kültürel yaşam, hukuk, sağlık ve aile gibi alanlarda kadınların rolleri ve 
yerlerine dair sorunları kapsamlı bir şekilde ele alan ilk sözleşme olan 
CEDAW’a bu çalışmada incelenen ülkeler de dâhil olmak üzere halen 187 
devlet taraftır.5 Birçoğu CEDAW öncesi dönemde hazırlanmış olan Avrupa 
ülkeleri anayasalarında kadın-erkek eşitliğine dair hükümlere kısaca 
değinilmekte, bu alan yasalar ve idari uygulamalar ile düzenlenmektedir. Buna 
karşın, yakın dönem anayasalarında CEDAW’ın etkileri daha belirgin olarak 
gözlenmektedir.  

Nitekim Sözleşme’nin hukuki alanda tedbirler alma yükümlülüğünü 
düzenleyen 2. maddesinde6 taraf devletlerin, kadınlara karşı ayrımcılığın her 
biçimini yasaklayıp, her türlü vasıtayla ve hiç vakit kaybetmeden kadınlara 
karşı ayrımcılığı tasfiye etme politikası izlemeyi kabul ederek bu amaçla 
aşağıdaki konularda taahhütte bulunacakları ifade edilmektedir:  

a) Erkeklerin ve kadınların eşitliği prensibini henüz ulusal 
anayasalarına veya diğer ilgili mevzuatlarına içselleştirmemişler ise, 
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bu prensibi içselleştirmeyi ve yasalar ve diğer uygun vasıtalarla bu 
prensibin pratik olarak uygulanmasını sağlamak; 

b) Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı yasaklayan ve gerektiği taktirde 
yaptırımlar getiren gerekli mevzuatı çıkarmak ve diğer tedbirleri 
almak; 

c) Kadınların haklarını erkeklerle eşit bir biçimde koruyacak hukuki 
mekanizmalar kurmak ve yetkili ulusal yargı yerleri ile diğer kamu 
kurumları vasıtasıyla her hangi bir ayrımcılık karşısında kadınların 
etkili bir biçimde korunmasını sağlamak; 

d) Kadınlara karşı ayrımcılık niteliğindeki bir eylem veya uygulamadan 
kaçınmak ve kamu kurum ve kuruluşlarının bu yükümlülüğe uygun 
davranmalarını sağlamak; 

e) Her hangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kadınlara karşı 
ayrımcılık yapılmasını önlemek için gerekli her türlü tedbiri almak; 

f) Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasaları, hukuki 
düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamaları değiştirmek veya 
kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri almak; 

g) Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bütün ulusal ceza hükümlerini 
kaldırmak; 

Bu çalışmada, CEDAW yürürlüğe girdikten sonra, yakın dönemde 
hazırlanan bazı Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile çoğunluğu CEDAW öncesi 
dönemde hazırlanan Avrupa ülkeleri anayasalarında kadınlarla ilgili 
düzenlemeler derlenmiştir. Afrika ve Latin Amerika’daki bu ülkeler, Arjantin 
ve Kolombiya dışında, insani gelişme sıralamasında Türkiye’den daha alt 
sıralarda yer almakta ise de çalışmanın amacı açısından bu husus önem arz 
etmemektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı tarihsel, siyasi, sosyo-ekonomik, 
kültürel koşullara sahip ülkelerin kadın-erkek eşitliği açısından dikkat çeken 
anayasal vizyonlarını ve farklı anayasa yazım seçeneklerini sergileyebilmektir.  

Dünya parlamentoları arasında kadın milletvekili oranı ile yedinci sırada7 
yer alan Güney Afrika’nın Anayasası toplumsal cinsiyet eşitliği düzenlemesi 
konusunda örnek model oluşturmaktadır.8 Anayasanın ‘eşitlik’ hakkındaki       
9. maddesi hem eşitliğe hem de haksız ayrımcılığa dair geniş kapsamlı 
düzenlemeler içermektedir. 

Latin Amerika ve Karayipler’de kadınlar lehine anayasal haklar 
konusunda son 10 yıl içinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bölgenin bütün 
anayasalarına eşitlik ilkesi, haklar ve yükümlülükler bağlamında "kadın ve 
erkek arasındaki eşitlik" konusunda birleşik hükümler dahil edilmiştir.  
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Yakın dönemde hazırlanmış anayasalarda vurgu yapılan bir diğer kavram, 
“toplumsal cinsiyet eşitliği (gender equality)”dir.  

Toplumsal cinsiyet, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce 
2008 yılında hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nda 
(2008-2013)9 şöyle tanımlanmıştır:  

“Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kuramsal altyapısında 
‘cinsiyet’ (sex) ile ‘toplumsal cinsiyet’ (gender) arasındaki ayrım 
kullanılmaktadır. ‘Cinsiyet’ kavramı, kadınlar ile erkekler arasındaki evrensel 
biyolojik farklılıklara atıfta bulunurken ‘Toplumsal Cinsiyet’ kavramı, 
kadınlarla erkekler arasındaki toplumsal ilişkileri belirli bir bağlama göre 
tanımlamakta, erkeklerle kadınlar ve erkek çocuklarıyla kız çocukları arasındaki 
ilişkiye ve bu ilişkinin sosyal olarak nasıl kurulduğuna değinmektedir. Bu 
nedenle toplumsal cinsiyetin getirdiği roller dinamiktir ve içeriği zamana göre 
değişebilmektedir.”  

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve Türkiye’nin ilk imzacı 
ülke olduğu Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin10 3. maddesinde 
‘toplumsal cinsiyet’in kadınlar ve erkekler için toplum tarafından uygun görülen 
ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler anlamına 
geldiği belirtilmektedir. Sözleşmenin ‘Temel haklar, eşitlik ve ayrım 
gözetmeme’ye dair 4. maddesi şöyle düzenlenmektedir:  

1.Taraflar, gerek kamu gerek özel alanda tüm bireylerin, özellikle 
kadınların, şiddetten arınmış yaşama haklarını sağlamak ve korumak 
için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır. 
2.Taraflar, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı kınar ve bunu 
önlemek için özellikle: 
kadın erkek eşitliği ilkesini kendi ulusal anayasalarına veya diğer uygun 
mevzuatına dahil edip, bu ilkenin uygulamada da gerçekleştirilmesini 
sağlayarak; 
gerektiğinde, kadınlara karşı ayrımcılığı, yaptırımların kullanılması 
yoluyla yasaklayarak; 
kadınlara yönelik ayrımcılık içeren kanunları ve uygulamaları 
yürürlükten kaldırarak; 
gerekli yasal veya diğer tedbirleri gecikmeksizin alır. 
3. Özellikle mağdurların haklarını korumaya yönelik önlemler olmak 
üzere, işbu Sözleşme hükümlerinin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, 
renk, dil, din, siyasi veya başka görüşe sahip olma, ulusal veya sosyal 
menşe, bir ulusal azınlıkla bağ, mülkiyet, doğum, cinsel yönelim, cinsel 
kimlik, yaş, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen ya da 



TBMM Araştırma Merkezi  | 229 

 

mülteci olma durumu veya başka statüler temelinde herhangi bir 
ayrımcılık olmaksızın Taraflarca uygulanması güvence altına alınmıştır. 
4. Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve 
kadınların korunması için gerekli olan özel tedbirler, işbu Sözleşme 
kapsamında ayrımcılık olarak kabul edilmeyecektir. 

Kadın – Erkek Eşitliği Açısından Anayasalarda Öne Çıkan Başlıklar  

Anayasa Dili 
Anayasanın dili, o ülkede kadın-erkek eşitliğinin tam olarak sağlanmasına 

yönelik taahhüdü göstermek açısından önem kazanmaktadır. Maskulin/erkeğe 
özgü bir dilin tercih edilmesi, bireylere ya da gruplara gönderme yapılan 
maddelerde maskulin/erkeğe özgü zamirler, ifadeler kullanılması kadın-erkek 
eşitliği açısından sorun oluşturabilmektedir. Yakın dönem anayasaları 
kullanılan dil bağlamında kadın ve erkeğe eşit mesafede durmakta, anayasa nötr 
bir dille hazırlanarak maskulin ifadelerden kaçınılmaktadır. Fiji, Güney Afrika, 
İsviçre ve Uganda anayasalarında toplumsal cinsiyet açısından nötr bir dil 
kullanılmaktadır.11  

Eşitlik  
Birçok anayasada eşit haklara ilişkin düzenlemeler hakların, kadınlar da 

dahil olmak üzere, herkese eşit olarak uygulanmasını ve kanun önünde eşitliği 
garanti eder. Söz konusu eşitlik, ayrımcılık yasağının ve pozitif önlemlerin 
uygulanmasını mümkün kılmanın yanı sıra vatandaşlığın kazanılması ve 
kaybedilmesi, evlilik, aile, eğitim, sağlık, istihdam, mülkiyet, doğal kaynakların 
kullanımı gibi çeşitli alanlarda kadınlar ve erkeklere eşit muamele edilmesine 
dair düzenlemeleri de içerebilmektedir. 

Eşit Haklar ve Pozitif Önlemler  
Anayasalarda toplumsal yaşamın her düzeyinde, siyasi, ekonomik, sosyal, 

kültürel alanlarda kadınlar ve erkekler arasında gerçek bir fırsat eşitliği/fiili 
eşitlik sağlanmasına yönelik düzenlemeler söz konusu olabilmektedir:  

Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasası’nın 9. maddesi eşitliği şöyle 
düzenlemektedir:  

Herkes yasa önünde eşittir ve eşit koruma ve kanundan yararlanma 
hakkına sahiptir. Eşitlik tüm hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak 
yararlanmayı içerir. Eşitliğin sağlanmasını teşvik etmek için haksız 
ayrımcılıkla dezavantajlı konuma düşmüş kişileri veya kişi gruplarını 
korumak veya geliştirmek için tasarlanan yasal veya diğer önlemler 
alınabilir. 
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Kenya Anayasası’nın ayrımcılık yasağıyla ilgili maddesinde şu hükme 
yer verilmektedir: 

Devlet bu maddede güvence altına alınan hakların hayata geçirilmesine 
tam olarak etki etmek için, geçmişte yapılan ayrımcılık nedeniyle 
bireyler veya grupların uğradığı herhangi bir dezavantajı telafi için 
tasarlanmış pozitif ayrımcılık/olumlu eylem programları ve politikaları 
dahil olmak üzere yasal ve diğer önlemleri alır. 

Bir grup anayasada da kadınların haklarına özel olarak gönderme 
yapılmakta; devlet toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşviki ve toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığının yasaklanması gibi belli eylemlerde taahhüt altına sokulmaktadır. 
Örneğin, Paraguay Anayasası’nın 48. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:  

Kadınlar ve erkekler eşit medeni, siyasi, sosyal ve kültürel haklara 
sahiptir. Devlet bu eşitliği gerçek ve etkin kılmak için eşitliğin 
gerçekleşmesini önleyen veya kısıtlayan engelleri kaldırmanın yanı sıra 
kadınların millet hayatının her sektöründe katılımını teşvik etmek 
suretiyle uygun koşulları ve mekanizmaları yaratır. 

Ayrımcılık Yasağı  
Toplumsal cinsiyet dahil olmak üzere kimlik temelinde ayrımcılığın 

yasaklanması da eşitlik düzenlemelerine eşlik edebilmektedir. Bazı 
anayasalarda eşitlik maddesi genel olarak düzenlenir ya da aile ve çalışma 
yaşamına dair haklardan söz edilirken kadınlara özel vurgu yapılmaktadır. 
Örneğin, İsviçre Anayasası’nın eşitlikle ilgili 8. maddesi şöyle düzenlenmiştir:12 

1.Yasa önünde herkes eşittir. 
2.Hiç kimseye, kökeni, ırkı, toplumsal cinsiyeti, yaşı, dili, sosyal 
konumu, yaşam tarzı, dini, felsefi ya da siyasi inançları ya da bir 
bedensel veya zihinsel engeli nedeniyle ayrımcılık yapılamaz. 
3.Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Kanun özellikle ailede, 
eğitim sırasında ve işyerinde hukuki ve olgusal/gerçek eşitlik sağlar. 
Erkekler ve kadınların eşit değerde iş için eşit ücrete hakkı vardır. 

Güney Afrika Anayasası’nın 9/3 maddesi ayrımcılık yasağını kapsamlı 
şekilde düzenlenmektedir:  

Devlet hiçbir kişiye karşı ırk, toplumsal cinsiyet, cinsiyet, hamilelik, 
medeni durum, etnik veya sosyal köken, renk, cinsel yönelim, yaş, 
engellilik, din, vicdan, inanç, kültür, dil ve doğum dahil olmak üzere bir 
veya daha fazla temellere dayalı olarak doğrudan veya dolaylı 
ayrımcılık yapamaz. 

Anayasal Eşitlik Gözetim Mekanizmaları  
Bazı anayasalarda eşitlik gözetim mekanizmaları öngörülmektedir. 

Örneğin, Kenya Anayasası’nda 59. madde, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve genel 
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olarak eşitliği teşvik etmek ve ulusal gelişmede toplumsal cinsiyeti ana 
akımlaştırmayı koordine etmek ve kolaylaştırmak görevini “Ulusal İnsan 
Hakları ve Eşitlik Komisyonu”na vermektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 187. maddesinde bir “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu”, 
Ruanda Anayasası’nın 185. maddesinde bir “Toplumsal Cinsiyet İzleme Ofisi” 
öngörülmekte, Uganda Anayasası’nın 32. maddesinde de Parlamentoda bir 
“Fırsat Eşitliği Komisyonu” kurulması şartı getirilmektedir. Arjantin Anayasası 
ise 86. maddesinde, anayasada sayılan insan hakları ve diğer hakların, 
güvencelerin korunması ve savunulması görevini Ombudsman’a vermektedir. 

Eşit Temsil  

Siyasal Katılım  
Kadınlar ve erkeklerin siyasete eşit katılımları ve eşit temsilleri ile ilgili 

olarak yakın dönem anayasalarının bazılarında kota düzenlemeleri yer 
almaktadır.  

Afganistan (2004), Bangladeş (2004), Burundi (2005), Fransa (1999), 
Irak (2004), Malawi (1994), Pakistan (2002), Ruanda (2003), Somali (2004), 
Swaziland (2005), Tanzanya (1992) anayasalarında parlamentoda belli bir 
oranda kadın üye sayısını sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.13 

Fransa Anayasası’nın 1. maddesinde, “Kadınlar ve erkeklerin seçimle 
gelinen görev ve mevkilerin yanı sıra mesleki konumlara ve sosyal 
sorumluluklara eşit şekilde erişebilmeleri, kanunla teşvik edilir.” hükmü yer 
almakta, 4. maddede ise siyasi partilerin bu ilkenin yasalar tarafından koyulan 
koşullar çerçevesinde uygulanmasına katkıda bulunacakları belirtilmektedir.  

Ruanda Anayasası, Parlamentonun alt kanadında 80 koltuktan 24’ünü, 
Senatoda ise koltukların % 30’unu kadınlara ayırmakta, 52. maddesinde siyasi 
örgütlere, kadınlar ve erkeklerin seçimle gelinen görevlere eşit erişime sahip 
olmalarını sağlayacak şekilde çalışmaları koşulunu getirmektedir.  

Pakistan Anayasası’nda Millet Meclisi ve eyalet meclislerinde kadınlar 
için belli sayıda koltuk ayrılmaktadır. Anayasanın 51. maddesinde Millet 
Meclisi’nin kadınlar ve gayrimüslimler için ayrılan koltuklar dahil olmak üzere 
342 üyeden oluşacağı belirtilmektedir. Kadınlara 60, gayrimüslimlere 10 koltuk 
ayrılmaktadır. 14  

Kenya Anayasası, Millet Meclisi ve Senatoda’da kadınlar için belli sayıda 
yer ayırmaktadır.  
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Uganda Anayasası’nın 78. maddesinde parlamentoda her bölgeden 
(district) bir kadın temsilcinin yer alacağı, 180. maddesinde her yerel yönetim 
konseyinin üçte bir oranında üyeliğinin kadınlara ayrılacağı belirtilmektedir.15  

Anayasalarda yer verilen diğer bir kota uygulaması da seçimlerde en az 
belli sayıda kadının aday gösterilmesi gereğine ilişkin düzenlemelerdir. Siyasi 
partilerin kadınları listelerin en alt sıralarına koymalarını ve böylece seçilme 
şanslarını sınırlamalarını önlemek amacıyla bazı anayasalarda belli bir oranda 
kadın adayın parti listesinde ya da listenin başında gösterilmesi şart 
koşulmaktadır. Örneğin Arjantin’de, siyasi partiler ve seçim sistemi ile 
düzenlemelerde fiili fırsat eşitliği sağlanması için pozitif eylem şart 
koşulmaktadır.16 Anayasanın 37. maddesinde seçimle gelinen görevler ve siyasi 
parti görevleri için kadınlar ve erkeklere fiili fırsat eşitliğinin siyasi partiler ve 
seçim sistemi düzenlemelerinde pozitif eylemler yoluyla güvence altına 
alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Karar Alma Mevkilerine Katılım  
Kotalar, yasama organı dışındaki yerlerde de temsilde eşitliği sağlamak 

amacıyla uygulanabilmektedir. Bazı anayasalarda kota ya da diğer önlemler 
yoluyla diğer alanlardaki kamu görevlerinde belli bir düzeyde cinsiyet dengesi 
sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Ruanda Anayasası’nın 9. maddesinde, kadınlara karar alma 
organlarındaki makamlarda en az % 30 oranında yer verilmesinin sağlanmasına 
vurgu yapılmaktadır.  

Kolombiya Anayasası’nın 40. maddesinde, kadınların kamu yönetiminin 
karar alma mevkilerine yeterli ve etkin katılımının garanti edilmesiyle ile ilgili 
bir düzenleme bulunmaktadır.  

Kenya Anayasası’nın 27. maddesinde, seçim ya da atama yapılan 
organların üyelerinin üçte ikisinden fazlasının aynı cinsiyetten olamayacağı 
ilkesini uygulamak için Devletin yasal ve diğer önlemleri alacağı hükme 
bağlanmıştır.  

Güney Afrika Anayasası’nda, anayasal kurumlara yapılan atamalarda 
‘Güney Afrika'nın ırk ve toplumsal cinsiyet kompozisyonunu genel olarak 
yansıtmak gereksinimi’nden söz edilmektedir.  

Uganda Anayasası’nda, devletin bütün anayasal ve diğer organlarda 
toplumsal cinsiyet dengesini ve marjinal grupların adil temsilini sağlayacağı 
belirtilmektedir.  
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Çalışma Hayatı 
Çalışma hayatında kadınların erkeklerle fiili eşitliğini sağlamaya yönelik 

olarak işyerinde işe alınma, yetiştirilme, terfi ettirilmede ayrımcılık yasağı, 
kadınlar ve erkekler için eşit işe eşit ücret uygulaması; kadınların doğum öncesi 
ve sonrası dönemlerde korunması; ücretli izin; babalık izni; çalışma hayatı ile 
ev hayatının uyumlaştırılması ve evde çocuk/yaşlı/engelli bakımı gibi 
düzenlemeler söz konusu olabilmektedir.  

1917 tarihli Meksika Anayasası’nda 2007 yılında yapılan bir düzenleme 
ile kadın ve erkek işçiler için eşit işe eşit ücret ilkesi özel sektörü de kapsayacak 
şekilde anayasa ile garanti altına alınmıştır.17 Anayasanın ‘Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik’ konulu 6. Başlığının 123. maddesi, Kongre’ye işçi, memur, ev 
işlerinde çalışanlar veya esnafın sözleşmeye taraf olduğu haller dâhil olmak 
üzere, cinsiyete ya da milliyete dayalı ayrım yapılmaksızın kadın ve erkek 
işçiler için eşit değerde iş için eşit ücret uygulanmasını düzenleyen iş kanunları 
çıkarma yükümlülüğü getirmektedir.  

Aile Hayatı 
Kadın-erkek eşitliğinin aile hayatında düzenlenmesi ile ilgili olarak 

anayasalarda evliliklere, evliliklerde çiftlerin eşit hak ve yükümlülüklerine, 
çocukların / yaşlıların /engellilerin bakım ve sorumluluğuna ve aile hayatının 
korunmasına dair düzenlemeler söz konusu olmaktadır.  

Örneğin, Ruanda Anayasası’nın 26. maddesinde, bir erkek ve bir kadın 
arasında sadece medeni nikâhlı, tekeşli evliliğin tanınacağı, hiç kimsenin kendi 
serbest rızası olmadan evlendirilemeyeceği, bir evliliğin taraflarının evliliğin 
başlangıcında, mevcudiyeti süresince ve boşanma esnasında eşit haklara ve 
yükümlülüklere sahip olacağı belirtilmektedir. Anayasanın 27. maddesinde de, 
toplumun doğal temeli olan ailenin, devlet tarafından korunacağı, her iki 
ebeveynin de çocuklarını yetiştirmek için hak ve ödevleri olduğu, devletin 
ailenin gelişmesini sağlamak amacıyla, ailenin ve özellikle anne ile çocuğun 
korunmasını sağlamak için gerekli yasalar ve kurumları oluşturmak zorunda 
olduğu ifade edilmektedir.  

Anayasalarda ev içi şiddete yönelik düzenlemelere de rastlanmaktadır.  

Paraguay Anayasası’nın ‘Şiddete Karşı Koruma’yı düzenleyen 60. 
maddesinde, devletin, aile dayanışmasını zayıflatan aile içi şiddet ve diğer 
nedenlerin önlenmesini amaçlayan politikaları teşvik edeceği hükmü yer 
almaktadır.  
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Kolombiya Anayasası’nın 42. maddesi aile ilişkilerinin çiftin haklar ve 
ödevlerde eşitliğine ve tüm üyelerinin karşılıklı saygısına dayandığını, aile içi 
şiddetin herhangi bir biçiminin ailenin ahenk ve birliğini yıkıcı olarak kabul 
edilip kanunlara göre cezalandırılacağını hükme bağlamaktadır.  

Güney Afrika Anayasası’nın ‘Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği’ ile ilgili 12/c 
maddesinde de “Kamu veya özel kaynaklardan gelen her türlü şiddetten 
arındırılmış olmak” hakkı vurgulanmaktadır.  

Yakın Dönem Anayasaları 

Çalışmanın bu bölümünde, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, 
Kolombiya, Paraguay, Ruanda ve Uganda anayasalarının kadınlara değinen, 
kadınları ilgilendiren ve kadın-erkek eşitliği ile ilgili maddeleri derlenmektedir. 
Vatandaşlığın kazanılması, kaybı, vs. gibi durumlarla ilgili maddeler de bu 
başlıklar altında değerlendirilebilirse de söz konusu ülke anayasalarının 
tümünde, vatandaşlıkla ilgili düzenlemelerde kadınlar ve erkeklere eşit 
yaklaşılmakta olduğundan çalışmanın hacmini sınırlayabilmek için bu 
maddelere ayrıca değinilmemiştir.  

Arjantin 
Tarihi 1853 yılına kadar gitmekle birlikte 1994 yılında önemli 

değişikliklere uğrayan Arjantin Anayasası 129 maddeden oluşmaktadır.18 
Arjantin, 2011 BM İnsani Gelişme Endeksi’nde 187 ülke arasında 45., 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 67. sırada yer almakta olup kadın 
parlamenter oranı yüzde 37.8’dir.19 Dünya parlamentoları arasında kadın 
milletvekili oranı ile 17. sırada20 yer almaktadır. Anayasada seçimle gelinen 
görevler ve siyasi parti görevleri bakımından kadınlar ve erkekler arasında fiili 
fırsat eşitliğinin, siyasi partiler ve seçim sistemi düzenlemelerinde pozitif 
eylemler yoluyla güvence altına alınacağı belirtilmekte, gerçek fırsat eşitliği ve 
eşit muameleyi güvence altına almak için Kongre’ye yasa yapma ve olumlu 
önlemleri teşvik etme görevi verilmektedir. Anayasanın ilgili maddeleri aşağıda 
sıralanmaktadır: 

Birinci Kısım 
Bölüm I. 
Madde 14. mükerrer  
Çalışma/emek, çeşitli biçimlerinde, işçilere, onurlu ve adil çalışma 
koşulları; sınırlanmış çalışma saatleri; ücretli dinlenme ve tatil; adil bir 
ücret, asgari hayatî ve ayarlanabilir ücret; eşit işe eşit ücret; işletmelerin 
kârına katılma; yönetimde işbirliği ve üretimin kontrolü ile keyfi işten 
çıkarılmaya karşı koruma sağlayacak şekilde, kanunla korunur.  
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Bölüm II. Yeni Haklar ve Güvenceler 
Madde 37  
Bu Anayasa, halk egemenliği ilkesine ve buradan çıkan yasalara uygun 
olarak, siyasi hakların tam olarak kullanılmasını garanti eder. Oy verme, 
evrensel eşit, gizli ve zorunlu olacaktır.  
Seçimle gelinen görevler ve siyasi parti görevleri bakımından kadınlar 
ve erkekler arasında fiili fırsat eşitliği, siyasi partiler ve seçim sistemi 
düzenlemelerinde pozitif eylemler yoluyla güvence altına alınacaktır. 
Bölüm IV. Kongrenin Yetkileri 
Madde 75. Kongre aşağıda sayılan hususlarda yetkilidir:  
[…] 
22. Diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile yapılacak antlaşmaları ve 
Vatikan ile yapılacak muahedeleri onaylamak veya reddetmek. 
Antlaşmalar ve muahedeler hiyerarşik bakımdan yasalardan daha 
yüksek bir konuma sahiptir.  
İnsan Hakları ve Ödevleri Amerikan Bildirgesi; İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi; Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi; Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Uluslararası Paktı; Medeni ve Siyasi Haklar 
Uluslararası Paktı ve güçlendirici Protokolü; Soykırım Suçunun 
Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme; Her Türlü Irk 
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme; 
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi; İşkence ve 
Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele veya Cezalara 
Karşı Sözleşme; Çocuk Hakları Sözleşmesi; kendi maddelerinin tam 
hükümleriyle anayasal hiyerarşiye sahiptir. Bu sözleşmeler Anayasanın 
Birinci Bölümündeki herhangi bir maddeyi yürürlükten kaldıramazlar 
ve Anayasada tanınan haklar ve güvenceleri tamamlayıcı olarak 
anlaşılmalıdırlar. [Bu sözleşmeler] Sadece Parlamentonun her iki 
kanadının tüm üyelerinin üçte ikisinin onayının ardından Ulusal 
Yürütme Gücü tarafından fesholunabilirler. 
İnsan hakları konusundaki diğer anlaşma ve sözleşmelerin anayasal 
hiyerarşiye ulaşmaları için, Kongre tarafından onaylanmalarından sonra, 
Parlamentonun her iki kanadının tüm üyelerinin üçte ikisinin oyunu 
almaları gerekmektedir.  
23. Gerçek fırsat eşitliği ve eşit muameleyi güvence altına almak, bu 
Anayasa ve insan haklarına ilişkin, özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar 
ve engellilere gönderme yapan, yürürlükteki uluslararası sözleşmelerle 
tanınan hakları tam olarak kullanmak ve bu haklardan yararlanmak için 
yasalar yapmak ve olumlu önlemleri teşvik etmek,  
Çocukları hamilelikten ilköğretim sonuna kadar terk edilmekten 
korumak ve hamilelik ile emzirme döneminde anneyi korumak için 
özel ve müstakil bir sosyal güvenlik sistemi düzenlemek.  
Madde 86. Ombudsman  
Ombudsman, tam özerklikle ve diğer herhangi bir makamdan talimat 
almadan çalışmak üzere, Ulusal Kongre faaliyet alanında oluşturulmuş 
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bağımsız bir kurumdur. Ombudsmanın görevi idarenin eylemleri, 
işlemleri ve ihmalleri karşısında, bu Anayasada ve yasalarda korunan 
insan haklarını ve diğer hakları, garantileri ve çıkarları savunma ve 
korumanın yanı sıra, kamu idari fonksiyonlarının denetimidir.  
Ombudsman, bir davada taraf olmak ehliyetine sahiptir. Her iki kanadın 
mevcut üyelerinin üçte ikisinin oyu ile Kongre tarafından atanır ve 
görevden alınır. Yasama organı üyelerinin sahip olduğu 
dokunulmazlıklar ve ayrıcalıkları haizdir. Beş yıllık dönem için görevde 
kalır ve sadece bir kez yeniden atanabilir. 
Bu organın teşkilatı ve çalışmaları özel bir yasa ile düzenlenir. 

Güney Afrika Cumhuriyeti  
1996 tarihli Anayasa, 16 kez değişikliğe uğramıştır ve 243 maddeden 

oluşmaktadır.21 Güney Afrika, BM 2011 İnsani Gelişme Endeksi’nde 187 ülke 
arasında 123., Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 94. sırada olup yüzde 
42.7’lik kadın parlamenter oranına sahipdir. Dünya parlamentoları arasında 
kadın milletvekili oranı ile 7. sırada22 yer almaktadır. Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Komisyonu anayasal demokrasiyi destekleyen devlet kurumları arasında 
sayılmakta, komisyonun görevleri anayasada düzenlenmektedir. Anayasanın 
ilgili maddeleri aşağıda sıralanmaktadır: 

Bölüm 1 
Kurucu Hükümler (Maddeler 1-6) 
Madde 1. Güney Afrika Cumhuriyeti 
Güney Afrika Cumhuriyeti aşağıdaki değerler üzerine kurulmuş, 
egemen, demokratik bir devlettir:  
a) İnsan onuru, eşitliğin sağlanması ve insan hakları ve özgürlüklerinin 
ilerletilmesi, 
b) Irkçı ve cinsiyetçi olmama,  
c) Anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti,  
Bölüm 2 
Haklar Beyannamesi (Maddeler 7-39) 
Madde 9. Eşitlik  
1. Herkes yasa önünde eşittir ve eşit koruma ve kanundan yararlanma 
hakkına sahiptir. 
2. Eşitlik tüm hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmayı 
içerir. Eşitliğin sağlanmasını teşvik etmek için haksız ayrımcılıkla 
dezavantajlı konuma düşmüş kişileri veya kişi gruplarını korumak veya 
geliştirmek için yasal veya diğer önlemler alınabilir.  
3. Devlet, hiçbir kişiye karşı ırk, toplumsal cinsiyet, cinsiyet, 
hamilelik, medeni durum, etnik veya sosyal köken, renk, cinsel 
yönelim, yaş, engellilik, din, vicdan, inanç, kültür, dil ve doğum dahil 
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olmak üzere bir veya daha fazla temele dayalı olarak doğrudan veya 
dolaylı ayrımcılık yapamaz.  
4. Hiç kimseye karşı, 3. bentteki kavramlardan biri veya daha fazlası 
temelinde, haksız yere doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapılamaz. 
Haksız ayrımcılığı önlemek veya yasaklamak için ulusal yasa 
çıkarılmalıdır.  
5. Ayrımcılığın adil olduğu kabul edilmediği/ispatlanmadığı sürece 
3.bentte sıralanan gerekçelerin bir veya daha fazlası temelinde yapılan 
ayrımcılık haksızdır/adil değildir. 
Madde 12. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği  
1. Herkesin aşağıdaki hakları içeren kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı 
vardır: 
[…] 
(c) Kamu veya özel kaynaklardan gelen her türlü şiddetten 
arındırılmış olmak; 
[…] 
2. Herkes, aşağıdakileri içeren bedensel ve ruhsal bütünlük hakkına 
sahiptir: 
a) üremeye ilişkin kararlar almak; 
b) Bedensel güvenlik ve kendi bedeni üzerinde kontrol;  
[…] 
Madde 15. Din, İnanç ve Düşünce Özgürlüğü  
1. Herkes vicdan, din, düşünce, inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. 
2. Dini riayetler / ibadetler (religious observances) devlet ya da devlet 
destekli kurumlarda yürütülebilir: Şu şartlarla ki: 
a) ilgili kamu otoriteleri tarafından konulan kuralları takip ederler.  
b) eşit temelde yürütülürler.  
c) katılım serbest ve gönüllüdür.  
3. a) Bu bölüm aşağıdakileri tanıyan yasalar yapmayı engellemez:  
i) herhangi bir gelenek ya da dini, kişisel veya aile hukuku sistemi 
altında akdedilen evlilikler,  
ii) herhangi bir gelenek altında ya da belirli bir dine mensup kişiler 
tarafından uyulan herhangi bir kişisel ve aile hukuku sistemi. 
b) (a) bendi bağlamındaki tanıma, bu bölüm ve Anayasanın diğer 
hükümlerine uygun olmalıdır.  
Madde 16. İfade Özgürlüğü  
1. Herkes aşağıdakileri içeren ifade özgürlüğü hakkına sahiptir:  
a) basın ve diğer medya özgürlüğü; 
b) bilgi veya fikir almak ya da vermek özgürlüğü;  
c) sanatsal yaratıcılık özgürlüğü; ve 
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d) akademik özgürlük ve bilimsel araştırma özgürlüğü. 
2. 1’inci fıkradaki hak aşağıdakileri teşmil etmez :  
a) savaş propagandası; 
b) yakın şiddeti teşvik; veya 
c) ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet veya dine dayanan ve zarar 
vermeyi kışkırtan nefret savunuculuğu. 
Madde 25. Mülkiyet 
[…] 
5. Devlet vatandaşlarının eşitlik temelinde toprağa erişebilmelerini 
sağlayan şartları teşvik etmek için, kendi mevcut kaynakları dâhilinde, 
makul yasal ve diğer tedbirleri almalıdır. 
Madde 27. Sağlık, Gıda, Su ve Sosyal Güvenlik 
1. Herkesin aşağıda sayılanlara erişim hakkı vardır:  
a) üreme sağlığı da dâhil olmak üzere sağlık hizmetleri; 
b) yeterli yiyecek ve su; 
c) kendilerini ve bakmakla yükümlü olduklarını destekleyemiyorlarsa 
uygun sosyal yardım da dahil olmak üzere, sosyal güvenlik.  
2. Devlet bu hakların her birinin aşamalı olarak gerçekleşmesini 
sağlamak için, kendi mevcut kaynakları dâhilinde, makul yasal ve diğer 
tedbirleri almalıdır. […] 
Madde 37. Olağanüstü Hal  
Olağanüstü hal düzenlemelerini içeren bu maddede, kullanımı 
olağanüstü hal şartlarında bile istisnaya tabi tutulamayacak (non-
derogable) haklar arasında 9. maddedeki ‘Eşitlik’ sayılmakta, hakkın 
istisnaya tabi tutulamayacağı kapsam olarak ‘yalnızca ırk, renk, etnik 
veya sosyal köken, cinsiyet, din ya da dil temelinde adil olmayan 
ayrımcılıkla ilgili haller’ sıralanmaktadır.  
Bölüm 4 
Parlamento (Maddeler 42-82) 
Ulusal Meclis (Madde 46-59) 
Madde 46. Oluşum ve Seçim 
1. Millet Meclisi, Cetvel 6A uyarınca, aşağıdaki maddelere göre 
belirlenmiş bir seçim sistemine dayanarak üyeliğe seçilen en az 350, en 
fazla 400 kadın ve erkekten oluşur. 
a) Ulusal mevzuat tarafından düzenlenen; 
b) Ulusal ortak seçmen kütüklerine dayalı; 
c) Oy verme yaşını en az 18 olarak tanıyan; 
d) Genel olarak nispi temsille sonuçlanan. 
2. Millet Meclisi üye sayısının belirlenmesine dair kural bir Kanunla 
düzenlenmelidir.  
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Bölüm 5 
Cumhurbaşkanı ve Ulusal Yürütme (Maddeler 83-102) 
Madde 86. Cumhurbaşkanı Seçimi  
1. Millet Meclisi, seçimlerden sonraki ilk oturumunda ve boşalan yeri 
doldurmak gereken her zamanda, kendi üyeleri arasından bir kadın 
veya bir erkeği Cumhurbaşkanı olarak seçmelidir.  
[…] 
Bölüm 6 
Eyaletler (Maddeler 103-150) 
Madde 105. Eyalet Meclislerinin Oluşumu ve Seçimi  
1. Bir Eyalet Meclisi, Cetvel 6A uyarınca, aşağıdaki maddelere göre 
belirlenmiş bir seçim sistemine dayanarak üyeliğe seçilen kadın ve 
erkeklerden oluşur: 
a) Ulusal mevzuat tarafından düzenlenen; 
b) Ulusal ortak seçmen listelerinin o eyalet bölümüne dayanan; 
c) Oy verme yaşını en az 18 olarak tanıyan; 
d) Genel olarak nispi temsille sonuçlanan. 
[…] 
Madde 128. Eyalet Başbakanlarının Seçimi  
1. Bir Eyalet Meclisi seçimlerden sonraki ilk oturumunda ve boşalan 
yeri doldurmak gereken her zamanda, kendi üyeleri arasından bir kadın 
veya bir erkeği Eyalet Başbakanı olarak seçmelidir. 
Bölüm 8 
Mahkemeler ve Yargının İdaresi (Maddeler 165-180) 
Madde 174. Yargı Görevlilerinin Atanması  
1. Uygun niteliklere sahip, elverişli ve münasip olan herhangi bir kadın 
veya erkek yargı görevlisi olarak atanabilir. Anayasa Mahkemesi'ne 
atanacak olan bir kişi, Güney Afrika vatandaşı da olmalıdır.  
2. Yargı görevlileri atanırken, yargının Güney Afrika'nın ırk ve 
toplumsal cinsiyet kompozisyonunu büyük ölçüde yansıtma 
gerekliliği dikkate alınmalıdır. […] 
Madde 175. Vekil Hakimler 
1. Anayasa Mahkemesi’nde bir boşluk ya da bir hakimin yokluğu söz 
konusu ise Cumhurbaşkanı bir kadın veya bir erkeği vekil hakim olarak 
atayabilir. Atama yargının idaresinden sorumlu kabine üyesi tavsiyesi 
üzerine Başhakimin muvafakati ile yapılmalıdır. 
Bölüm 9 
Anayasal Demokrasiyi Destekleyen Devlet Kurumları  
(Maddeler 181-194) 
Madde 181. Kuruluş ve İdare Esasları  
1. Aşağıdaki devlet kurumları Cumhuriyette anayasal demokrasiyi 
güçlendirirler: 
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a) Kamu Avukatı, 
b) Güney Afrika İnsan Hakları Komisyonu, 
c) Kültürel, Dini ve Dilsel Toplulukların Haklarının Geliştirilmesi ve 
Korunması Komisyonu, 
d) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, 
e) Genel Denetçi, 
f) Seçim Komisyonu. 
2. Bu kurumlar bağımsızdır ve sadece Anayasa ve kanunlara tabidirler. 
Söz konusu kurumlar tarafsız olmalı ve kendi yetkilerini ve görevlerini 
korkusuzca, iltimas ve önyargı olmaksızın yerine getirmelidirler. 
3. Devletin diğer organları, yasama ve diğer önlemler vasıtasıyla, 
bağımsızlık, tarafsızlık, saygınlık ve etkinliklerini sağlamak için bu 
kurumlara yardımcı olmalı ve bunları korumalıdır. 
4. Devletin hiçbir organı veya hiçbir kimse bu kurumların işleyişine 
müdahale edemez. 
5. Bu kurumlar Millet Meclisine karşı sorumludur ve Meclise en az 
yılda bir kez, faaliyetleri ve görev performanslarına dair rapor vermek 
zorundadırlar. 
Kültürel, Dini ve Dilsel Toplulukların Haklarının Geliştirilmesi ve 
Korunması Komisyonu (Maddeler 185-186) 
Madde 186. Komisyonun Oluşumu  
2. Komisyonun Oluşumu  
a) Güney Afrika'da başlıca kültürel, dini ve dilsel toplulukları genel 
olarak temsil etmelidir.  
b) Güney Afrika’nın toplumsal cinsiyet kompozisyonunu genel olarak 
yansıtmalıdır.  
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 
Madde 187. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun Görevleri  
1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, toplumsal cinsiyet eşitliğine 
saygıyı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin korunmasını, geliştirilmesini ve 
erişilmesini teşvik etmelidir. 
2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, ulusal mevzuat tarafından 
öngörüldüğünce, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin konularda izleme, 
inceleme, araştırma, eğitim, kulis, tavsiye ve rapor dahil olmak üzere 
görevlerini yerine getirmek için gerekli yetkiye sahiptir. 
3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun ek görev ve yetkileri 
ulusal mevzuat tarafından düzenlenir. 
Genel Hükümler (Maddeler 193-194) 
Madde 193. Atamalar 
1.Kamu Avukatı ve bu bölümde kurulan her Komisyonun üyeleri 
aşağıdaki kadın ya da erkeklerden olmalıdır.  
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a) Güney Afrika vatandaşları; 
b) belirli bir görev için elverişli ve uygun olanlar; 
c) ulusal mevzuat tarafından öngörülen diğer şartlara uygun olanlar. 
2. Üyeler atanırken, bu Bölümde kurulan bir Komisyon için Güney 
Afrika'nın ırk ve toplumsal cinsiyet kompozisyonunu genel olarak 
yansıtmak gereksinimi dikkate alınmalıdır. 
3. Genel Denetçi, Güney Afrika vatandaşı olan ve bu görevi yapmak 
üzere elverişli ve uygun bir kadın veya bir erkek olmalıdır. Genel 
Denetçi ataması denetim, devlet maliyesi ve kamu yönetiminde 
uzmanlık bilgisi veya deneyime dikkat edilerek yapılmalıdır. 
4. Cumhurbaşkanı Millet Meclisinin önerisi üzerine Kamu Avukatını, 
Genel Denetçiyi ve aşağıdakilerin üyelerini atar:  
a) İnsan Hakları Komisyonu; 
b) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu; 
c) Seçim Komisyonu; 
[…] 
Bölüm 10 
Kamu Yönetimi (Maddeler 195-197) 
Madde 196. Kamu Hizmeti Komisyonu  
[…] 
10. Bir komisyon üyesi yalnızca bir kez ek dönem için yenilenebilir, beş 
yıllık bir dönem için atanır ve aşağıdaki özelliklere sahip bir kadın ya 
da bir erkek olmalıdır:  
a) Güney Afrika vatandaşı ve 
b) kamu hizmetlerinin yönetimi, işletilmesi veya sağlanmasında bilgisi 
ya da deneyimi ile elverişli ve uygun.  
[…] 
Bölüm 11 
Güvenlik Hizmetleri (Maddeler 198-210) 
Polis (Maddeler 205-208) 
Madde 207. Polis Hizmetlerinin Kontrolü  
1. Yürütmenin başı sıfatıyla Cumhurbaşkanı, polis hizmetini kontrol 
etmek ve yönetmek için, polis hizmetinin Ulusal Komiseri olarak bir 
kadın veya bir erkek tayin etmelidir. 
[…] 
3. Ulusal Komiser, eyalet yürütme makamının onayı ile, bir kadın ya da 
bir erkeği eyalet komiseri olarak tayin eder. Ancak Ulusal Komiser ile 
eyalet yürütme makamı, atama üzerinde anlaşamazlarsa polisten 
sorumlu Kabine üyesinin taraflar arasında arabuluculuk yapması 
gerekir. 
[…] 
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İstihbarat (Maddeler 209-210) 
Madde 209 İstihbarat Hizmetlerinin Kuruluş ve Kontrolü  
1. Savunma gücü veya polis hizmetinin herhangi bir istihbarat bölümü 
dışındaki herhangi bir istihbarat servisi, yürütmenin başı sıfatıyla sadece 
Cumhurbaşkanı tarafından ve sadece ulusal mevzuata uygun olarak 
kurulabilir. 
2. Yürütmenin başı sıfatıyla Cumhurbaşkanı, 1. fıkra uyarınca kurulan 
her istihbarat servisinin başkanı olarak bir kadın ya da bir erkek tayin 
etmeli, ya bu hizmetlerin kontrol ve yönlendirilmesinin siyasi 
sorumluluğunu üstlenmeli ya da bu sorumluluğu üstlenmek üzere bir 
Kabine üyesini seçmelidir. 
Bölüm 13 
Finansal ve Mali Komisyon (Maddeler 220-222) 
Madde 221. Üyelerin Atanması ve Görev Süreleri  
1. Komisyon, yürütmenin başı sıfatıyla Cumhurbaşkanı tarafından 
atanan aşağıdaki kadın ve erkeklerden oluşur.  
[…] 

Kenya 
Anayasa 2010 tarihli olup 264 maddeden23 oluşmaktadır. Kenya, BM 

2011 İnsani Gelişme Endeksi’nde 187 ülke arasında 143., Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Endeksi’nde 130. sırada yer almaktadır ve yüzde 9.8’lik bir kadın 
parlamenter oranına sahipdir.24 Anayasada, tüm kamu organlarının oluşumunda 
üyelerin her cinsiyete en az üçte bir oranında dağılım olacak şekilde 
belirlenmesi zorunluluğu yer almakta, ayrıca kamu kurumlarının başkan ve 
yardımcılıkları için her iki cinsin temsili teşvik edilmektedir. Anayasanın ilgili 
maddeleri aşağıda sıralanmaktadır: 

Önsöz 
Kenya halkı,  
[…] bireyin, ailenin, toplulukların ve milletin refahını korumaya ve 
beslemeye ADANMIŞ,  
insan hakları, eşitlik, özgürlük, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun 
üstünlüğü temel değerlerine dayalı bir yönetim için tüm Kenyalıların 
özlemlerini TANIYARAK, 
[…] 
Bölüm 4. Haklar Beyannamesi 
Kısım 1. Haklar Beyannamesiyle İlgili Genel Hükümler 
Madde 21. Haklar ve temel özgürlüklerin uygulanması  
[…] 
3. Bütün Devlet organları ve tüm kamu görevlilerinin, kadınlar, 
toplumun yaşlı üyeleri, engelliler, çocuklar, gençler, azınlık veya 
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marjinal kılınmış topluluk üyeleri ve belli etnik, dinsel veya kültürel 
topluluk üyeleri de dahil olmak üzere, toplum içerisindeki savunmasız 
grupların ihtiyaçlarına hitap etme ödevi vardır.  
Kısım 2. Haklar ve Temel Özgürlükler 
Madde 27. Eşitlik ve Ayrımcılığa Uğramama Özgürlüğü 
1. Herkes kanun önünde eşittir, kanunun eşit koruma hakkına ve 
kanundan eşit yararlanma hakkına sahiptir. 
2. Eşitlik tüm haklar ve temel özgürlüklerden tam ve eşit olarak 
yararlanmayı içerir. 
3. Kadınlar ve erkekler, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda 
fırsat eşitliği hakkı dâhil olmak üzere eşit muamele hakkına sahiptir. 
4. Devlet, herhangi bir kişiye karşı doğrudan veya dolaylı olarak ırk, 
cinsiyet, hamilelik, medeni durum, sağlık durumu, etnik veya sosyal 
köken, renk, yaş, engellilik, din, vicdan, inanç, kültür, kıyafet, dil ya da 
doğum dahil herhangi bir temelde ayrımcılık yapmaz. 
5. Hiçbir kişiye 4. fıkrada belirtilen ve öngörülen temellerden 
hiçbirisine dayalı olarak doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapılmaz. 
6. Devlet, bu maddede güvence altına alınan hakların hayata 
geçirilmesine tam olarak etki etmek için, ayrımcılık nedeniyle bireyler 
veya grupların geçmişte uğradığı herhangi bir dezavantajı telafi için 
tasarlanmış pozitif ayrımcılık/olumlu eylem programları ve politikaları 
dahil olmak üzere, yasal ve diğer önlemleri alır. 
7. 6. fıkra uyarınca alınan herhangi bir önlem gerçek bir ihtiyaç 
temelinde olan herhangi bir yararı yeterli şekilde sağlar. 
8. Devlet, 6. fıkrada öngörülen önlemlere ek olarak, seçim ya da atama 
yapılan organların üyelerinin üçte ikisinden fazlasının aynı cinsiyetten 
olamayacağı ilkesini uygulamak için yasal ve diğer önlemleri alır. 
Madde 29. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği  
Herkesin aşağıdaki hakları içeren kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı 
vardır:  
[…] 
c) kamu ya da özel kaynaklardan şiddetin hiçbir biçimine maruz 
kalmama; 
Madde 43. Ekonomik ve Sosyal Haklar 
Herkes aşağıda sayılan haklara sahiptir:  
a) üreme sağlığı hizmetlerini de içeren sağlık hizmetleri hakkı dahil 
olmak üzere en yüksek sağlık standartlarına sahip olma hakkı; […] 
Madde 45. Aile 
1. Aile, toplumun doğal ve temel birimi ve toplumsal düzenin gerekli 
temelidir ve Devletin tanıma ve korumasından yararlanır. 
2. Her yetişkin, tarafların serbest iradelerine dayalı olarak karşı cinsten 
bir kişiyle evlenme hakkına sahiptir. 
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3. Bir evliliğin tarafları evlenme esnasında, evlilik süresince ve evliliğin 
sona ermesinde eşit haklara sahiptirler. 
4. Parlamento, bu Anayasa ile uyumlu olduğu ölçüde, aşağıdaki evlilik 
veya sistemleri tanıyan kanunlar çıkarır: 
(a) herhangi bir gelenek ya da dini, kişisel veya aile hukuku sistemi 
altında akdedilen evlilikler, 
(b) herhangi bir gelenek altında ya da belirli bir dine mensup kişiler 
tarafından uyulan herhangi bir kişisel ve aile hukuku sistemi. 
Kısım 3. Hakların Özel Uygulamaları 
Madde 53. Çocuklar  
1. Her çocuğun aşağıda sıralananlara hakkı vardır:  
[…] 
e) Birbirleriyle evli olsalar da olmasalar da, anne ve babanın çocuğun 
bakımını sağlamada eşit sorumluluğunu içerecek şekilde ebeveyn 
bakımı ve korumasına, […] 
Kısım 5. Kenya Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu 
Madde 59. Kenya Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu  
1. Kenya Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu kurulmuştur.  
2. Komisyonun görevleri şunlardır: 
a) Cumhuriyet içerisinde insan haklarına saygıyı teşvik etmek ve insan 
hakları kültürünü geliştirmek, 
b) toplumsal cinsiyet eşitliğini ve genel olarak eşitliği teşvik etmek ve 
ulusal gelişmede toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırmayı koordine 
etmek ve kolaylaştırmak, 
c) kamu kurumları ve özel kurumlarda insan haklarının korunması ve 
gözetilmesini teşvik etmek, 
Bölüm 5. Arazi ve Çevre 
Kısım 1. Arazi 
Madde 60. Arazi Politikasının İlkeleri  
1. Kenya’da arazi aşağıdaki ilkelere uygun olarak adaletli, verimli, 
üretken ve sürdürülebilir bir şekilde tutulur, kullanılır ve işletilir: 
f) arazi ve arazi mülkiyeti ile ilgili alanlarda toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığının hukukta, geleneklerde ve uygulamalarda ortadan 
kaldırılması; 
[…] 
Bölüm 7. Halkın Temsili 
Kısım 1. Seçim Sistemi ve İşlemleri 
Madde 81. Seçim Sistemi Aşağıdaki İlkelere Uygun Olacaktır  
b) Seçimle belirlenen kamu organlarının üyelerinin üçte ikisinden 
fazlası aynı cinsiyetten olamaz. 
[…] 
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Kısım 2. Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu ve Seçim Birimlerinin 
Sınırlandırılması 
Madde 90. Parti Listesi Koltuklarının Dağılımı  
1. Parlamentodaki koltuklar […] ve eyalet meclisleri için seçimler […] 
parti listeleri kullanılarak nispi temsil temelinde yapılır.  
2. […] 
b) Anayasanın 98/1-b maddesinde öngörülen koltuklar hariç, her parti 
listesi uygun sayıda nitelikli adayları ve listelendiği öncelikle erkek ve 
kadın adaylar arasında alternatifleri içerir. 
[…] 
Kısım 3. Siyasi Partiler 
Madde 91. Siyasi Partiler İçin Temel Şartlar  
1. Her siyasi parti,  
[…] 
f) insan hakları ve temel özgürlükler ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
hakkaniyete saygı gösterip teşvik eder.  
[…] 
2. Hiçbir siyasi parti,  
a) dinsel, dilsel, ırksal, etnik, toplumsal cinsiyet ya da bölgesel temelde 
kurulamaz veya herhangi bir benzer temelde nefret savunuculuğu 
yapmakla uğraşamaz. 
[…] 
Bölüm 8.  Yasama Organı 
Kısım 1. Parlamentonun Oluşumu ve Rolü 
Madde 97. Millet Meclisi Üyeliği  
1. Millet Meclisi aşağıdakilerden oluşur: 
 a) Her biri, tek üyelik seçim bölgelerinin kayıtlı seçmenlerince seçilen 
ikiyüzdoksan üye, 
 b) Her biri, tek üyelik seçim bölgesi oluşturan her ilin kayıtlı 
seçmenleri tarafından seçilen kırk yedi kadın üye; 
 c) Parlamentodaki siyasi partiler tarafından, 90. madde uyarınca, 
Meclisteki üye sayılarına orantılı olarak gençler, engelliler ve işçiler 
dahil olmak üzere özel çıkarları temsil etmek üzere aday gösterilen on 
iki üye,  
[…] 
Madde 98. Senato Üyeliği 
1. Senato aşağıdakilerden oluşur:  
a) Her biri, tek üyelik seçim bölgesi oluşturan her ilin kayıtlı seçmenleri 
tarafından seçilen kırk yedi üye; 
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b) Senatodaki üye oranlarına göre siyasi partiler tarafından aday 
gösterilen ve Anayasanın 90. maddesi (a) bendine göre seçilen onaltı 
kadın üye; 
c) Gençleri temsilen biri kadın biri erkek, iki üye; 
d) Engellileri temsilen biri kadın biri erkek, iki üye.  
[…] 
Madde 100. Marjinal Kılınmış Grupların Temsilinin Teşvik Edilmesi  
Parlamento aşağıdaki grupların Parlamentoda temsilini teşvik edici 
kanun çıkarır:. 
a) kadınlar;  
b) engelliler;  
c) gençler; 
d) etnik ve diğer azınlıklar;  
e) marjinal kılınmış topluluklar.  
Kısım 6. Muhtelif 
Madde 127. Parlamento Hizmetleri Komisyonu 
1. Parlamento Hizmetleri Komisyonu kurulmuştur. 
2. Komisyon aşağıdakilerden oluşur:  
a) Başkan olarak Millet Meclisi Başkanı, 
b) Komisyon tarafından (c) bendi uyarınca atanan üyelerden seçilen 
başkan yardımcısı; 
c) kendi üyeleri arasından Parlamento tarafından atanan yedi üyeden – 
(i) Ulusal hükümeti kuran parti ya da koalisyon partileri tarafından 
Parlamentonun her iki kanadından eşit şekilde aday gösterilen, en az 
ikisi kadın dört üye;  
(ii) Ulusal hükümeti kuran partilerden olmayan partiler tarafından aday 
gösterilen -en az biri Parlamentonun iki kanadı tarafından aday 
gösterilen ve en az biri kadın- üç üye; 
d) Parlamento tarafından kamu işlerinde deneyimli kişiler arasından 
atanan, ancak Meclis üyesi olmayan bir erkek ve bir kadın üye. 
Bölüm 10. Yargı 
Kısım 3. İkincil/Alt Mahkemeler 
Madde 170. Kadı Mahkemeleri  
5. Kadı mahkemelerinin yargı yetkisi, tüm tarafların İslam dinine 
mensup olduğu ve Kadı mahkemesinin yargısına sunulan kişisel statü, 
evlenme, boşanma veya miras ile ilgili davalarda İslam hukuku 
sorularının karara bağlanmasıyla sınırlıdır.  
[…] 
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Kısım 4. Yargısal Hizmetler Komisyonunun Kuruluşu 
Madde 171. Yargısal Hizmetler Komisyonu 
1. Yargısal Hizmetler Komisyonu kurulmuştur. 
2. Komisyon aşağıdakilerden oluşur: 
a) Komisyona başkanlık edecek Baş Yargıç; 
b) Yüce Mahkeme (Supreme Court) yargıçları tarafından seçilen bir 
Yüce Mahkeme yargıcı; 
c) Temyiz Mahkemesi (Court of Appeal) yargıçları tarafından seçilen 
bir Temyiz Mahkemesi Yargıcı;  
d) Yargıçlar Birliği (association of judges and magistrates) tarafından 
seçilen biri kadın ve biri erkek bir Yüksek Mahkeme (High Court) 
yargıcı ve bir yargıç (Magistrate); 
e) Başsavcı; 
f) Avukatların mesleki düzenlemelerinden sorumlu yasal organın 
üyeleri tarafından seçilen en az on beş yıllık deneyime sahip biri kadın 
biri erkek, iki avukat, 
g) Kamusal Hizmetler Komisyonu tarafından aday gösterilen bir kişi,  
h) Halkı temsil etmek üzere Millet Meclisinin onayı ile Cumhurbaşkanı 
tarafından atanan ve hukukçu olmayan bir kadın ve bir erkek. 
Madde 172. Yargısal Hizmetler Komisyonunun görevleri: 
1. […] 
2. Görevlerinin icrasında, Komisyona aşağıdakiler yol gösterecektir: 
a) yargı görevlilerinin ve diğer yargı personelinin atanma süreçlerinde 
şeffaflık ve rekabet edebilirlik,  
b) toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşviki. 
Bölüm 11. Yönetim Yetkisinin Devri 
Kısım 1. Yönetim Yetkisi Devrinin Amaçları ve İlkeleri 
Madde 175. Yönetim Yetkisinin Devredilmesinin İlkeleri  
Bu Anayasa uyarınca kurulan eyalet hükümetleri aşağıdaki ilkeleri 
yansıtırlar:  
[…] 
c) Her bir eyalet hükümetinde temsil organlarının üyelerinin üçte 
ikisinden fazlası aynı cinsiyetten olamaz. 
Kısım 2. Eyalet Yönetimleri 
Madde 177. Eyalet Meclisi Üyeliği  
1. Bir eyalet meclisi şunlardan oluşur:  
[…] 
b) Meclis üyeliğinin üçte ikisinden fazlasının aynı cinsiyetten 
olmamasını temin etmek için gerekli belli sayıda özel koltuk üyeleri. 
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Kısım 7. Genel 
Madde 197. Eyalet Meclisi Toplumsal Cinsiyet Dengesi ve Çeşitlilik 
1. Herhangi bir eyalet meclisi ya da yürütme komitesi/ hükümeti 
üyelerinin üçte ikisinden fazlası aynı cinsiyetten olamaz. 
Bölüm 13. Kamu Hizmetleri 
Kısım 1. Kamu Hizmetleri Değerleri ve İlkeleri 
Madde 232. Kamu Hizmetleri Değerleri ve İlkeleri Aşağıdakileri İçerir: 
[…] 
i) Aşağıda sayılanlara, atanma, yetiştirilme ve ilerlemede, kamu 
hizmetinin her seviyesinde, yeterli ve eşit fırsatlar sağlamak:  
(i) kadınlar ve erkekler; 
(ii) tüm etnik grupların üyeleri;  
(iii) engelliler. 

Kolombiya 
1991 tarihli Anayasa 380 maddeden oluşmaktadır.25 Kolombiya, BM 

2011 İnsani Gelişme Endeksi’nde 187 ülke arasında 87., Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Endeksi’nde 91. sırada yer almakta olup kadın parlamenter oranı yüzde 
13.8’dir.26 Anayasada devletin, eşitliğin gerçek ve etkin olabilmesi için gerekli 
koşulları teşvik edip ayrımcılığa uğramış veya marjinal kılınmış gruplar lehine 
tedbirler alması ve kadınların kamu yönetiminin karar alma mevkilerine yeterli 
ve etkin katılımının sağlanması vurgulanmaktadır. Anayasanın ilgili maddeleri 
aşağıda sıralanmaktadır: 

Madde 13 
Tüm bireyler, özgür doğarlar ve yasalar önünde eşittirler, yetkililer 
tarafından eşit korunma ve muamele görme hakları vardır ve toplumsal 
cinsiyet, ırk, ulusal ya da aile kökeni, dil, din, siyasi görüş veya felsefe 
temelinde ayrım yapılmaksızın eşit haklar, özgürlükler ve fırsatlardan 
yararlanırlar.  
Devlet bu eşitliğin gerçek ve etkin olabilmesi için gerekli koşulları 
teşvik eder ve ayrımcılığa uğramış veya marjinal kılınmış gruplar lehine 
tedbirler alır.  
Devlet, özellikle ekonomik, fiziksel veya ruhsal durumu nedeniyle 
açıkça savunmasız durumda olan bireyleri korur ve onlara karşı işlenen 
herhangi bir taciz ya da kötü muameleye yaptırım uygular.  
Madde 40 
Her yurttaş, siyasi iktidarın kontrolü, kurulması ve yürütülmesine 
katılma hakkına sahiptir. Bu kararı etkili kılmak için bir yurttaş: 
1. Oy kullanabilir ve seçilebilir.  
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2. Seçimler, plebisitler, referandumlar, popüler istişareler ve demokratik 
katılımın diğer biçimlerine katılabilir. 
[…] 
Yetkililer kadınların kamu yönetiminin karar alma mevkilerine yeterli 
ve etkin katılımını garanti eder.  
Madde 42 
Aile, toplumun temel çekirdeğidir. Bir kadın ve erkeğin evlilik 
sözleşmesi için serbest kararıyla veya buna uymaya mesuliyetli 
niyetleriyle, gerçek veya tüzel bağları temelinde oluşur. 
Devlet ve toplum ailenin gerekli korunmasını garanti eder. Yasa, 
devrolunamaz ve elkonulamaz aile mirası belirleyebilir. Ailenin onur, 
haysiyet ve mahremiyeti dokunulmazdır. 
Aile ilişkileri, çiftin haklar ve ödevlerde eşitliğine ve tüm üyelerinin 
karşılıklı saygısına dayanır. Aile içi şiddetin herhangi bir biçimi ailenin 
ahenk ve birliğini yıkıcı olarak kabul edilir ve kanunlara göre 
cezalandırılır.  
Çiftler, çocuklarının sayısına serbest ve sorumlu bir şekilde karar verme 
hakkına sahiptir ve çocuklarını reşit olmadıkları veya kendi kendilerine 
bakamayacakları dönemde desteklemek ve eğitmek zorundadır.  
Evlilik biçimleri, sözleşme için yaş ve nitelikler, eşlerin hakları ve 
ödevleri, ayrılıkları ve evlilik bağlarının feshi Medeni Kanun tarafından 
belirlenir.  
Dini nikâhların kanunla kurulmuş sınırlar içinde medeni etkileri vardır.  
Bütün evliliklerin medeni etkileri, Medeni Kanun uyarınca boşanmayla 
belirlenir.  
Ayrıca, ilgili dinin otoriteleri tarafından verilen dini nikâhın iptali 
kararları kanunla tespit edilen sınırlar dahilinde medeni etkilere sahiptir.  
Bireylerin medeni durumlarına ve bu durumlara bağlı haklar ve 
ödevlerine ilişkin hususlar yasayla belirlenir. 
Madde 43 
Kadınlar ve erkekler eşit haklara ve fırsatlara sahiptir. Kadınlar 
ayrımcılığın hiçbir türüne tabi tutulamaz. Hamilelik ve doğum 
dönemleri süresince kadınlar devletin özel yardım ve korumasından 
yararlanırlar ve sonrasında kendilerini işsiz veya terk edilmiş bulmaları 
halinde devletten gıda yardımı alırlar.  
Devlet, kadın hane reislerini özel bir şekilde destekler. 
Madde 53 
Kongre bir çalışma tüzüğü çıkarır. İlgili kanun en azından aşağıdaki 
asgari temel ilkeleri dikkate alır:  
Işçiler için fırsat eşitliği; esnek ve iş miktarı ve kalitesi ile orantılı asgari 
temel ücret; istihdamda istikrar; çalışma düzenlemelerinde kurulan 
asgari teminatların geri alınamaması; […] sosyal güvenlik, eğitim, 
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öğretim ve yeterli dinlenme süresi güvenceleri, kadınlar, anneler ve 
küçük yaştaki işçilere özel koruma. […] 

Paraguay 
1992 tarihli Anayasa 291 maddeden oluşmaktadır27. Paraguay, 2011 BM 

İnsani Gelişme Endeksi’nde 187 ülke arasında 107., Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Endeksi’nde 87. sırada yer almakta olup yüzde 13.6’lık bir kadın parlamenter 
oranına sahiptir. Anayasada devlete, kadın-erkek eşitliğini gerçek ve etkin 
kılmak için eşitliğin gerçekleşmesini önleyen veya kısıtlayan engelleri 
kaldırmanın yanı sıra kadınların millet hayatının her sektöründe katılımlarını 
teşvik etmek suretiyle uygun koşulları ve mekanizmaları yaratma görevi 
yüklenmektedir. Anayasa, çalışma hayatı ile ilgili hükümlerinde babalık izni 
sistemi kurulmasını da öngörmektedir. Anayasanın ilgili maddeleri aşağıda 
sıralanmaktadır: 

Kısım 2. Haklar, Ödevler ve Güvenceler 
Bölüm 2. Özgürlükler 
Madde 27. Kitle İletişim Araçlarının Kullanımı 
[…] 
5. Çocuklar, gençler, okuma-yazma bilmeyenler, tüketiciler ve 
kadınların haklarını korumak için reklamlar yasa ile düzenlenir. 
Bölüm 3. Eşitlik 
Madde 46. Herkesin Eşitliği 
1. Cumhuriyetin tüm sakinleri onur ve haklar söz konusu olduğunda 
eşittirler. Hiçbir ayrımcılığa izin verilmez. Devlet, ayrımcılık sağlayan 
veya destekleyen unsurları önler ve tüm engelleri ortadan kaldırır. 
2. Haksız eşitsizlikleri önlemeye yönelik güvenceler ayrımcı değil, 
eşitlikle ilgili unsurlar addedilir. 
Madde 47. Eşitliğin Güvenceleri  
Devlet Cumhuriyetin her sakinine aşağıdakileri garanti eder: 
1. Adalete erişimde eşitlik, ki bu amaçla bu eşitliği önleyebilecek 
engelleri ortadan kaldırır. 
2. Kanun önünde eşitlik; 
3. İş için ehil olmanın dışında herhangi bir gereklilik olmadan, seçimle 
gelinmeyen kamu görevine eşit erişim; 
4. Doğadan yararlanmada, maddi varlıklarda ve kültürde fırsat eşitliği. 
Madde 48. Kadınlar ve Erkeklerin Eşit Hakları  
Kadınlar ve erkekler eşit medeni, siyasi, sosyal ve kültürel haklara 
sahiptir. Devlet bu eşitliği gerçek ve etkin kılmak için eşitliğin 
gerçekleşmesini önleyen veya kısıtlayan engelleri kaldırmanın yanı sıra 
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kadınların millet hayatının her sektöründe katılımlarını teşvik etmek 
suretiyle uygun koşulları ve mekanizmaları yaratır.  
Bölüm 4. Aile Hakları 
Madde 49. Ailenin Korunması  
Aile, toplumun temelidir, kapsamlı korunması teşvik edilir ve 
güvenceye alınır. Bir erkek ve bir kadın, onların çocukları, ataları veya 
onların soyundan gelenlerle oluşan topluluğun istikrarlı birliğinden 
oluşur. 
Madde 50. Aile Kurma Hakkı  
Herkes, bir erkek ve bir kadının aynı haklar ve yükümlülüklere sahip 
olacağı bir oluşum ve gelişim içinde bir aile kurmak hakkına sahiptir.  
Madde 51. Yasal Evlilikler ve Evlilik Benzeri Ortaklıkların Etkileri  
1. Bir erkek ve bir kadın arasındaki evlilikler için yerine getirilecek 
formaliteler, akit şartları, ayrılma veya fesih nedenleri ve etkilerinin 
yanı sıra mülk idaresi hükümleri ile eşler arasındaki diğer hak ve 
yükümlülükler yasayla kurulur. 
2. Bir erkek ve bir kadın arasındaki, evlenmeye hiçbir yasal bir engeli 
bulunmayan, süreklilik ve tekeşlilik ile vasıflanan evlilik benzeri 
ortaklık, kanunla kurulan hükümlere uygun olarak, yasal bir evliliğe 
benzer bir etki oluşturur. 
Madde 52. Evlilik Birliği 
Bir erkek ve kadının evlilik birliği bir ailenin oluşumunda temel 
faktörlerden biridir. 
Madde 53. Çocuklar  
1. Her ebeveyn reşit olmadıkları dönemde kendi çocuklarının bakım, 
besleme, eğitim ve destekleme hak ve yükümlülüğüne sahiptir. 
Kanunlar, çocuklarına gıda sağlama ödevini yerine getirmeyen 
ebeveynleri cezalandırır. 
2. Reşit olan çocuklar gerektiğinde ailelerine yardım etmelidir. 
3. Kanun, geniş ailelere ve aile reisi olan kadınlara verilmesi gereken 
yardımı düzenler. 
Madde 55. Annelik ve Babalık  
Sorumlu annelik ve babalık Devlet tarafından korunur. Devlet bu 
amaçla gerekli kurumların oluşturulmasını teşvik eder. 
Madde 60. Şiddete Karşı Koruma  
Devlet, aile dayanışmasını zayıflatan aile içi şiddet ve diğer nedenlerin 
önlenmesini amaçlayan politikaları teşvik eder. 
Madde 61. Aile Planlaması ve Anne-Çocuk Sağlık Bakımı  
1. Devlet, herkesin özgürce ve sorumlu bir şekilde, sahip olmayı 
planladığı çocuk sayısı yanısıra bir çocuk ve diğeri arasındaki zaman 
aralığını belirleme hakkını tanır. Herkesin uygun kuruluşlar ile 
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koordineli bir çaba vasıtasıyla eğitim, bilimsel rehberlik ve yeterli 
hizmet alma hakkı da vardır. 
2. Düşük gelir gruplarına üreme sağlığı ve anne-çocuk sağlığı temin 
etmek üzere özel planlar uygulanır. 
Bölüm 8. Çalışma Yaşamı 
Madde 88. Ayrımcılık Yasağı  
1. Çalışanlara karşı ırk, cinsiyet, yaş, din, sosyal statü ve siyasal ya da 
sendikal tercih nedenleriyle ayrımcılık yapılmasına izin verilmez. 
2. Fiziksel veya zihinsel engelli bireylerin çalışmalarına özel koruma 
sağlanır. 
Madde 89. Kadın İşçiler 
1. Her iki cinsiyetten çalışanların aynı iş hakları ve yükümlülükleri 
vardır, ancak doğum/hamilelik özel korumaya tabidir ve sağlık bakım 
hizmetleri ile 12 haftadan az olmayacak şekilde yeterli izini de içerir. 
Bir kadın, hamilelik ya da doğum izni sırasında işinden çıkarılamaz. 
2. Kanun babalık izni sistemini kurar. 
Madde 92. Çalışma Ücretleri  
1. Bir işçi, kendisine ve ailesine özgür ve insanca yaşamayı temin 
edecek bir ücret hakkına sahiptir. 
2. […] Eşit iş temel/esas olarak eşit ücreti hak eder. 
Bölüm 9. Ekonomik Haklar ve Tarım Reformu 
Kısım 2. Tarım Reformu 
Madde 115. Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Esasları  
Tarım reformu ve kırsal kalkınmada aşağıdaki esaslar uygulanır: 
[…] 
9. Köylü kadınları, özellikle de hane reisi olanları desteklemek; 
10. Tarım reformunu planlamada köylü kadınların köylü erkeklerle eşit 
şartlar altında katılımı; 
Bölüm 10. Siyasal Haklar ve Ödevler 
Madde 117. Siyasal Haklar  
1. Her iki cinsiyetten yurttaşlar, Anayasa ve yasa hükümlerine uygun 
olarak, doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla, kamusal meselelere 
katılma hakkına sahiptir. 
2. Kadınların kamusal görevlere erişimi teşvik edilir. 
Bölüm 11. Ödevler 
Madde 129. Askerlik Hizmeti  
Uluslararası silahlı bir çatışma esnasında gerekli olursa hastabakıcılık 
dışında, kadınlardan askerlik hizmeti sunmaları istenmez.  
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Ruanda  
2003 tarihli Anayasa 203 maddeden oluşmaktadır.28 Ruanda, 2011 BM 

İnsani Gelişme Endeksi’nde 187 ülke arasında 166., Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Endeksi’nde 82. sırada yer almakta olup yüzde 50.9’luk bir kadın parlamenter 
oranına sahiptir. Anayasanın Önsöz’ünde kadın-erkek eşitliğine vurgu 
yapılmakta, eşitlik gözetim mekanizması olarak “Toplumsal Cinsiyet İzleme 
Ofisi” kurulmaktadır. Anayasanın ilgili maddeleri aşağıda sıralanmaktadır: 

Önsöz 
Ruanda; 
[…] 
(6) Temel insan haklarına saygıya, çoğulcu demokrasi, adil güç 
paylaşımı, hoşgörü ve meselelerin diyalog yoluyla çözümüne dayalı bir 
hukuk devleti inşa etmeye kararlı, 
(10) Ulusal kalkınmada toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyetlerin 
birbirini tamamlayıcılığı ilkelerine halel getirmeksizin, Ruandalılar 
arasında ve kadınlar ile erkekler arasında eşit haklar sağlamaya adanmış 
[…] 
Madde 8 
Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlar için evrensel ve eşittir. 
Anayasa veya başka bir yasada aksi belirtilmedikçe oy hakkı, doğrudan 
ya da dolaylı ve gizlidir.  
Yasa ile öngörülen şartları yerine getiren her iki cinsiyetten tüm Ruanda 
vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkı vardır.  
Bölüm 2. Temel İlkeler 
Madde 9  
Ruanda Devleti aşağıdaki temel ilkelere uymayı ve bunlara saygı 
göstermeyi ve uygulamayı teşvik etmeyi taahhüt eder: 
[…] 
3. Gücün eşit paylaşımı; 
4. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle yönetilen bir devlet, çoğulcu demokratik 
bir hükümet kurmak; kadınlara karar alma organlarındaki makamlarda 
en az yüzde otuz oranında yer verilmesinin sağlanması ile yansıtılan, 
tüm Ruandalılar arasında ve kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği 
sağlamak;  
5. Toplumsal refahın artırılmasına ve sosyal adaletin sağlanması için 
uygun mekanizmalar kurulmasına kararlı bir devlet kurmak; 
Madde 11 
Tüm Ruandalılar özgür doğar ve yaşar, haklar ve görevlerde eşittirler.  
Diğerlerinin yanı sıra, etnik köken, aşiret, kabile, renk, cinsiyet, bölge, 
sosyal köken, din veya inanç, fikir, ekonomik durum, kültür, dil, sosyal 
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statü, fiziksel veya zihinsel engelliliğe dayalı her tür ayrımcılık ya da 
ayrımcılığın herhangi bir biçimi yasaktır ve kanunla cezalandırılır. 
Madde 26 
Bir erkek ve bir kadın arasında sadece medeni tekeşli evlilik tanınır. 
Hiç kimse kendi serbest rızası olmadan evlendirilemez. 
Bir evliliğin tarafları evliliğin başlangıcında, mevcudiyeti süresince ve 
boşanma esnasında eşit haklara ve yükümlülüklere sahiptir. 
Evliliğin koşulları, şekilleri ve etkileri kanunla belirlenir. 
Madde 27 
Ruanda toplumunun doğal temeli olan aile, devlet tarafından korunur. 
Her iki ebeveynin de çocuklarını yetiştirmek için hak ve görevleri 
vardır. 
Devlet ailenin gelişmesini sağlamak amacıyla, ailenin ve özellikle anne 
ile çocuğun korunmasını sağlamak için gerekli yasalar ve kurumları 
oluşturmak zorundadır. 
Madde 37 
Herkesin işini serbestçe seçme hakkı vardır. 
Aynı yetkinlik ve yeteneği olan kişilerin ayırım yapılmaksızın eşit iş 
için eşit ücret hakkı vardır.  
Madde 52 
[…] 
Siyasi örgütler, demokrasi ve seçimlere dayalı siyaset üzerine 
yurttaşların eğitimine katılır ve kadınlar ve erkeklerin seçimle gelinen 
görevlere eşit erişime sahip olmalarını sağlayacak şekilde çalışır.  
[…] 
Madde 54 
Siyasi örgütlerin, kendilerini ırk, etnik grup, kabile, aşiret, bölge, 
cinsiyet, din ya da ayrımcılığa yol açabilecek başka bir ayırıma 
dayandırmaları yasaktır. 
Siyasi örgütler üyelerinin görevlendirmesinde, yönetici organlara 
yerleştirilmesinde, çalışma ve faaliyetlerinde olsun, daimi olarak, 
Ruanda halkının birliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve cinsiyetlerin 
birbirini tamamlayıcılığını yansıtmalıdır.  
Madde 76 
Temsilciler Meclisi aşağıdaki 80 üyeden oluşur:  
1. Bu Anayasanın 77. maddesi hükümlerine göre seçilen 53 üye;  
2. Her il ve Kigali Şehrinden ikişer olmak üzere 24 kadın üye. Bunlar, 
ilgili Bölge, Belediye, Şehir veya Kigali Kent Konseylerinin üyeleri ve 
İl, Kigali şehri, Bölge, Belediyeler, Şehirler ve Sektör düzeyinde kadın 
örgütlerinin Yönetim Kurulları üyelerinden oluşan ortak kurul 
tarafından seçilir.  
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3. Ulusal Gençlik Konseyi tarafından seçilen 2 üye; 
4. Engelli Dernekleri Federasyonu tarafından seçilen 1 üye. 
Madde 77 
[…] 
Liste, seçimle gelinen görevlerle ilgili konularda Anayasanın 54. 
maddesinde öngörüldüğü şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine ve 
bu Anayasanın 9. ve 54. maddelerinde öngörülen ulusal birlik ilkesine 
tam saygıyla hazırlanır. 
[…] 
Madde 82 
Senato sekiz yıllık bir süre için görev yapacak olan ve en az yüzde 
otuzu kadın, 26 üyeden oluşur. […] 
Bu 26 üye şöyle seçilir veya atanır: 
1. Her eyalet ve Kigali Şehrini temsilen Sektörlerin Yönetim Kurulları 
ve her eyaletin ve Kigali Şehrinin Bölge, Belediye, Şehir veya Kent 
Konseyleri üyeleri tarafından gizli oylama ile seçilecek 12 üye; 
2. Tarihsel olarak dışlanmış toplulukların temsil edilmesini sağlayacak 
şekilde Cumhurbaşkanı tarafından atanan 8 üye; 
3. Siyasi Örgütler Forumu tarafından belirlenen 4 üye; 
4. Kamu üniversiteleri ya da yüksek öğrenim kurumlarının akademik ve 
araştırma personeli tarafından seçilen en az Doçent düzeyinde 1 öğretim 
görevlisi veya araştırmacı; 
5. Özel üniversiteler ya da yüksek öğrenim kurumlarının akademik ve 
araştırma personeli tarafından seçilen en az Doçent düzeyinde 1 öğretim 
görevlisi veya araştırmacı; 
Senatörlerin adaylığından sorumlu organlar ulusal birlik ve her iki 
cinsiyetin eşit olarak temsilini hesaba katarlar. […] 
Bölüm 3. Kamu Yönetimi 
Madde 126  
Kamu görevlileri vatandaşların eşitliği ilkesine uygun olarak ve her iki 
cinsiyetten başvuranların yeterliliği, liyakatı ve dürüstlüğü temelinde 
nesnel, tarafsız ve şeffaf bir sistem vasıtasıyla işe alınır, görevlendirilir 
ve terfi ettirilir.  
Devlet, devlet daireleri, Ruanda Savunma Kuvvetleri, Ulusal Polis ve 
Ulusal Güvenlik Servisi yöneticilerinin tarafsızlığını güvence altına alır. 
Hepsi, her zaman, tarafsızlığı sağlar ve tüm vatandaşlara ayrımcılık 
olmaksızın hizmet eder.  
Bölüm 9. Toplumsal Cinsiyet İzleme Ofisi 
Madde 18  
Bir Toplumsal Cinsiyet İzleme Ofisi Kurulmuştur.  
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Toplumsal Cinsiyet İzleme Ofisi aşağıdakilerden sorumlu olan bağımsız 
bir kamu kurumudur.  
1. Sürdürülebilir kalkınma vizyonu bağlamında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin ve cinsiyetlerin birbirini tamamlayıcılığının sağlanması 
programının cinsiyet göstergeleri ile uyumunu sürekli olarak izlemek ve 
denetlemek, toplumsal cinsiyet eşitliği ile fırsat eşitliği ve adalet için 
ayrımcılık yapmamakla ilgili konularda bir referans noktası olarak 
hizmet etmek; 
2. Ulusal kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyetlerin 
birbirini tamamlayıcılığının teşvik edilmesi / tanıtımı programı ile ilgili 
çeşitli organlara öneriler sunmak. 
Toplumsal Cinsiyet İzleme Ofisi her yıl programını ve faaliyet raporunu 
Bakanlar Kuruluna sunar ve bunların kopyalarını yasa ile belirlenmiş 
diğer Devlet organlarına teslim eder. 
Görevleri, teşkilatı ve çalışma şekli kanunla belirlenir.  
Başlık IX 
Ulusal Konseyler 
Bölüm 1. Ulusal Kadınlar Konseyi 
Madde 187  
Bir Ulusal Kadınlar Konseyi kurulmuştur.  
Teşkilatı, görevleri, çalışması ve diğer Devlet organları ile olan ilişkileri 
kanunla belirlenir. 

Uganda 
1995 tarihli Anayasa 288 maddeden oluşmaktadır. Uganda, BM 2011 

İnsani Gelişme Endeksi’nde 161., Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 116. 
sırada yer almakta olup yüzde 37.2’lik bir kadın parlamenter oranına sahiptir.29 
Dünya parlamentoları arasında kadın milletvekili oranı ile 19. sırada yer 
almaktadır.30 Anayasa, genel hükümlerinde toplumsal cinsiyete ve özel 
hükümlerinde kadın haklarına yer vermesinin yanı sıra 32. maddesinde 
Parlamentoda bir fırsat eşitliği komisyonu kurulmasını şart koşmaktadır.31 
Anayasanın ilgili maddeleri aşağıda sıralanmaktadır: 

Ulusal Hedefler ve Devlet Politikasının Esas İlkeleri  
Temel ve diğer insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve teşvik 
edilmesi. 
VI. Toplumsal Cinsiyet Dengesi ve Marjinal Grupların Adil Temsili  
Devlet, anayasal ve diğer bütün organlarda toplumsal cinsiyet 
dengesini ve marjinal grupların adil temsilini sağlar. 
Sosyal ve Ekonomik Hedefler 
XV. Kadınların Toplumdaki Rolünün Tanınması 
Devlet, kadınların toplumda oynadığı önemli rolü tanır. 
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XIX. Ailenin Korunması 
Aile, toplumun doğal ve temel birimidir ve toplum ve devlet tarafından 
korunma hakkına sahiptir. 
Vatandaşın Ödevleri  
XXIX. Vatandaşın Ödevleri 
Haklar ve özgürlüklerin yararlanılma ve kullanılmaları ödev ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ayrılamaz ve dolayısıyla, 
aşağıdakiler her vatandaşın ödevidir:  
b) Kendisi, ailesi ve kamu yararı iyiliği için kazançlı bir işte çalışmak 
ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak; 
d) Sorumlu ebeveynliği desteklemek; 
Bölüm 4. Temel ve Diğer İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunması 
ve Teşviki 
Madde 21. Eşitlik ve Ayrımcılığa Uğramama Özgürlüğü. 
1. Tüm kişiler, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın bütün 
alanlarında ve diğer her konuda kanun önünde ve hukuken eşittir ve 
kanunun eşit korumasından yararlanır. 
2. Bu maddenin (1) bendi saklı kalmak kaydıyla, bir kişiye cinsiyet, ırk, 
renk, etnik köken, kabile, doğum, inanç ya da din, sosyal ya da 
ekonomik durum, siyasi görüş ya da engellilik zemininde ayrımcılık 
yapılamaz. 
3. Bu maddenin amaçları bakımından, “ayrımcılık”, farklı kişilere 
sadece veya büyük ölçüde kişilerin kendi cinsiyet, ırk, renk, etnik 
köken, kabile, doğum, inanç veya din, sosyal ya da ekonomik mevki, 
politik görüş veya engellilik türlerine atfedilebilecek şekilde farklı 
muamele etmek anlamına gelir. 
4. Bu maddenin hiçbir hükmü Parlamentoyu aşağıdakiler için gerekli 
yasaları çıkarmaktan alıkoyamaz:  
a) toplumdaki sosyal, ekonomik, eğitimsel veya diğer dengesizliğin 
giderilmesini amaçlayan politikalar ve programları uygulamak veya, 
b) bu Anayasa uyarınca yapılması gereken veya yetki verilen 
düzenlemeleri yapmak veya;  
c) özgür ve demokratik bir toplumda kabul edilebilir ve haklılığı 
kanıtlanabilir herhangi bir konuyu öngörmek. 
5. Bu Anayasanın herhangi bir hükmü kapsamında yapılmasına olanak 
tanınan hiçbir şey bu maddeye aykırı görülemez. 
Madde 31. Aile Hakları  
1. On sekiz yaş ve yukarısındaki erkekler ve kadınlar evlenmek ve aile 
kurmak hakkına sahiptirler ve evlilikte, evlilik süresince ve evliliğin 
sona ermesinde eşit haklara sahiptirler. 
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2. Parlamento, dul kadın ve erkeklerin ölen eşlerinin mülkünü miras 
olarak alma ve çocukları üzerinde ebeveynlik haklarını kullanma 
haklarının korunması için uygun yasalar yapar. 
3. Evlilik, evlenmeye niyetlenen kadının ve erkeğin serbest rızasıyla 
yapılır. 
4. Çocukların bakımı ve yetiştirilmesi ebeveynlerin hakkı ve ödevidir. 
5. Çocuklar, kanuna uygun durumlar haricinde, ailelerinin ya da onları 
yetiştirmek hakkına sahip kişilerin iradesine aykırı olarak, ailelerinden 
veya o kişilerden ayrılamaz. 
Madde 32. Marjinal Kılınmış Gruplar Lehine Olumlu Eylem / Pozitif 
Ayrımcılık 
1. Bu Anayasadaki herhangi bir hükme bakılmaksızın, Devlet, 
toplumsal cinsiyet, yaş, engellilik ya da tarih, gelenek veya âdetle 
yaratılmış başka herhangi bir nedenle marjinal kılınmış grupların lehine, 
bunlara karşı mevcut dengesizliklerin giderilmesi amacıyla, olumlu 
eylem/pozitif ayrımcılık uygular.  
2. Parlamento, bu maddenin 1. bendine tam etkiyi vermek amacıyla, bir 
Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması yasası da dahil olmak üzere, ilgili 
kanunları çıkarır. 
Madde 33. Kadınların Hakları  
1. Kadınlar erkeklerle tam ve eşit şekilde, kişi onuruna sahiptir.  
2. Devlet, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerini ve 
gelişmelerini mümkün kılmak üzere kadınların refahını artırmak için 
gerekli olanakları ve fırsatları sağlar.  
3. Devlet kendilerine özgü durumlarını ve toplumdaki doğal annelik 
fonksiyonlarını dikkate alarak, kadınları ve onların haklarını korur. 
4. Kadınlar erkekler ile eşit muamele görme hakkına sahiptir ve bu hak 
siyasi, ekonomik ve sosyal etkinliklerde eşit fırsatları içerir. 
5. Bu Anayasanın 32. maddesine halel getirmeksizin, kadınlar tarih, 
gelenek veya âdetlerin yarattığı dengesizliklerin giderilmesi amacıyla, 
olumlu eylem / pozitif ayrımcılık hakkına sahiptir. 
6. Kadınların onuruna, refahına ya da menfaatlerine aykırı veya 
durumlarını zayıflatan kanunlar, kültürler, âdetler veya gelenekler bu 
Anayasa ile yasaklanmıştır. 
Madde 40. Ekonomik haklar. 
1. Parlamento aşağıda sayılanlara dair yasalar çıkarır:  
a) kişilerin yeterli, güvenli ve sağlıklı koşullar altında çalışma hakkını 
sağlamak için; 
b) ayırım yapılmaksızın eşit iş karşılığında eşit ücret ödenmesini 
sağlamak için;  
4. Her kadın işçinin işvereni, hamilelik sırasında ve doğumdan sonra 
ona, kanuna uygun olarak, koruma tanır. 
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Bölüm 5. Halkın Temsili 
Siyasal Sistemler 
Madde 71. Çok Partili Siyasal Sistem. 
Çok partili siyasal sistem içinde bir siyasi parti şu ilkelere uyar: 
a) her siyasi parti ulusal bir karaktere sahip olur. 
b) bir siyasi partinin üyeliği cinsiyet, etnik köken, din veya diğer 
bölgesel ayrımlara dayalı olamaz; 
c) bir siyasi partinin iç örgütlenmesi bu Anayasadaki demokratik 
ilkelere uygun olur. 
d) bir siyasi partinin ulusal organlarının üyeleri, düzenli olarak, bu 
maddenin (a) ve (b) fıkralarına uygun olacak şekilde ve toplumsal 
cinsiyet dikkate alınarak Uganda vatandaşlarından seçilir. 
Bölüm 6 - Yasama Organı 
Parlamentonun Kuruluşu, Oluşumu ve Görevleri 
Madde 78. Parlamentonun Oluşumu 
1. Parlamento aşağıdakilerden oluşur:  
a) Seçim bölgelerindeki seçmenleri temsil etmek için doğrudan seçilen 
üyeler;  
b) Her bölge (District) için bir kadın temsilci; 
c) Ordu, gençlik, işçiler, engelliler ve Parlamentonun karar vereceği 
diğer grupların belli sayıda temsilcileri; 
d) Başkan Yardımcısı ve Parlamentonun hali hazırda seçilmiş üyeleri 
değil iseler Bakanlar, Meclis'te bir oylama gerektiren herhangi bir 
konuda oy hakkı olmaksızın re’sen Parlamento üyesi olacaktır. 
2. Bu Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren on yıllık bir süre sona 
erdiğinde ve daha sonra, her beş yılda bir Parlamento bu maddenin (1) 
(b) ve (c) bendlerindeki temsili, böyle bir temsilin ya da buna bağlı 
başka herhangi bir meselenin muhafaza edilmesi, artırılması ya da 
ortadan kaldırılması amacıyla gözden geçirir.  
3. Bu maddenin 1. (a) bendinde belirtilen temsilciler genel oy esasına 
dayalı olarak ve gizli oyla seçilir. 
4. Parlamento, bu maddenin (1) (b) ve (c) bendlerinde belirtilen 
temsilcilerin seçimleri için uygulanacak prosedürü kanunla düzenler. 
Bölüm 11. Yerel Yönetimler 
Yerel yönetim ilkeleri ve yapıları 
Madde 180. Yerel Yönetim Konseyleri. 
1. Yerel yönetimde kendi yetki alanında en yüksek siyasi otorite olan ve 
bu Anayasaya uygun olarak icra edilmek üzere yürütme ve yasama 
yetkilerine sahip olan bir Konsey esas alınır.  
2. Parlamento aşağıda sayılanlar dışında yerel yönetimlerin oluşumu, 
üyelerin nitelikleri, fonksiyonları ve seçim usullerini kanunla düzenler.  
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b) her yerel yönetim konseyinin üçte bir oranında üyeliği kadınlara 
ayrılır.  
c) Bu madde uyarınca çıkarılan herhangi bir yasa, bu Anayasanın        
32. maddesinde belirtilen bütün marjinal gruplar için olumlu eylem 
/pozitif ayrımcılık sağlar. 
d) Bu maddenin (b) ve (c) fıkralarına ilişkin olarak Parlamento, bu 
Anayasanın 78/2 maddesinde belirtilen gözden geçirmeye benzer 
yetkileri kullanır.  

Avrupa Ülkeleri Örnekleri 

Çalışmanın bu bölümünde Avrupa ülkeleri anayasalarında kadınlarla 
ilgili düzenlemeler derlenmiştir. Bu derleme anayasalarda kadın (women, 
woman, female), cinsiyet (sex), toplumsal cinsiyet (gender), evlilik (marriage), 
aile (family), anne/analık (mother, motherhood), cinsel (sexual) sözcüklerinin 
taranması suretiyle gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevzuatta ve 
uygulamadaki durumunu belirleyebilmek için anayasaların yanı sıra eşitlik ve 
toplumsal cinsiyet temelinde ayrımcılık ile şiddetin önlenmesi mevzuatları ile 
ulusal eşitlik mekanizmalarını da dikkate almak gerekmektedir. 

Almanya  
(Toplam 141 maddeden oluşan Anayasa 23 Mayıs 1949 tarihli olup 
2009 yılına kadar çeşitli değişiklikler geçirmiştir.)32 
Madde 3. Yasa önünde eşitlik; ayırım yasağı 
(1) Bütün insanlar yasa önünde eşittirler. 
(2) Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin 
eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir ve varılan dezavantajların 
giderilmesi için çaba gösterir. 
(3) Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi 
görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz 
tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı mağdur edilemez. 
Madde 6. Evlilik, aile ve evlilik dışı çocuklar 
(1) Evlilik ve aile, devlet düzeninin özel koruması altındadır. 
(2) Çocukların bakım ve eğitimi, ana ve babanın doğal hakkı ve en önde 
gelen yükümlülüğüdür. Devlet toplumu, onların bu görevi yerine 
getirmelerini gözetir. 
(3) Velilerin iradesine aykırı olarak çocukları ailelerinden ayırmak, 
ancak bir yasaya dayanarak ve velilerin yükümlülüklerini yerine 
getirmemeleri veya başka nedenlerle çocukların bakımsız kalmaları 
durumunda olanaklıdır. 
(4) Her anne, toplumun koruma ve himayesini isteme hakkına sahiptir. 
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(5) Evlilik dışı çocuklara, yasa yoluyla bedeni ve manevi gelişmeleri ve 
toplum içindeki konumları bakımından, evlilik içi çocuklarla eşit 
koşullar sağlanır. 
Madde 12a. Askerlik ve diğer hizmet yükümlülükleri 
(1) 18 yaşlarını bitirmiş olan erkekler silahlı kuvvetlerde, federal sınır 
muhafızlığında veya sivil savunma birliklerinde hizmet altına 
alınabilirler. 
(2) Vicdani nedenlerle silahlı savaş hizmeti yapmak istemeyen kimse, 
onun yerine bir yedek hizmet altına alınabilir. Yedek hizmet süresi, 
askerlik hizmetinin süresini geçemez. Bunun ayrıntıları, vicdan 
özgürlüğünü ihlal etmeksizin, silahlı kuvvetler ve federal sınır 
muhafızlığı birlikleri ile ilgili olmayan bir yedek hizmet olanağını 
öngören bir yasa ile düzenlenir. 
(3) Bir ve 2’nci fıkralara göre hizmeti çağrılmayan yükümlüler, savaş 
halinde, bir yasayla veya bir yasaya dayanarak, sivil halkın korunması 
dâhil olmak üzere, savunma amacıyla sivil hizmetlerde çalıştırılabilirler. 
Kamu hizmetleri çerçevesinde, ancak emniyet görevlerinin veya 
yalnızca kamu görevlileriyle ifa olunabilecek olan kamu görevleri 
dolayısıyla yükümlü tutulabilir. Birinci cümleye göre iş ilişkileri, silahlı 
kuvvetlerin iaşesi alanında veya kamu yönetimi çerçevesinde 
kurulabilir. Yükümlülerin sivil halkın iaşesi alanında çalıştırılması, 
ancak sivil halkın yaşamsal gereksinmelerini karşılamak veya 
korunmasını sağlamak amacıyla mümkündür. 
(4) Savaş halinde, sivil sağlık ve şifa düzeninde veya yerleşik askeri 
hastane örgütünde sivil hizmetlerinin gönüllülerce sağlanamaması 
durumunda, on sekizinci yaşlarını bitirip elli beşinci yaşlarını henüz 
bitirmemiş olan kadınlar yasayla veya bir yasaya dayanarak bu çeşit 
hizmetlere çağrılabilirler. Ancak, hiçbir şekilde silah altında hizmetle 
yükümlü tutulmazlar. 

Avusturya 
(Toplam 152 maddeden oluşan Anayasanın yapımı 1920 yılına 
uzanmakta olup 2008 yılına dek 96 kez değişiklik yapılmıştır.33)34 
Madde 7 
(1) Tüm yurttaşlar kanun önünde eşittir. Hiç kimse doğum, cinsiyet, 
varlık, sınıf veya din sebebiyle ayrıcalıklı muamele görmez. Engeli 
sebebiyle hiç kimseye ayrımcılık yapılmaz. (federasyon, eyaletler ve 
belediyeler olarak) Cumhuriyet kendisini engelliler ve engelli 
olmayanların gündelik hayatın her alanında eşit muameleye tabi 
tutulmalarını sağlamaya adamıştır. 
(2) Federasyon, eyaletler ve belediyeler erkek ve kadınların fiili 
eşitliğini onaylarlar. Mevcut eşitsizliklerin giderilmesi başta olmak 
üzere, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliğin fiilen sağlanmasına 
dönük önlemler uygundur. 
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(3) Resmi atamalar makam sahibinin cinsiyeti belirtilerek yapılabilir. 
Unvanlar, akademik dereceler ve meslek tarifleri için de aynısı 
geçerlidir.  
(4) Federal ordu mensupları dâhil, kamu çalışanlarının siyasi haklarını 
herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilmeleri teminat altındadır. 
Madde 9a  
(3) Her erkek Avusturya vatandaşı askerlik hizmeti yapmakla 
yükümlüdür. Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddeden 
vicdani retçiler ve bu görevden ibra edilenler alternatif bir görevi yerine 
getirmek zorundadırlar. Bununla ilgili ayrıntılar kanunla belirlenir.  
(4) Kadın Avusturya vatandaşları federal orduda asker olarak gönüllü 
hizmet görebilirler ve bu hizmeti sonlandırma hakkına sahiptirler. 
Madde 10 
(1) Federasyon aşağıda belirtilen alanlarda yasama ve icra yetkilerine 
sahiptir;  
[…] 
(7) Mahalli kamu güvenliğini ilgilendiren meseleler hariç, genel 
konularda asli yardımlaşma dâhil kamusal huzurun, düzenin ve 
güvenliğin muhafazası; dernek ve birlik kurma hakkı; doğum, evlilik ve 
ölümlerin ve isim değişikliklerinin kayda geçirilmesi dâhil medeni 
hallerle ilgili konular; yabancılar polisi ve ikametgâh kaydı; silahlar, 
mühimmat ve patlayıcılarla ilgili konular ve ateşli silahların kullanımı;  
17. Nafakanın tayini ve aileler adına refah dengeleme fonunun 
oluşturulmasıyla ilgili konularla sınırlı nüfus politikaları;  
[…] 
Madde 1335 
(1) Federasyon ve eyaletlerin vergilendirme alanındaki yetkileri özel bir 
federal anayasa (“Anayasal Finans Kanunu”) hukuku ile düzenlenir. 
(2) Federasyon, eyaletler ve belediyeler ekonomik ilişkilerinin 
yönetiminde genel anlamda dengenin ve sürdürülebilir denk bütçelerin 
sağlanmasını hedeflemek zorundadırlar. Bütçelemelerini bu hedeflere 
göre koordine etmelidirler.  
(3) Federasyon, eyaletler ve belediyeler bütçelemede kadınlar ve 
erkeklerin eşit statülerini hedeflemek zorundadırlar. 
Madde 14 
(6) Devlet okulları kanun gereği ilgili merciler tarafından kurulan ve 
muhafaza edilen okullardır. Devlet okullarının kurulması, bakımı ve 
kapatılmasına ilişkin konularda yasama ve yürütme yetkisinin 
federasyona ait olması kaydıyla, kanunun gerektirdiği yetki, 
federasyona aittir. Devlet okullarının kurulması, bakımı ve 
kapatılmasına ilişkin konularda mevzuat ya da uygulama 
yönetmeliklerini çıkarma ve yürütme yetkisinin eyaletlere ait olması 
kaydıyla, kanunun gerektirdiği yetki, eyaletlere veya yasal hükümlere 
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göre belediyelere ya da belediyeler birliğine aittir. Okullar doğum, 
cinsiyet, ırk, statü, sınıf, dil ve din ve yasal gereklilikler sınırları 
dâhilinde başka her hangi bir ayrım olmaksızın herkese açıktır. Ana 
okullar, merkezler ve öğrenci yurtları için de aynı hüküm geçerlidir. 
Madde 23a 
(1) Avusturya Cumhuriyeti tarafından Avrupa Parlamentosu’na 
atanacak üyeler, nispi temsil esaslarına göre, en geç seçim tarihinin 
hitamında onaltı yaşını tamamlamış ve seçim tarihinde Avusturya 
vatandaşı ve Avrupa Birliği hukukuna göre oy kullanmaktan men 
edilmemiş olan, ya da Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatandaşı olan ve 
Avrupa Birliği hukukuna göre oy kullanma hakkına sahip kadınlar ve 
erkekler tarafından, eşit, doğrudan, gizli ve şahsi oy esaslarıyla 
seçilirler. Seçim usulüne ilişkin ayrıntılı hükümler Federal Kanunla 
düzenlenecektir. 
Madde 26 
(1) Milli Konsey, nispi temsil esaslarına göre, en geç seçim tarihinin 
hitamında onaltı  yaşını tamamlamış kadın ve erkekler tarafından, eşit, 
doğrudan, şahsi, serbest ve gizli oy esaslarıyla seçilir. Seçim usullerine 
dair detaylı hükümler Federal Kanunla düzenlenecektir.  
(4) Milli Konsey için oy kullanma hakkına sahip olanlardan seçim tarihi 
olarak ilan edilen tarihte Avusturya vatandaşı olan ve en geç seçim 
tarihinin hitamında on sekiz yaşını doldurmuş her kadın ve erkek 
seçilmek için uygundur. 
Madde 60 
Federal Cumhurbaşkanı, eşit, doğrudan, şahsi, serbest ve gizli oy 
esasına dayalı olarak Milli Konsey için oy kullanma hakkına sahip 
kadınlar ve erkekler tarafından seçilir. Sadece bir aday mevcutsa 
seçim, referandum yoluyla gerçekleştirilir.  
Madde 95  
(1) Eyaletlerde yasama yetkisi Eyalet Meclisleri tarafından icra edilir. 
Eyalet Meclisinin üyeleri, eşit, doğrudan, şahsi, serbest ve gizli oy 
esasına göre seçilir ve Eyalet Meclisi seçimlerine seçmen olarak 
katılmak için aranan şartları haiz her erkek ve kadın eyalet vatandaşı 
seçimlerde oy kullanabilir. Seçim usulleri hakkında ve gerekirse zorunlu 
oy kullanımı hakkındaki hükümler Eyalet Kanunuyla düzenlenir. Bu 
Eyalet Kanununda özellikle, oy kullanımının zorunlu olmasına rağmen, 
oylamaya katılmaktan men edilme sebepleri açıkça belirtilir.  
Madde 102 
(2) Aşağıda belirtilen görevler anayasayla belirlenmiş yetki alanı 
çerçevesinde federal merciler tarafından yürütülebilirler; […] 
nüfus politikası kapsamında, çocuk nafakası ve aileler adına yürütülen 
yükümlülükleri dengeleme çalışmalarının organizasyonu kapsamındaki 
görevler;  
[…] 
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Madde 117 
(2) Belediye meclis üyeleri, asli ikametgâhı belediye sınırları içerisinde 
bulunan tüm kadın ve erkek federal yurttaşlar tarafından nispi temsil 
esaslarına göre, eşit, doğrudan, şahsi ve gizli oyla seçilirler. Ancak, 
eyalet kanunlarında, asli ikametgâhı olmamakla birlikte ikametgâhı 
belediye sınırları içerisinde bulunan yurttaşların da seçmen 
olabilmelerini öngörebilir. Seçim usullerine göre, seçme ve seçilme 
şartları eyalet meclisi seçimlerine ait seçme ve seçilme şartlarından daha 
ağır olamaz. Ancak, belediye sınırları içerisinde bir yıldan az ikamet 
etmekte olanların oy kullanamayacakları, ya da belediye sınırları 
içerisinde geçici süreyle ikamet ettikleri aşikâr olan kişilerin belediye 
meclisine seçilemeyecekleri hususları kanunla düzenlenebilir. Avrupa 
Birliği’ne üye devletlerin vatandaşlarının da seçme ve seçilme hakkının 
olabileceği hususu eyaletlerin düzenleyebileceği bir diğer şarttır. Eyalet 
Meclisi seçimlerine ilişkin zorunlu oylamaları düzenleyen hükümler 
(95/1’inci maddenin son cümlesi) belediye meclisi seçimlerine de 
gerekli değişiklikler uygulanır. Seçmenlerin müstakil seçim 
çevrelerinde oy kullanabilmelerine ilişkin esaslar seçim usulleriyle 
düzenlenebilir.  
[…] 

Belçika 
(Toplam 198 madde ile geçici hükümlerden oluşan Anayasa Şubat 1994 
tarihli olup 2007 yılına kadar çeşitli değişiklikler geçirmiştir.) 36  
Madde 10  
Devlette sınıf farkı bulunmamaktadır. 
Belçikalılar kanun önünde eşittir. Kanunun özel durumlar için 
öngördüğü istisnalar hariç, tek başlarına medeni ve askerlik hizmetini 
ifa için elverişlidirler.  
Kadın erkek eşitliği teminat altına alınmıştır.  
Madde 11  
Belçikalılara tanınmış hak ve özgürlüklerin kullanımı ayrım 
gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Bu amaçla, kanunlar ve federal 
kanunlarda37, diğer hususların yanı sıra, ideolojik ve felsefi azınlıkların 
hakları ve özgürlükleri teminat altına alınmıştır. 
Madde 11 mükerrer.  
Madde 134’de atıf yapılan kanunlarda, federal kanunlarda ya da 
tüzükler (kurallar) kadın ve erkeklerin haklarını ve özgürlüklerini eşit 
şekilde kullanmalarını teminat altına almakta ve özellikle seçimle 
getirilen görevler ve kamu görevlerine eşit şekilde erişebilmelerini 
desteklemektedir. 
Bakanlar Kurulu ve Topluluk ve Bölge Hükümetlerinde hem kadınlar 
hem de erkekler görev alır. 
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Madde 134’de atıf yapılan kanunlarda, federal kanunlarda ya da 
tüzüklerde, kadınların ve erkeklerin vilayet meclislerinde, ilçe meclisi 
ve ihtiyar heyetlerinde, sosyal refah merkez meclis ve kalıcı 
komitelerinde kalıcı süreyle vekil olarak atanabilecekleri ve diğer 
vilayetler, belediyeler arası ya da belediyelere bağlı organların idari 
birimlerinde görev alabilecekleri hükme bağlanmıştır.  
Madde 134’de atıf yapılan kanunlarda, federal kanunlarda ya da 
tüzüklerde, vilayet meclisi, ihtiyar heyeti, sosyal refah merkezi meclis 
ve kalıcı komiteleri ile diğer vilayetler, belediyeler arası ya da 
belediyelere bağlı organların idari birimlerine üyeliğin doğrudan seçim 
yoluyla kazanılmasını düzenleyen hükümler bulunuyorsa, bir önceki 
fıkra hükmü uygulanmaz.  
Madde 21 
Devletin hangi din olursa olsun, hiçbir dinin din görevlilerinin 
atanmasına veya göreve getirilmesine müdahale etme, ya da bu din 
görevlilerinin üstleriyle haberleşmelerini ya da üstlerinin kararlarını 
yayınlamalarını yasaklama hakkı bulunmamaktadır. Ancak, sayılan son 
hallerde, basın ve yayıma ilişkin mutat sorumluluklar geçerlidir. 
Gerektiğinde kanunla düzenlenecek istisnalar hariç olmak üzere, medeni 
nikâh her daim dini evlilik töreninden önceliklidir.  
Madde 22  
Kanunda belirtilen haller ve şartlar hariç, herkes özel ve aile hayatına 
saygı gösterilmesini talep etme hakkına sahiptir. 
Bu hak, madde 134’de atıf yapılan kanun, federal kanun veya tüzüklerle 
teminat altına alınmıştır.  

Bulgaristan 
(Anayasa 1991 tarihlidir. 2007 yılına kadar birkaç kez değişiklik 
yapılmıştır. Toplam 169 maddeye ilave olarak geçici ve son hükümleri 
vardır.) 38 
Madde 6 
Bütün insanlar, hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. 
Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Irk, milliyet ya da sosyal köken, 
etnik kimlik, cinsiyet, din, eğitim, fikir, siyasal bağlantı, kişisel veya 
sosyal statü ya da mülkiyet statüsü gerekçesiyle haklarda hiçbir 
ayrıcalık veya kısıtlama söz konusu olmayacaktır.  
Madde 32 
Vatandaşların özel hayatlarına dokunulamaz. Herkes kendi özel ya da 
aile hayatına yönelik herhangi bir yasa dışı müdahaleye karşı ve kendi 
şeref, haysiyet ve itibarına yönelik tecavüzlere karşı koruma hakkına 
sahip olacaktır. 
[…] 
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Madde 46 
Evlilik, bir erkek ve bir kadın arasında özgür bir birlik olacaktır.  
Sadece medeni nikah yasaldır.  
Eşler evlilikte ve ailede eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.   
Evliliğin biçimi, koşulları ile akdedilme ve sonlandırma usulleri, eşler 
arasındaki tüm özel ve maddi ilişkiler kanunla oluşturulur.  

Finlandiya 
(Toplam 131 maddeden oluşan  11 Temmuz 1999 tarihli olup 2007 
yılına kadar çeşitli değişiklikler geçirmiştir.) 39  
Madde 6. Eşitlik 
Herkes yasa önünde eşittir. 
Hiç kimseye, kabul edilebilir bir neden olmadan, cinsiyet, yaş, köken, 
dil, din, inanç, fikir, sağlık, engellilik veya kişiyi ilgilendiren başka bir 
nedenle diğer kişilerden farklı muamele edilmeyecektir. 
Çocuklara eşit ve bireyler olarak muamele edilir ve onlara, gelişim 
düzeylerine uygun bir seviyede, kendileri ile ilgili konuları etkilemeleri 
için izin verilecektir. 
Toplumsal faaliyetler ve çalışma hayatında, özellikle ücret ve diğer 
istihdam koşullarının belirlenmesinde, bir yasada daha ayrıntılı olarak 
belirtilerek, cinsiyetlerarası eşitlik teşvik edilir. 

Fransa 
(Toplam 89 madde ile 10 maddelik Çevre Şartı’ndan oluşan                   
4 Ekim 1958 tarihli Anayasa çeşitli tarihlerde değiştirilmiştir.) 40 
Madde 1 
Fransa, bölünmez, laik, demokratik sosyal bir Cumhuriyettir. Köken, ırk 
veya din ayrımı yapmaksızın, tüm vatandaşların yasa önünde eşitliğini 
garanti eder. Her inanca saygılıdır. İdari yapısı yerinden yönetim 
esasına dayanır.  
Kadınlar ve erkeklerin seçimle gelinen görev ve mevkilerin yanı sıra 
mesleki konumlara ve sosyal sorumluluklara eşit şekilde erişebilmeleri, 
kanunla teşvik edilir. 
Madde 3 
Ulusal egemenlik halka aittir, bunu temsilcileri aracılığıyla ve 
halkoylaması yoluyla kullanır.  
Halkın hiçbir kesimi veya hiçbir fert egemenliğin kullanılmasını 
kendisine mal edemez.  
Anayasada öngörülen koşullar dâhilinde, seçimler tek dereceli veya iki 
dereceli olabilir. Fakat, daima genel, eşit ve gizlidir. 
Yasanın belirlediği koşullar çerçevesinde, reşit olan, medeni ve siyasal 
haklarını kullanabilen her iki cinsiyetten Fransız vatandaşı seçmendir. 
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Madde 34 
Yasalar, aşağıda belirtilen konulara ilişkin kuralları belirler; 
− Medeni haklar, kamusal özgürlüklerin kullanılması için vatandaşlara 
tanınan temel güvenceler; basın özgürlüğü, çeşitliliği ve bağımsızlığı; 
Milli savunma nedeniyle vatandaşların kişilik ve mallarına getirilen 
yükümlülükler; 
− Tabiiyet, kişilerin hal ve ehliyetleri, evlilik rejimleri, veraset ve 
karşılıksız kazandırmalar; 

Irlanda 
(Toplam 50 maddeden oluşan Anayasa 1937 tarihli olup 2004 yılına dek 
27 kez değişiklik geçirmiştir.)41 
Madde 9 
1.1) Anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Serbest İrlanda 
Devletinin vatandaşı olan herkes Anayasanın yürürlüğe girmesinden 
hemen önce İrlanda’nın vatandaşı olur.  
2) İleride İrlanda vatandaşlığının edinilmesi ve kaybedilmesi kanuna 
uygun olarak belirlenir.  
3) Hiç kimse, kişinin cinsiyeti nedeniyle, İrlanda uyruğu ve vatandaşlığı 
dışında bırakılamaz.  
2.1) Anayasanın diğer hükümlerinden bağımsız olarak, adaları ve 
denizleri de dâhil İrlanda adasında doğan, doğduğu zaman, İrlanda 
vatandaşı olan en az bir ebeveyne sahip olmayan bir kişi, kanun 
öngörmedikçe, İrlanda vatandaşlığı veya uyruğuna hak kazanmaz.  
2) Bu bölüm, bu bölümün yürürlük tarihinden önce doğmuş olan kişiler 
için geçerli değildir.  
3. Ulusa sadakat ve Devlete bağlılık tüm vatandaşların temel siyasi 
görevleridir.  
Madde 16 
1.1) Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, 21 yaşına gelmiş ve Anayasa veya 
yasa hükümlerince ehliyetsiz veya yetersiz sayılmayan her vatandaş 
Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilme yeterliğine sahiptir.  
2) i) Bütün vatandaşlar ve 
ii) Devlette kanunun belirlediği, 
cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, onsekiz yaşına gelmiş ve kanunun 
ehliyetsiz saymadığı ve Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimini 
düzenleyen kanun hükümlerine uygun olan diğer kişiler Temsilciler 
Meclisi üyelerinin seçiminde oy kullanma hakkına sahiptir. 
3) Cinsiyeti gerekçesiyle, herhangi bir vatandaşın Temsilciler Meclisine 
seçilme ehliyetini engelleyen veya aynı gerekçeyle herhangi bir 
vatandaşın Temsilciler Meclisi üyelerinin seçiminde oy kullanmasını 
engelleyen hiçbir kanun yapılamaz.  
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4) Hiçbir seçmen Temsilciler Meclisi için yapılan bir seçimde birden 
fazla oy kullanamaz ve oylama gizli oyla yapılır.  
Madde 40 
1. Her vatandaş, insan olarak kanun önünde eşittir. 
Bunu, Devletin kanunlarında yetenek, bedensel ve ahlaki ve toplumsal 
işlev farklılıklarına dikkat etmeyeceği şeklinde anlamamak gerekir.  
2.1) Devlet tarafından soyluluk unvanı verilmez.  
2) Hükümetin ön onayı dışında herhangi bir vatandaş herhangi bir 
soyluluk veya şeref unvanı kabul edemez.  
3.1) Devlet kanunlarında vatandaşların kişi haklarına saygılı olmayı ve 
uygulanabildiği ölçüde, savunmayı ve korumayı güvence altına alır.  
2) Devlet, özellikle, kanunları aracılığıyla, olabildiğince her vatandaşını 
haksız saldırılardan korur ve haksızlık yapıldığında her vatandaşın 
hayat, namus ve mülkiyet haklarını korur.  
3) Devlet, annenin yaşama eşit hakkını dikkate alarak, doğmamış 
bebeğin yaşam hakkını tanır ve kanunlarında bu hakka saygı 
gösterilmesini ve yasalarla savunulmasını ve korunmasını güvence 
altına alır.  
Bu fıkra Devletle başka bir devlet arasında seyahat özgürlüğünü 
kısıtlamaz.  
Bu fıkra, kanunla konulmuş olan şartlara tabi olarak, Devlette, başka bir 
devlette kanunen erişilebilir hizmetlerle ilgili bilgiyi edinme ve sağlama 
özgürlüğünü kısıtlamaz.  
4.1) Hiçbir vatandaş, kanun hükmü dışında, kişisel özgürlüklerinden 
mahrum bırakılamaz.  
Madde 41. Aile 
1.1) Devlet, aileyi, doğal ilk ve temel toplum birimi ve tüm müspet 
hukukun öncesinde ve üstünde, değiştirilemez ve daimi haklara sahip 
bir ahlaki kurum olarak tanır. 
2) Devlet, bu nedenle, toplumsal düzenin gerekli bir temeli, Ulusun ve 
Devletin refahı için vazgeçilmezi olarak, yapısında ve otoritesinde 
aileyi korumayı garanti eder.  
2.1) Devlet, özellikle ev içindeki hayatı ile kadının Devlete verdiği 
destek olmaksızın, kamu yararının elde edilemeyeceğini kabul eder.  
2) Devlet, bu nedenle, annelerin evdeki görevlerini ihmal etmek 
pahasına ekonomik zaruri ihtiyaçlara mahkum olmamasını sağlamak 
için çaba gösterir.  
3.1) Devlet, ailenin temelini oluşturan evlilik kurumunu ihtimamla 
gözetmek ve saldırılara karşı korumak için kendisini taahhüt altına 
sokar. 
2) Yasa ile belirlenmiş bir mahkeme, sadece ve sadece şu konularda 
ikna olması durumunda evliliği bitirebilir: 
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i) Kovuşturmanın hazırlık aşamasında, eşler bir süre veya beş yıl içinde 
en az dört yıla varan süre birbirinden ayrı yaşamış olduklarında,  
ii) Eşler arasında bir uzlaşma umudu olmadığında, 
iii) Mahkemenin koşulları dikkate alınarak uygun gördüğü, eşler, birinin 
veya her ikisinin çocukları ve kanunun öngördüğü diğer kişi için mevcut 
veya temin edilecek ödenekler ve 
iv) Ve ayrıca kanunda öngörülen diğer koşullar karşılanıyorsa. 
3) Bir başka Devletin medeni kanununa göre evliliği sona erdirilmiş 
ancak şu an için, Anayasayla kurulan Hükümet ve Parlamentonun yetki 
alanındaki kanuna göre varlığını sürdüren geçerli bir evliliği olan hiç 
kimse, evliliği sona erdirilmiş diğer tarafın yaşadığı sürece bu yetki 
alanında geçerli bir evlilik sözleşmesi yapma ehliyetine sahip olamaz. 
Madde 42. Eğitim 
1. Devlet, çocuğun ilk ve tabii eğiticisinin aile olduğunu kabul eder ve 
ebeveynlerin, güçleri nispetinde, çocuklarına dini ve ahlaki, zihinsel, 
bedensel ve toplumsal eğitim sağlama devredilemez hak ve görevlerine 
saygıyı güvence altına alır. 
2. Ebeveynler, bu eğitimi kendi evlerinde, özel okullarda veya Devlet 
tarafından tanınan veya kurulan okullarda sağlamakta özgürdürler.  
3.1) Devlet, ebeveynleri, kendi vicdanlarını ve meşru tercihlerini ihlal 
ederek, Devlet tarafından kurulan okullara veya Devlet tarafından 
belirlenmiş herhangi bir tip okula göndermeye mecbur edemez.  
2) Ancak, kamu yararının koruyucusu olarak Devlet, gerçek koşulları 
göz önünde tutarak, çocukların, zihinsel, ahlaki ve sosyal açıdan belirli 
bir asgari eğitim almalarını gerekli kılar. 
4. Devlet, ücretsiz ilköğretimi öngörür, özel ve büyük kurumsal eğitim 
girişimlerine makul derecede yardım eder ve kamu yararı 
gerektirdiğinde, özellikle dini ve ahlaki eğitim almalarında, 
ebeveynlerin haklarını da gözeterek, diğer eğitim tesislerinde veya 
kurumlarında eğitim almalarını sağlar. 
5. Ebeveynlerin çocuklarına karşı görevlerini yerine getirmede başarısız 
olduğu istisnai durumlarda, kamu yararının koruyucusu olarak Devlet, 
uygun araçlarla, her zaman çocuğun tabii ve sürekli haklarını gözeterek, 
ebeveynlerin yerini doldurmaya çaba gösterir. 

Madde 45. Sosyal Politika Yönetim İlkeleri 

Bu maddede belirtilen sosyal politika ilkeleri Parlamentoya genel 
rehberlik içindir. Kanun yapmada bu ilkelerin uygulanması sadece 
Parlamentonun bilgisi içindir ve Anayasa hükümlerinden herhangi biri 
uyarınca herhangi bir mahkeme tarafından tanınmaz.  

1. Devlet adalet ve hayırseverliğin ulusal yaşamın tüm kurumlarına şekil 
verdiği bir toplumsal düzeni olabildiğince etkin olarak sağlayarak ve 
koruyarak tüm halkın refahını teşvik eder.  

2. Devlet, politikasını özellikle şunları temin için yönlendirir: 
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i) İşleri vasıtasıyla vatandaşlarının (tamamı, kadın ve erkek eşit olarak, 
yeterli geçim vasıtasına sahip) ev ihtiyaçlarını makul olarak 
karşılayabilmesi. 

ii) Toplumun maddi kaynaklarının sahipliği ve denetiminin özel bireyler 
ve çeşitli sınıflar arasında kamu yarına en iyi hizmet edecek şekilde 
dağıtılması. 

iii) Serbest rekabet ilkesinin, genel kitlenin zararına, ana malların birkaç 
kişinin elinde toplanmasıyla sonuçlanacak şekilde gelişmesine izin 
verilmemesi. 

iv) Kredinin kontrolüne ilişkin olarak, sürekli ve değişmez amaçla 
halkın bir bütün olarak refahı olduğu. 

v) Topraklar üzerinde, ekonomik güven içinde koşullar elverdiğince çok 
sayıda ailenin yerleşik olması. 

3.1. Devlet, gerektiğinde, sanayi ve ticaret alanında özel girişime 
yardımcı olur.  

3.2. Devlet özel teşebbüsün, mal üretim ve dağıtımında makul 
verimliliği sağlamak ve halkı insafsızca sömürülmekten korumak üzere 
yönetilmesini sağlamak için gayret gösterir. 

4.1. Devlet, toplumun zayıf kesimlerinin ekonomik çıkarlarını özel 
olarak gözetmek ve gerektiğinde, güçsüzleri, dul, yetim ve yaşlıların 
desteklenmesine katkıda bulunmak için kendisini taahhüt altına sokar.  

4.2. Devletin, kadın ve erkek, işçilerin sağlık ve kuvvetini güvence 
altına almak için çaba harcaması ve çok küçük yaştaki çocukların 
istismar edilmemesi ve vatandaşların, ekonomik ihtiyaçları nedeniyle, 
cinsiyet, yaş ya da güçlerine uygun olmayan ek işlere girmeye 
zorlanmaması.  

İspanya 
(Toplam 169 madde ile Ek ve Geçici hükümlerden oluşan Anayasa 1978 
tarihlidir.) 

Madde 9. Kanuna saygı, Özgürlük ve eşitlik, Kanun güvencesi 

1. Vatandaşlar ve kamu makamları Anayasa ve diğer kanun 
hükümleriyle birbirine bağlıdır. 
2. Bireylerin ve ait oldukları grupların özgürlük ve eşitliğinin gerçek ve 
etkili olabilmesini sağlayacak koşulları geliştirmek, bunları tam olarak 
kullanmalarının önündeki engelleri kaldırmak ve tüm vatandaşların 
siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşama katılmalarını 
kolaylaştırmak kamu makamlarının görevidir. 
3. Kanunlara uygunluk ilkesini, kanuni hükümlerin hiyerarşisini, kanun 
yapmanın saydamlığını, kişi haklarını sınırlayan veya uygunsuz cezai 
tedbirlerin geriye işletilemeyeceği, hukukun üstünlüğünün galip 
geleceğini, kamu yetkililerinin hesap verebilirliği ve keyfi işlem 
yapmalarının yasak olması Anayasa güvencesindedir. 
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Madde 14. Kanun önünde eşitlik 
İspanyollar kanunlar önünde eşittir ve hiçbir şekilde doğum, ırk, 
cinsiyet, din, fikir veya herhangi bir kişisel, toplumsal koşul veya 
durumdan dolayı ayrıma tabi tutulamazlar. 
Madde 23. Katılım hakkı 
1. Vatandaşların, doğrudan veya genel oyla periyodik seçimlerde 
serbestçe seçilen temsilciler aracılığıyla kamu işlerine katılma hakkı 
vardır. 
2. Aynı şekilde, kanunun belirlediği şartlar çerçevesinde, eşit koşullarla 
kamu görevi elde etme hakları vardır. 
Madde 32. Evlilik 
1. Erkek ve kadın tam kanuni eşitlikle evlenme hakkına sahiptir. 
2. Kanun evlilik şekillerini, girilmesi gereken yaşı ve bunun için gerekli 
ehliyeti, eşlerin hak ve ödevlerini, ayrılma ve sona erme sebeplerini ve 
bunların sonuçlarını düzenler. 
Madde 35. Çalışma, haklar ve ödevler 
1. Tüm İspanyolların çalışma görevi ve işe girme, serbestçe meslek veya 
iş seçme, işinde ilerleme, kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını 
karşılaması için yeterli gelir hakkı vardır ve ayrıca cinsiyetleri 
nedeniyle hiçbir şekilde ayrımcılığa tabi tutulmazlar. 
2. Kanun, bir İş Kanunu oluşturur. 
Madde 39. Ailenin ve çocukların korunması 
1. Kamu makamları, ailenin sosyal, ekonomik ve hukuki korumasını 
sağlar. 
2. Aynı şekilde, kamu makamları, soyuna ve annelerin evlilik 
durumuna bakılmaksızın, kanunlar önünde eşit olan çocukların tam 
korumasını sağlar. Kanun, babalık tetkikini sağlar.  
3. Ebeveynler, evlilikten veya evlilik dışı olsun, çocuklarına, reşit 
oluncaya kadar ve kanunun geçerli olduğu diğer durumlarda her tür 
yardımı yapar.  
4. Çocuklar, haklarını güvence altına alan uluslararası anlaşmaların 
sağladığı korumadan da yararlanır.  
Madde 57. Tahta geçiş, Asturias Prensliği 
1. İspanya Tahtı, Majesteleri Juan Carlos I de Borbon’dan hanedanın 
meşru varisine geçer. Tahta geçiş, aşağıdaki öncelik sırasına göre, 
normal büyük evlat hakkını ve temsil etme hakkını izler: daha önceki 
nesil sonraki nesillerden önce gelir; aynı nesilde, daha yakın derecedeki 
daha uzak derecedekinin önüne geçer; aynı derece içinde, erkek 
kadından önce gelir; aynı cinsiyet için, daha yaşlı olan daha genç 
olandan önce gelir. 
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İsveç 
İsveç Anayasası dört yasanın toplamından oluşmaktadır. 1974 tarihli 

Yönetim Belgesi, 1810 tarihli Tahta Geçiş Yasası, 1949 tarihli Basın Özgürlüğü 
Yasası ve 1991 tarihli İfade Özgürlüğü Temel Yasası. Bunların yanı sıra 1974 
tarihli Parlamento Yasası temel yasa olmasa da diğer yasaların üzerinde bir yer 
tutmaktadır.42 

Yönetim Belgesi 
Temel yasaların en önemlisi olup haklar ve özgürlükleri tanımlayarak 
İsveç’de siyasal yaşamın temel ilkelerini düzenlemektedir. 
Bölüm 1. Yönetim Şeklinin Temel İlkeleri 
Madde 2  
Kamu gücü, herkesin eşit değerine ve bireyin özgürlük ve onuruna saygı 
ile uygulanacaktır. 
[…] 
Kamu kurumları toplumun tüm kesimlerinde demokrasi ideallerini yol 
gösterici ilkeler olarak teşvik edecek ve bireyin özel ve aile hayatını 
koruyacaktır. 
Kamu kurumları toplumda herkes için eşitlik ve katılımın sağlanması 
fırsatını ve çocuk haklarının korunmasını teşvik edeceklerdir. Kamu 
kurumları, kişilerin toplumsal cinsiyet, renk, ulusal veya etnik köken, 
dilsel veya dini bağlar, fonksiyonel engellilik, cinsel yönelim, yaş ya da 
bireyi etkileyen diğer bir durum gerekçesiyle ayrımcılıkla mücadele 
edecektir. 
Bölüm 2. Temel haklar ve Özgürlükler 
Madde 12  
Hiçbir yasa ya da başka bir hüküm hiçbir kişiye, etnik köken, renk ya da 
diğer benzer koşullar nedeniyle ya da cinsel yönelimlerinden dolayı bir 
azınlık grubuna ait olduğu için, olumsuz bir muameleyi içeremez. 
 
Madde 13 
Hiçbir yasa ya da başka bir hüküm hiçbir kişiye, bu hüküm kadınlar ve 
erkekler arasında eşitliği teşvik etmek çabalarının bir parçasını 
oluşturmadıkça ya da zorunlu askerlik hizmeti veya eşdeğer diğer resmi 
görevler ile ilgili olmadığı sürece, toplumsal cinsiyet temelinde olumsuz 
muameleyi içeremez.  
Basın Özgürlüğü Yasası 
Bölüm 7. Basın özgürlüğünü ihlal 
Madde 4 
Bölüm 1’deki herkes için basın özgürlüğünün amacı dikkate alınarak, 
aşağıdaki fiiller basılı eserler yoluyla işlenmesi ve hukuk çerçevesinde 
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cezalandırılabilir olması halinde basın özgürlüğüne karşı işlenen suçlar 
olarak sayılacaktır: 
[…] 
11. Bir kişinin bir nüfus grubu ya da bunun gibi diğer grup için ırk, 
renk, ulusal ya da etnik köken, dini inanç ya da cinsel yönelim imasıyla 
tehdit veya saygısızlık ifade ederek bir nüfus grubuna karşı galeyana 
getirmesi, 
[…] 
13. Eylemin duruma göre haklı gerekçesi olmadıkça bir kişinin cinsel 
şiddeti veya cebri görüntü yaymak amacıyla resimsel şekilde tasvir 
ederek yasadışı şiddet canlandırması, 
1974 tarihli Parlamento Yasası 
Komisyonlar arasında konuların dağılımı 
Madde 6 
[…] 
4.6.5. Medeni İşler Komitesi ile aşağıdaki alanlarla ilgili konuları 
hazırlar: 

1. Evlilik, Ebeveynlik, Miras, Ticaret, Arazi ve İcra Yasaları ile ya da 
bu konular herhangi başka bir komitenin alanına düşmez ise bu 
yasaların hükümleriyle ilgili veya yerine geçen hukuki fiiller,  

2. sigorta sözleşmesi yasası; 

3. şirket ve dernek kanunu; 

4. haksız fiiller yasası;  

5. taşımacılık yasası  

6. iflas yasası,  

7. tüketici politikası; 

8. uluslararası özel hukuk; 

9. genel özel hukuk niteliğindeki diğer konularda mevzuat; 

10. konut politikası; 

11. su hakları; 

12. arazi geliştirme planlaması; 

13. inşaat ve yapı; 

14. fiziksel planlama; 

15. kamulaştırma, mülkiyet birimleri ve kadastro oluşumu. 

4.6.15. İşgücü Piyasası Komisyonu aşağıdaki alanlarla ilgili konuları 
hazırlar: 

1. işgücü piyasası politikası; 

2. iş hukuku da dâhil olmak üzere çalışma hayatı politikası, 
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3. entegrasyon; 

4. bu konuları hazırlamak herhangi başka bir komisyona düşmediği 
sürece, ayrımcılıkla mücadele için önlemler; 

5. bu konuları hazırlamak herhangi başka bir komisyona düşmediği 
sürece, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik, 

Entegrasyon ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanı ile işgücü piyasası ve 
çalışma hayatı harcama alanlarına düşen ödeneklerle ilgili konular 
İşgücü Piyasası Komisyonu tarafından hazırlanır. 

Madde 12. Bütçe sürecinde kararlar 

Riksdag, bir kanun marifetiyle, devlet harcamalarının gider alanlarını 
ayırmaya karar verebilir. 

Ek hüküm 

Devlet harcamaları aşağıdaki harcama alanlarına havale edilecektir. 

1. Yönetişim; 2. Ekonomi ve finansal yönetim; 3. Vergiler, gümrük ve 
uygulama; 4. Adalet; 5. Uluslararası işbirliği; 6. Savunma ve acil durum 
önlemleri; 7. Uluslararası kalkınma işbirliği; 8.Göç; 9. Sağlık ve tıbbi 
bakım, sosyal hizmetler; 10.Hasta ve engelliler için finansal güvenlik; 
11. Yaşlılar için finansal güvenlik; 12. aileler ve çocuklar için finansal 
güvenlik; 13. Entegrasyon ve toplumsal cinsiyet eşitliği;       14. işgücü 
piyasası ve çalışma hayatı; 15. Öğrencilere mali destek;     16. Eğitim ve 
akademik araştırma; 17 Kültür, medya, dini cemaatler, boş zaman 
etkinlikleri  […] 

İsviçre 
(Nisan 1999 tarihli Anayasa 197 maddeden oluşmaktadır) 43 
Madde 8. Eşitlik 
Yasa önünde herkes eşittir. 
(2) Hiç kimseye, kökeni, ırkı, toplumsal cinsiyeti, yaşı, dili, sosyal 
konumu, yaşam tarzı, dini, felsefi ya da siyasi inançları ya da bir 
bedensel veya zihinsel engeli nedeniyle ayrımcılık yapılamaz. 
(3) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Kanun özellikle ailede, 
eğitim sırasında ve işyerinde hukuki ve olgusal/gerçek eşitlik sağlar. 
Erkekler ve kadınların eşit değerde iş için eşit ücrete hakkı vardır. 
Madde 13. Kişisel gizliliğin korunması 
(1) Herkes, kendi özel ve aile hayatına, ev, posta ve telekomünikasyon 
gizliliğine saygı hakkına sahiptir. 
(2) Herkes, kişisel verilerin kötüye kullanılmasına karşı korunma 
hakkına sahiptir. 
Madde 14.  Evlenme ve aile kurma hakkı  
Evlenme ve aile kurma hakları garanti altına alınmıştır.  
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Madde 59. Askerlik ve Alternatif hizmet  
(1) Her İsviçreli erkek askerlik hizmetini yerine getirmek zorundadır. 
Tüzük alternatif bir hizmet sağlayacaktır. 
(2) İsviçreli kadın için askerlik hizmeti gönüllüdür.  
(3 Ne askerlik hizmetini ne de alternatif hizmeti yerine getirmeyen 
İsviçreli erkek bir vergi borçlanır.  Vergi Konfederasyon tarafından 
alınır, Kantonlar tarafından toplanır ve değerlendirilir. 
[…] 
Madde 61. Sivil Savunma  
(1) Sivil savunma mevzuatı federal bir konudur; sivil savunmanın amacı 
silahlı çatışmaların sonuçlarına karşı kişilerin ve mülkiyetin 
korunmasıdır. 
(2) Konfederasyon, felaketler ve acil durumlarda sivil savunma 
müdahalesine dair yasa yapacaktır. 
(3) Konfederasyon sivil savunma hizmetini erkekler için zorunlu hale 
getirebilir, kadınlar için gönüllü olacaktır. 

İtalya 
(Anayasa 1947 tarihli olup toplam 139 madde ile geçici ve son 
hükümlerden oluşmaktadır.) 44 
Madde 3 
Bütün vatandaşlar, cinsiyet, ırk, dil, din, siyasi görüş, kişisel ve sosyal 
şartlar açısından ayrım gözetmeksizin eşit sosyal derecededir ve kanun 
önünde eşittir.  
Vatandaşların özgürlük ve eşitliğini fiilen sınırlayan, beşeri kişiliğinin 
tam gelişmesine ve bütün işçilerin ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal 
örgütlenmesine etkin katılımına engel oluşturan ekonomik ve sosyal 
nitelikteki engellerin kaldırılması Cumhuriyetin görevidir.  
Madde 31 
Cumhuriyet, özellikle geniş aileler dikkate alınarak, ekonomik önlemler 
ve diğer hükümlerle ailenin oluşumuna ve görevlerini yerine 
getirmesine yardımcı olur.  
Kanun, gerekli kurumları teşvik ederek, anaları, çocukları ve gençleri 
korur. 
Madde 37 
Çalışan kadınlar da aynı haklara ve işin eşit olması durumunda, çalışan 
erkeğe verilen aynı ücreti alma hakkı vardır. Çalışma koşulları, 
kadınların aile içindeki esas rollerini yerine getirmelerine izin vermeli, 
anne ve çocuk için özel uygun koruma sağlamalıdır.  
Kanun ücretli işgücü için asgari yaşı belirler.  
Cumhuriyet küçüklerin çalışmasını özel hükümlerle korur ve onlara eşit 
işe, eşit ücret güvencesi verir.  
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Madde 48 
Erkek veya kadın, reşit olan her vatandaş oy kullanma hakkına sahiptir.  
Oy kişisel, eşit, serbest ve gizlidir. Oy verme hakkını kullanmak bir 
yurttaşlık görevidir. 
Kanun, yurt dışında ikamet eden vatandaşların oy hakkını 
kullanabilmeleri için şartları ve şekilleri ortaya koyar, bu hakkın 
kullanılmasını güvence altına alır. Parlamento seçimlerinde, 
yurtdışındaki İtalyanların oluşturduğu seçim bölgesi de oluşturulur; bu 
bölgenin milletvekili sayısı kanunun koyduğu kriterlere göre anayasa 
hükmüyle ortaya konur. 
Medeni yetersizlik veya kesinleşmiş bir ceza hükmü veya kanunda 
gösterilen ahlaki şerefsizlik halleri dışında, oy verme hakkı 
sınırlandırılamaz. 
Madde 51 

Her iki cinsiyetten vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara göre, devlet 
memuriyetinde ve seçim işlerinde eşit olarak görev alabilir. Bu amaçla, 
Cumhuriyet, kadınlar ve erkekler arasında eşit fırsatı teşvik etmek için 
özel önlemler alır. 
Kanun, Cumhuriyet topraklarında ikamet etmeyen İtalyanlara, devlet 
memuriyeti ve seçimle gelinen görevleri elde etmede vatandaşlarla aynı 
hakları verir. 
Kamusal görev için seçilen her kim olursa olsun, bu işin yapılması için 
gerekli zamanı kullanma ve daha önce sahip olduğu işi muhafaza etme 
hakkına sahiptir.  

Madde 117 

Anayasaya uygun olarak, AB mevzuatı ve uluslararası 
yükümlülüklerden doğan kısıtlamalar çerçevesinde, kanun yapma 
yetkisi Devlete ve bölgelere aittir. 

Aşağıdaki konularda kanun yapma yetkisi sadece Devlete aittir: 

a) Dış politika ve Devletin uluslararası ilişkileri; Devlet ve Avrupa 
Birliği arasındaki ilişkiler; sığınma hakkı ve AB vatandaşı olmayanların 
statüsü; 

b) Göç; 

c) Cumhuriyet ve dini mezhepler arasındaki ilişkiler; 

d) Savunma ve silahlı kuvvetler; Devletin güvenliği; silah, mühimmat 
ve patlayıcılar; 

e) Para birimi, tasarrufların korunması ve mali piyasalar; rekabetin 
korunması; döviz kuru sistemi; devlet vergi ve muhasebe sistemleri; 
mali kaynakların istikrarı; 

f) Devlet organları ve ilgili seçim yasaları, devlet referandumları, 
Avrupa Parlamentosu seçimleri; 

g) Devletin ve ulusal kamu kuruluşlarının idari teşkilatı; 
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h) Yerel yönetim polisi hariç, kamu düzeni ve güvenlik; 

i) Vatandaşlık, medeni durum ve tescil büroları; 

l) Yargı ve usul hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku, idari yargı 
sistemi; 

m) Ülke toprakları içinde teminat altına alınacak medeni ve toplumsal 
yetkilendirmeyle ilgili temel seviyede yardımların saptanması; 

n) Eğitimle ilgili genel hükümler; 

o) Sosyal güvenlik; 

p) Seçim yasaları, komünlerin yönetim organları ve temel fonksiyonları, 
iller ve metropol kentler; 

q) Gümrük, ulusal sınırların korunması ve uluslararası profilaksi 
(korunma); 

r) Ağırlık ve ölçüler; standart zaman, devletin, bölgelerin ve yerel 
yönetimlerin verilerinin istatistiği ve bilgisayarlı koordinasyonu ve fikir 
eserleri; 

s) Çevre, ekosistem ve kültürel mirasın koruması. 

Aşağıdaki konularda ortak mevzuat geçerlidir:  

Bölgelerin uluslararası ve AB ilişkileri, dış ticaret; işin korunması ve iş 
güvenliği; eğitim kurumlarının özerkliğine tabi olarak ve mesleki eğitim 
ve öğretim dışında, eğitim; meslekler; bilimsel ve teknolojik araştırma 
ve üretken sektörlere yönelik inovasyon (yenileşim) desteği; sağlığın 
korunması; beslenme; spor; afet yardımı; arazi kullanım planlaması; 
sivil liman ve havalimanları; büyük nakliye ve navigasyon (yolbul) 
ağları; haberleşme; ulusal üretim; enerji iletimi ve dağıtımı; tamamlayıcı 
ve destekleyici sosyal güvenlik; kamu hesaplarının uyumlaştırılması ve 
kamu maliyesi ve vergi sisteminin koordinasyonu; tanıtım ve kültürel 
faaliyetlerin organizasyonu dahil olmak üzere kültürel ve çevresel 
özelliklerin geliştirilmesi; mevduat bankaları, tarımsal bankalar, 
bölgesel kredi kuruluşları; bölgesel arazi ve tarım kredi kurumları. 
Ortak mevzuat kapsamındaki konularda, Devlet mevzuatında gösterilen 
temel esaslar dışında, kanun yapma yetkisi bölgelere aittir. 

Bölgeler açıkça Devlet mevzuatı kapsamında olmayan tüm konularda 
kanun yapma yetkisine sahiptir.  

Bölgeler ve Trent ve Bolzano özerk illeri, kendi sorumluluk alanlarında 
AB mevzuat hükümleri hazırlık sürecine katılmaktadır. İlaveten, Devlet 
kanununda belirlenen, bölgelerin ve özerk illerin sözleşmeleri yerine 
getirmemeleri halinde kullanılacak yardımcı kuvvetleri düzenleyen 
kurallara tabi olarak, uluslararası anlaşmalar ve AB tedbirlerine karşı 
sorumludurlar. 

Bölgelere yetki devrine tabi özel mevzuat konularında düzenleme 
yapma yetkisi Devlete aittir. Diğer tüm konularda düzenleme yapma 
yetkisi bölgelere aittir. Komünler, iller ve metropol kentler olarak 
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organizasyon ve buna atfedilen fonksiyonlarının uygulanmasında 
düzenleyici yetkilere sahiptir.  

Bölgesel kanunlar kadın ve erkeklerin sosyal, kültürel ve ekonomik 
yaşamda tam eşitliklerinin önündeki her türlü engeli kaldırır ve seçimle 
gelinen görevlere erkek ve kadınlar için eşit erişimi teşvik eder. 

Polonya 
(Toplam 243 maddeden oluşan Anayasa 2 Nisan 1997 tarihlidir.) 45 

Madde 18 

Bir erkek ve bir kadın birliği, hem de aile, annelik ve ebeveynlik olarak 
evlilik, Polonya Cumhuriyeti’nin koruması ve gözetimi altındadır. 

Madde 33 

1. Polonya Cumhuriyetinde, kadın ve erkek, ailede, siyasal, sosyal ve 
ekonomik yaşamda eşit haklara sahiptir.  

2. Erkek ve kadınlar özellikle eğitim, istihdam ve teşvik konusunda, 
eşit haklara sahiptir ve benzer değerde iş için eşit ücret, sosyal güvenlik, 
kamu görevi ve kamu paye ve nişanlarını alma hakları vardır.  

Madde 68 

1. Herkes, sağlığının korunması hakkına sahiptir.  
2. Maddi durumlarından bağımsız olarak, vatandaşların, kanunla, kamu 
fonlarından finanse edilen sağlık hizmetlerine eşit erişimi sağlanır.  Bu 
hizmetlerin kapsamı ve sağlanma şartları yasayla düzenlenir.  
3. Kamu makamları, çocuklar, hamile kadınlar, engelliler ve ileri 
yaştaki kişilere özel sağlık hizmeti sağlar.  
4. Kamu makamları salgın hastalıklar ile mücadele eder ve çevrenin 
bozulmasının sağlığa olumsuz etkilerini önler.  
5. Kamu makamları çocuklar ve gençler arasında, kültür fiziğin 
gelişimine destek olur.  
Madde 71 
1. Devlet, sosyal ve ekonomik politikasında, ailenin yararını gözetir. 
Zor maddi ve sosyal koşullar altındaki-özellikle de çok çocuklu veya tek 
ebeveynli-aileler kamu makamlarından özel yardım alma hakkına 
sahiptir.  
2. Bir anne, doğumdan önce ve sonra, kamu makamlarından, yasada 
belirtilen ölçüde, özel yardım alma hakkına sahiptir.  
Madde 233 
1. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal zamanlarında kişilerin ve 
vatandaşların özgürlüklerini ve haklarını kısıtlama kapsamını belirleyen 
kanun, 30’uncu maddede (insan onuru), 34 ve 36’ncı maddede 
(vatandaşlık), 38’inci maddede (yaşamın korunması), 39 ve 40’ıncı 
maddeler ile 41’inci maddenin 4’üncü fıkrasında (insanca muamele), 
42’nci maddede (cezai ehliyeti olma), 45’inci maddede (mahkeme 
önüne çıkma), 47’nci maddede (kişi hakları), 53’üncü maddede (din ve 
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vicdan), 63’üncü maddede (dilekçe) ve ayrıca 48 ve 72’nci maddede 
(aile ve çocuklar) belirtilen özgürlükler ve hakları sınırlamaz.  
2. Sadece ırk, toplumsal cinsiyet, dil, inanç ya da inanç eksikliği, 
sosyal köken, soy ya da mülkiyet nedeniyle kişi ve vatandaş 
özgürlükleri ve haklarının sınırlandırılması yasaktır.  

Portekiz 
(Toplam 296 maddeden oluşan Anayasanın yapımı 1976 yılına 
uzanmakta olup 2005 yılında esaslı değişiklikler yapılmıştır.)46 
Madde 9. Devletin temel görevleri  
Devletin temel görevleri şunlardır:  
a) Ulusal bağımsızlığı güvence altına almak ve bunu geliştiren siyasi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları oluşturmak;  
b) Temel hak ve özgürlükleri ve hukukun üstünlüğüne dayalı 
demokratik Devlet ilkesine saygıyı güvence altına almak;  
c) Siyasi demokrasiyi savunmak, korumak ve ulusal sorunların 
çözümünde vatandaşların demokratik katılımını teşvik etmek;  
d) Halkın refahını ve yaşam kalitesini ve Portekiz’liler arasında gerçek 
eşitliği ve ekonomik ve sosyal yapıların dönüşümü sayesinde, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre haklarının etkin uygulamasını teşvik 
etmek.  
e) Portekiz halkının kültürel mirasını korumak ve geliştirmek, doğayı ve 
çevreyi korumak, doğal kaynakları muhafaza etmek, şehir ve kırsalın 
uygun planlamasını temin etmek.  
f) Eğitimi ve sürekli kişisel gelişimi sağlamak ve Portekiz dilinin 
kullanımını ve uluslararası yayılmasını teşvik etmek.  
g) Azor Adaları ve Madeira Takım Adalarının uzak-çevresel yapısına 
özel dikkat göstererek, Portekiz topraklarının bütününde uyum içinde 
bir kalkınmayı teşvik etmek.  
h) Erkekler ve kadınlar arasında eşitliği teşvik etmek.  
Madde 58. Çalışma hakkı 
1. Herkes çalışma hakkına sahiptir.  
2. Çalışma hakkını güvence altına almak için, Devletin yükümlülükleri 
şunlardır: 
a) Tam istihdam politikalarının uygulanması; 
b) İş ve meslek seçiminde eşit fırsatlar ve toplumsal cinsiyete dayalı 
engellemeden, herhangi bir kadroya, işe veya mesleki kategoriye 
girmesini sınırlamadan kaçınmak için gerekli koşullar; 
c) İşçiler için kültürel ve teknik eğitim ve mesleki gelişim. 
Madde 59. İşçi hakları 
1. Yaş, cinsiyet, ırk, vatandaşlık, köken, din ve siyasi ve ideolojik 
inançlarına bakılmaksızın, her işçi şu haklara sahiptir: 
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a) Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak ve geçimini sağlamaya 
yetecek şekilde, hacmi, yapısı ve niteliğine göre yaptığı işin karşılığının 
ödenmesi; 
b) Çalışmanın, sosyal onurla uyumlu ve kişisel tatmin sağlayacak ve 
mesleki ve aile yaşamını bir arada götürmeyi mümkün kılacak şekilde 
örgütlenmesi; 
c) Güvenli, hijyen ve sağlıklı koşullarda çalışmak; 
d) Dinlenme ve boş zaman, iş gününün maksimum sınırı, haftalık 
dinlenme süresi ve periyodik ücretli tatiller; 
e) İsteği dışında işsiz kaldığında maddi yardım; 
f) İşle ilgili kaza veya meslek hastalığı mağduru olduğunda yardım ve 
adil tazminat; 
2. Devlet, işçilerin hakkı olan çalışma, hizmet karşılığı ve dinlenmeyle 
ilgili koşulları sağlamak için özellikle şunları yapmakla yükümlüdür: 
a) Özellikle işçilerin ihtiyaçları, geçinme maliyeti, üretim sektörlerinin 
geliştirdiği düzey, ekonomik ve mali istikrarın zorladığı şartlar ve 
kalkınma amaçlı sermaye birikimini dikkate alarak, asgari ücreti 
belirleme ve güncelleme. 
b) Çalışma saatlerinde ulusal sınırlar belirleme; 
c) Hamilelik ve doğum sonrası kadınlar, küçükler ve engelliler ve 
çalışma şartları özellikle ağır olan veya sağlıksız, zehirli veya tehlikeli 
ortamlarda çalışanlar için çalışmayla ilgili özel koruma; 
d) Sosyal kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, dinlenme ve tatil 
merkezlerinden oluşan bir ağın sistematik olarak geliştirilmesinin 
sağlanması; 
Madde 68. Babalık ve annelik 
1. Özellikle çocukların eğitiminde, çocuklarıyla ilişkilerinde yeri 
doldurulamaz rollerini yerine getirirken, anneler ve babalar, medeni 
hayata katılımları ve kendi mesleki tatminlerini güvencesiyle birlikte, 
toplum ve Devletin koruması hakkına sahiptir.  
2. Annelik ve babalık toplumdaki saygın sosyal değerleri oluşturur. 
3. Kadınlar gebelikleri sırasında ve doğum sonrasında özel bakım 
hakkına sahiptir ve kadın işçiler ücretlerinden veya ayrıcalıklarından 
herhangi bir kayıp olmaksızın yeterli izin süresi hakkına sahiptir. 
4. Kanun anne ve babalara, çocukların yararına ve aile biriminin 
ihtiyaçları uyarınca, işten yeterli süre izin verilmesini düzenler.  
Madde 109. Vatandaşın siyasete katılımı 
Erkek ve kadınların siyasete doğrudan ve aktif katılımı, demokratik 
sistemin yerleşmesi için temel bir araçtır ve kanun hem medeni ve siyasi 
hakların kullanılmasında eşitlik hem de siyasi görevlere seçilmede 
toplumsal cinsiyete47 dayalı ayrımcılığın olmamasını teşvik eder. 
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Romanya 
(1991 tarihli Anayasa toplam 156 maddeden oluşmaktadır.) 48 
Madde 4. Halkın birliği ve vatandaşlar arasında eşitlik  
(1) Devletin temeli Romen halkının birliği ve vatandaşlarının 
dayanışması üzerinde inşa edilir. 
(2) Romanya, ırk, milliyet, etnik köken, dil, din, cinsiyet, düşünce, 
siyasi bağlılık, mülk ya da toplumsal köken namına herhangi bir ayrım 
gözetmeksizin, bütün vatandaşların ortak ve bölünmez vatanıdır. 
Madde 16. Hakların eşitliği  
(1) Vatandaşlar, herhangi bir ayrıcalık veya ayrımcılık olmadan, yasa ve 
kamu otoriteleri önünde eşittir. 
(2) Hiç kimse hukukun üstünde değildir. 
(3) Kamu, sivil veya askeri pozisyonlara ya da makamlara erişim, 
Romen vatandaşı ve ikametgâhı Romanya'da olan kişilere, yasaya göre 
sağlanır. Romanya Devleti, bu tür pozisyon ve makamların işgali için 
kadınlar ve erkeklere eşit fırsatlar garanti edecektir. 
(4) Romanya'nın Avrupa Birliği'ne katılımından sonra, kurucu yasanın 
koşullarına uyan Birlik vatandaşları yerel yönetim organlarına seçme ve 
seçilme hakkına sahiptir. 
Madde 26. Kişisel ve aile hayatının gizliliği  
(1) Kamu otoriteleri mahrem, aile ve özel yaşama saygı gösterir ve 
korurlar. 
(2) Herhangi bir kişi, başkalarının hak ve özgürlüklerini,  kamu düzeni 
veya ahlakını ihlal etmediği sürece kendi üzerinde serbestçe tasarrufta 
bulunmak hakkına sahiptir. 
Madde 41. Emek ve emeğin sosyal korunması  
(1) Çalışma hakkı kısıtlanamaz. Herkes, kendi meslek, ticaret veya 
uğraşı yanında iş yerini seçmekte özgürdür.  
(2) Tüm çalışanlar, sosyal koruma önlemleri hakkına sahiptir.  Bu 
önlemler çalışanların güvenlik ve sağlığına, kadın ve gençler için 
çalışma koşullarına, asgari brüt ücretin belirlenmesine, hafta sonları, 
ücretli izin, zor ve özel koşullar altında gerçekleştirilen çalışma yanında 
diğer belirli koşullara dairdir. 
(3) Bir iş gününün normal süresi ortalama, en fazla sekiz saattir.  
(4) Kadınlar erkeklerle eşit işe eşit ücret alacaktır.  
(5) Toplu iş sözleşmesi hakkı ve toplu sözleşmelerin bağlayıcı gücü 
garanti altına alınacaktır. 
Madde 48. Aile  
(1) Aile, eşlerin serbest rızalarıyla evlilikleri, tam bir eşitlik yanı sıra 
ebeveynlerin çocuklarının yetiştirilmesi, eğitim ve öğretimlerinin 
sağlanması hakkı ve ödevi üzerine kuruludur. 
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(2) Evlilik, evliliğin sona ermesi ve iptali için şartlar kanunla 
kurulacaktır. Dini evlilik sadece medeni nikahtan sonra yapılabilir. 
(3)  Evlilik dışı doğan çocuklar, evlilik içinde doğmuş olanlarla kanun 
önünde eşittir. 

Yunanistan 
(Anayasanın yapımı 1975 yılına uzanmaktadır. 1986, 2001 ve 2008 
yıllarında esaslı değişiklikler yapılmıştır)49 
Madde 4. Bireysel ve Sosyal Haklar   
1. Bütün Yunanlılar yasalar önünde eşittir.  
2. Yunanlı erkek ile Yunanlı kadın eşit haklara ve yükümlülüklere 
sahiptir.  
3. Yasanın öngördüğü niteliklere sahip olanlar Yunan vatandaşıdırlar. 
Bir kimse sadece kendi isteğiyle başka bir devletin vatandaşlığını 
kazanırsa veya başka bir devlette milli çıkarlara aykırı olarak görev 
alırsa, yasanın özel olarak öngördüğü koşullara ve yöntemlere uygun 
olarak Yunanistan vatandaşlığını kaybetmesine izin verilir.  
4. Özel yasaların öngördüğü istisnalar dışında, kamu hizmetlerinde 
sadece Yunan vatandaşları istihdam edilirler.  
5. Hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Yunan vatandaşları, kamu giderlerine 
mali güçleri oranında katkıda bulunurlar.   
6. Eli silah tutabilen her Yunanlı yasaların öngördüğü biçimde, yurt 
savunmasına katkıda bulunmak zorundadır.  
7. Yunan vatandaşlarına soyluluk veya ayırt etme unvanları ne verilir ne 
de tanınır.  
Madde 9. Konut Dokunulmazlığı, İkametgâhta Arama   
1. Herkesin konutu dokunulmazdır. Bireyin özel ve aile yaşamına 
müdahale edilemez. Yasada öngörülen durumlar ve usuller dışında, 
yargı iktidarının temsilcilerinin hazır bulunmadığı konutta hiçbir arama 
yapılamaz.  
2. Önceki hükmü ihlâl edenler, konut dokunulmazlığını ihlâl etmekten 
ve yetkilerini kötüye kullandıkları için cezalandırılırlar.  
Mağdurların bütün zararlarını, yasada öngörüldüğü şekilde ödemekle 
yükümlüdürler. 
Madde 21. Aile, Evlenme, Konutsuzlar  
1. Milletin ve keza evliliğin, analığın ve çocukluğun korunmasının ve 
ilerlemesinin temeli olan aile, Devletin koruması altındadır.  
2. Çok çocuklu aileler, savaş ve barış dönemi malûlü eski askerler, 
savaş kurbanları, dul ve yetimler, tedavisi imkânsız beden ve ruh 
hastalıklarından muzdarip olanlar, Devletin özel ilgisinden yararlanırlar. 
3. Devlet, vatandaşların sağlığına özen gösterir ve gençlerin, yaşlıların, 
özürlülerin korunması ve muhtaç durumda olanların bakımı için özel 
tedbirler alır.  
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4. Konut sahibi olmayan ve yetersiz konuta sahip olanların konut 
edinmeleri, Devletin özel ilgi alanındadır.  
5. Nüfus siyasetini belirlemek ve uygulamak ve gerekli bütün tedbirleri 
almak Devletin görevidir.  
6. Özürlüler, kendi kendilerine yeterliliği, meslek sahibi olmalarını ve 
ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal hayatına katılmalarını sağlayacak 
tedbirlerden yararlanma hakkını haizdir. 
Madde 22. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakkı  
1. Çalışma bir haktır ve Devlet tarafından korunur; Devlet, bütün 
vatandaşların istihdamı için gerekli şartları yaratmaya çalışır, kırsal ve 
kentsel kesimlerde çalışan nüfusun manevi ve maddi kalkınması 
amacını izler.  
Bütün çalışanlar, cinsiyet ve diğer ayırımlar olmaksızın, eşit değerde işe 
eşit ücret alma hakkını haizdirler.  
2. Genel çalışma şartları yasayla belirlenir; bunlar, serbest görüşmelerle 
akdedilen toplu iş sözleşmeleriyle ve bunların sonuçsuz kalması halinde 
tahkim yoluyla belirlenecek kurallarla tamamlanır.  
[…] 
Madde 31 
En az beş yıldır Yunan vatandaşı olan, babası ya da annesi tarafından 
Yunan soyundan olan, kırk yaşını dolduran ve oy verme hakkına sahip 
bir kişi Cumhurbaşkanı seçilebilir.  
Madde 93 
1. Mahkemeler, idari ve sivil ve ceza mahkemeleri olarak ayırt edilir ve 
özel kanunlarla düzenlenirler. 
 2. Bütün mahkemelerin her türlü oturumları, mahkemenin aleniliğin iyi 
kullanımlar için zararlı olacağına karar vermesi veya özel nedenlerin 
davacıların özel veya aile hayatının korunmasını gerektirmesi dışında,  
halka açıktır.  
Madde 116 
2. Kadınlar ve erkekler arasında eşitliği teşvik etmek için pozitif 
önlemler alınması, cinsiyete dayalı ayrımcılık teşkil etmez. Devlet, 
özellikle de kadınların aleyhine, gerçekte var olan eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılmasına yönelik önlemleri alacaktır. 

Türkiye 

Madde 10. Kanun önünde eşitlik50 
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara 
sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 
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(Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve 
vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (*) 
Madde 12. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği   
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. 
Madde  20. Özel hayatın gizliliği  
Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 
hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 
(Mülga cümle: 03/10/2001-4709/5 md.) 
[…] 
Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu 
hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir 
almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, 
televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin 
sistemine bağlanmasına engel değildir. 
Bu hürriyetlerin kullanılması, (Ek ibareler: 3.10.2001-4709/9 md.) millî 
güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri 
ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, 
suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak 
usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya 
haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek 
sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak 
yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 
[…] 
Madde 41. Ailenin korunması ve çocuk hakları  
Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların 
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak 
için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar. 
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan 
yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla 
kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. 
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(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete 
karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. 
Madde 42. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi 
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş 
bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında 
yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan 
kaldırmaz. 
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet 
okullarında parasızdır. 
Madde 50. Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı  
Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma 
şartları bakımından özel olarak korunurlar. 
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları 
kanunla düzenlenir. 
Madde 62. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları 
Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, 
çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin 
sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde 
yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.  
Madde 66. Türk Vatandaşlığı 
Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. (Mülga cümle: 
3/10/2001-4709/23 md.) 
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda 
belirtilen hallerde kaybedilir. 
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça 
vatandaşlıktan çıkarılamaz. 
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu 
kapatılamaz. 

Sonuç 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması 
Sözleşmesi’nin (CEDAW) yürürlüğe girdiği 1981 yılı öncesinde hazırlanmış 
olan anayasalar ile Sözleşme sonrası, yakın dönemde hazırlanmış anayasalar 
arasında kadın-erkek eşitliğine dair düzenlemeler açısından bir kapsam farklılığı 
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dikkat çekmektedir. Sözleşme öncesi dönem anayasalarında kadın-erkek 
eşitliğine dair hükümlere kısaca değinilmekte, bu alan yasalar ve idari 
uygulamalar ile düzenlenmekte iken CEDAW sonrası dönemde yapılan 
anayasalarda Sözleşme’nin etkileri daha belirgin olarak gözlenmektedir. Yakın 
dönem anayasaları insan haklarına saygıya, kadın-erkek eşitliğine yaptıkları 
vurgularla, Sözleşme’nin yükümlülüklerini yerine getirmek yolunda kapsamlı 
düzenlemeleriyle önemli örnekler oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada incelenen yakın dönem ülke anayasalarında kadın-erkek 
eşitliğine dair temel düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 

• Anayasalarda kapsamlı ayrımcılık yasağına (Güney Afrika, Kenya, 
Uganda), fiili fırsat eşitliğine (Arjantin, Kenya, Paraguay, Uganda) ve 
geçmişte maruz kalınan ayrımcılık nedeniyle uğranan zararların 
telafisi için alınacak pozitif önlemlere (Güney Afrika, Kenya, 
Paraguay, Uganda) değinilmektedir.  

• Güney Afrika, Kenya, Kolombiya, Ruanda ve Uganda anayasalarında 
toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması gereğine ya da toplumsal 
cinsiyet temelinde ayrımcılık yapılamayacağına vurgu yapılmaktadır.  

• Kadınların siyasal yaşama katılmalarını sağlamaya yönelik kota 
(Ruanda) ya da Parlamentoda belli sayıda koltuk ayırma (Kenya, 
Uganda) uygulamalarına rastlanmaktadır.  

• Kadınların karar alma mevkilerine/seçim ya da atamayla gelinen 
organlara katılımını arttırmaya yönelik düzenlemelere daha sık 
rastlanmaktadır. Ruanda ve Kenya’da bu alanda kota uygularken 
Güney Afrika ve Uganda’da toplumsal cinsiyet dengesinin 
gözetilmesi gereğinden, Kolombiya’da bu katılımın güvence altına 
alınmasından, Paraguay’da kadınların kamusal görevlere erişiminin 
teşvik edilmesinden söz edilmektedir.  

• Kenya, Güney Afrika, Ruanda ve Uganda anayasalarında Ulusal İnsan 
Hakları ve Eşitlik Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komisyonu, Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ombudsman gibi eşitlik 
gözetim mekanizmaları öngörülmektedir.  

• Bazı anayasalarda ekonomik haklar kapsamında çalışma hayatına da 
değinilmektedir. Arjantin ve Ruanda’da eşit işe eşit ücret hakkı; 
Paraguay’da, çalışma hayatında ayrımcılık yasağı, hamilelik 
döneminde kadın işçilerin korunması ve babalık izni; Uganda’da eşit 
işe eşit ücret hakkı yanı sıra kadınların hamilelik ve doğum sonrası 
korunmaları anayasada düzenlenmektedir.  
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• Anayasalarda, ailede eşler arasında eşit hak ve yükümlülüklere, 
ailenin korunmasına yönelik düzenlemeler yanında kadınları yakından 
ilgilendiren, şiddetten korunma ile ilgili düzenlemelere de 
rastlanmaktadır. Paraguay ve Kolombiya anayasalarında aile içi 
şiddetin önlenmesine, Güney Afrika Anayasası’nda ‘kamu ve özel 
kaynaklardan gelen her türlü şiddetten arındırılmış olma hakkı’na, 
Kenya Anayasası’nda ‘kamu ya da özel kaynaklardan şiddetin hiçbir 
biçimine maruz kalmama hakkı’na yapılan vurgu dikkat çekmektedir.  

• Uganda’da kadınların onuruna, refahına ya da menfaatlerine aykırı 
veya durumlarını zayıflatan kanunlar, kültürler, adetler veya 
gelenekler anayasa ile yasaklanmaktadır. 

Çalışma kapsamında ele alınan Avrupa ülkelerinin anayasalarının 
tümünün ‘eşitlik’le ilgili maddelerinde, cinsiyet eşitliğine, kadın-erkek eşitliğine 
ya da cinsiyet ayrımcılığı yasağına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bazı 
Avrupa ülke anayasaları eşitlik maddesi dışında toplumsal hayatın farklı 
alanlarında kadın erkek eşitliğini vurgulamaları ile dikkat çekmektedir. Örneğin 
Avusturya Anayasası federasyon, eyaletler ve belediyelere bütçelemede 
kadınlar ve erkeklerin eşit statülerini hedeflemek zorunluluğu getirirken, 
seçimlerle ilgili maddelerde kadınlar ve erkeklere ayrı vurgu yapmaktadır. Yine 
Belçika, İtalya, Romanya anayasalarında kadınlar ve erkeklerin seçimle 
getirilen görevler ve kamu görevlerine eşit şekilde erişebilmeleri 
vurgulanmaktadır.  

Anayasaların özgün dillerinden kaynaklanabilecek farklılıklar saklı 
kalmak kaydıyla, İsveç, İsviçre, Polonya, Portekiz anayasalarında toplumsal 
cinsiyet (gender) kavramına vurgu yapılmaktadır. 

Çalışmada anayasal hükümleri derlenen ülkelerin tümü Birleşmiş 
Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne 
(CEDAW) taraf olup sözleşmeyi 1997 yılında onaylayan İsviçre haricinde hepsi 
1980’li yıllarda onaylamışlardır.  

Öte yandan, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlarla ilgili konuların 
mevzuatta ve uygulamadaki durumunu belirleyebilmek için anayasaların yanı 
sıra eşitlik ve toplumsal cinsiyet temelinde ayrımcılık ile şiddetin önlenmesi 
mevzuatları ile ulusal eşitlik mekanizmalarının da dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Örneğin Finlandiya Anayasası’nda, doğrudan kadınlara gönderme yapan 
tek bir madde bulunmakla birlikte Finlandiya’da 1987 yılından bu yana Kadın 
Erkek Eşitliği Kanunu yürürlüktedir. Parlamentoda İstihdam ve Eşitlik 
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Komisyonu toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara bakmakta, Sağlık ve 
Sosyal İşler Bakanlığı bünyesinde Eşitlik Ombudsmanı, Eşitlik Kurulu yanı sıra 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi görev yapmaktadır.  

Benzer şekilde Romanya’da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kanunu 2002 
yılından bu yana yürürlüktedir. Bulgaristan’da Ayrımcılığa Karşı Koruma 
Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. İspanya’da 2007 yılında Kadınlar ve 
Erkekler Arasında Eşitliğin Güvence Altına Alınması Hakkında bir kanun 
çıkarılmıştır51.  

Sonuç olarak, incelenen ülkelerin tümü, Birleşmiş Milletler Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi bağlamında, 
kadın-erkek eşitliğini toplumsal yaşamın her alanında hayata geçirebilmek 
yolunda kendi sosyal, siyasal, hukuki ve kültürel sürecini gerçekleştirmektedir. 
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ADİL YARGILANMA 

Beyhan KAPTIKAÇTI, 
Hasan Cihad GEZER∗ 

nsanların kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez şekilde 
sahip olduğu, toplumsal hayatta insanca yaşayabilmek için zorunlu olan, 

temel hak ve hürriyetlerden birisi de hukuk düzeni tarafından haklarının ihlal 
edilmesi halinde, ihlalin sonlandırılmasını ve ihlal sonucunda ortaya çıkan 
zararlarının giderilmesini isteme hakkıdır. Hak arama hürriyeti olarak da bilinen 
ve devletin yargı fonksiyonu ile doğrudan ilişkili olan bu hakkın işlevselliğini 
tamamlamak amacıyla ulusal ve uluslararası hukuk alanında adil yargılanma 
hakkı ve kanuni hâkim güvencesi adı altında iki temel hak daha benimsenmiştir.  

Bireylerin temel hak ve özgürlüklere sahip olmasının reel bir anlam 
kazanması ancak koruyucu mekanizmaların işleyiş kazanması ile mümkün olur. 
Bu nedenle hak arama hürriyeti,1 adil yargılanma hakkı ve kanuni hâkim 
güvencesi pozitif olarak bireye tanınmış hakların ön koşulu olarak 
nitelendirilmektedir.2 Bu çalışmada adil yargılanmanın en önemli unsurları olan 
“Hak Arama Hürriyeti, Adil Yargılanma Hakkı ve Kanuni Hâkim 
Güvencesi”nin ve adil yargılanma konusuyla doğrudan bağlantılı olan “Suç ve 
Cezalara İlişkin Esaslar”ın başta AB Üye Ülkeleri olmak üzere çeşitli ülke 
anayasalarında ne şekilde ele alındığı incelenmiştir. 

                                                 
∗ Yasama Uzmanları, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

İ
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Hak Arama Hürriyeti, Adil Yargılanma Hakkı ve Kanuni Hâkim 
Güvencesi  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hak arama hürriyetini de güvence 
altına aldığı adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesi şu şekildedir: 

1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili 
uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların 
esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve 
tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre 
içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Karar alenî olarak verilir. 
Ancak, demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu düzeni veya ulusal 
güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir davaya taraf olanların 
özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veyahut aleniyetin adil 
yargılamaya zarar verebileceği kimi özel durumlarda ve mahkemece 
bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu tüm 
dava süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir. 
2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya 
kadar masum sayılır.  
3. Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:  
a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa 
sürede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;  
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip 
olmak;  
c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından 
yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan 
yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen 
atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;  
d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma 
tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında davet 
edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek;  
e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde 
bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanmak.3 

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da hak arama hürriyeti ve 
adil yargılanma hakkı ile ilgili olarak, uluslararası sözleşmelere paralel 
düzenlemeler ihtiva etmektedir. Anayasa’nın 2001 yılında değişikliğe uğrayan 
36. maddesine göre;  

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma 
hakkına sahiptir.4 

Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik diğer bir kurum da tabi 
hâkim (doğal yargıç) ilkesidir. Anayasamızın “kanuni hâkim güvencesi” dediği 
bu ilke yargılanan kişilere önemli bir güvence sağlamaktadır. Bu ilkeye göre 
kişiler suçun işlendiği tarihte görevli ve yetkili olan hâkimler tarafından 



TBMM Araştırma Merkezi  | 295 

 

yargılanır. Dolayısıyla, sırf bir kişiyi yargılamak için suç işlendikten sonra bir 
mahkeme kurulamaz.  

AİHS’nin 7. maddesinde yer alan “suçta ve cezada kanunilik ilkesi” 
uyarınca sanığın suçun işlendiği sırada var olan görevli-yetkili bir mahkemeden 
başka bir mahkemede yargılanmaması gerekmektedir.5  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 37. maddesi de “Kanuni Hâkim 
Güvencesi” başlığı ile bu ilkeyi şu şekilde düzenlemiştir:  

Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 
çıkarılamaz. 
Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 
çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler 
kurulamaz. 

Yabancı ülke anayasaları incelendiğinde hak arama hürriyeti, adil 
yargılanma hakkı ve kanuni hâkim güvencesinin çoğu ülke anayasasında 
düzenlendiği görülmektedir. Anayasalarında bu düzenlemelere yer vermiş olan 
belirli ülkelerin anayasalarına ilişkin olarak yapılan inceleme şu şekildedir: 

Almanya  
Almanya Anayasası’nın 103. maddesi “Adil Yargılama” başlığını 

taşımaktadır.6 Üç fıkradan oluşan bu madde herkese mahkeme önünde yasalara 
uygun yargılanma hakkı tanır. Madde aynı zamanda kanuni suç ve tek suça tek 
ceza ilkelerini de benimseyerek adil bir yargılamayı güvence altına almıştır. 
Bununla birlikte bizim anayasamızdan farklı olarak “adil yargılanma” hakkı 
madde içinde lafzi olarak geçmemektedir. Alman Anayasası’nın ilgili 103. 
maddesi şu şekildedir: 

Herkes mahkeme önünde yasalara uygun duruşma hakkına sahiptir. 
Bir fiil ancak işlendiği sırada yasalarda suç olarak tanımlandıysa 
cezalandırılabilir. 
Genel ceza kanunları kapsamında bir kimse işlediği bir suçtan dolayı 
birden fazla cezaya çarptırılamaz.7 

Alman Anayasası’nın “Olağanüstü Mahkemelerin Kurulması Yasağı” 
başlıklı 101. maddesi Almanya’da olağanüstü yargılama yetkisi olan 
mahkemelerin kurulmasını yasaklamıştır. Madde aynı zamanda, bir kimsenin 
tabi olduğu kanuni yargıcın görev alanının dışına çıkarılmasını da 
yasaklamaktadır.  

Alman Anayasası’nın 101. maddesi şu şekildedir: 
Olağanüstü mahkemelerin kurulmasına izin verilmez. Kimse kanunen 
tabi olduğu yargıcın görev alanı dışına çıkarılamaz.8 
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Amerika Birleşik Devletleri 
Amerika Birleşik Devleti Haklar Bildirisi’nin de bir parçası olan Amerika 

Birleşik Devletleri Anayasası’nda yapılan 6. değişiklik (diğer adıyla Değişiklik 
6. maddesi) ile ceza yargılaması ile ilgili haklar düzenlenmektedir. Bu maddeye 
göre yargılama hızlı ve açık olmalıdır. Bu madde açık olarak adil 
yargılanmadan bahsetmese de kabul ettiği haklar adil yargılanma hakkı ile 
doğrudan ilgili haklardır. Amerika Birleşik Devletleri Değişiklik 6. maddesi şu 
şekildedir:  

Tüm cezai kovuşturmalarda, suç işlenmeden önce kanunla belirlenmiş 
olan suçun işlendiği eyalet ve bölgenin tarafsız bir jürisince, sanık hızlı 
ve açık yargılanma hakkından faydalandırılır.9 

Avusturya  
Avusturya Anayasası açık olarak adil yargılanma hakkından bahsetmese 

de kanuni hâkim güvencesini kabul etmiştir. Avusturya Anayasası Madde 83/2 
şu şekildedir: 

Hiç kimse (kendi) kanuni hâkim(in)den mahrum bırakılamaz.10 

Estonya 
Estonya, anayasasında adil yargılanma hakkından açık olarak 

bahsedilmese de hak arama hürriyetini anayasal düzeyde kabul eden 
ülkelerdendir. Estonya’da temel hak ve özgürlüklere yönelik hukuk dışı bir 
müdahale olduğunda herkesin bu durumun sonlandırılması ve/veya zararlarının 
tazmini için yargı yoluna başvurma hakkı vardır. Estonya kanuni hâkim 
güvencesini de anayasal düzeyde kabul eden ülkelerdendir. Estonya 
Anayasası’nın 15. maddesi şu şekildedir: 

Herkes hak ve özgürlüklerine yönelik hukuk dışı bir saldırı durumunda 
mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.11  

Estonya Anayasası’nın kanuni hâkim güvencesini düzenleyen 24. 
maddesi şu şekildedir: 

Hiç kimse kendi iradesine muhalif olarak kanunla belirlenmiş olan bir 
mahkemeden başka bir mahkemeye sevk edilemez.12  

Hollanda 
Hollanda, anayasasında adil yargılanma hakkından açık olarak 

bahsetmese de hak arama hürriyetini anayasal düzeyde kabul eden 
ülkelerdendir. Hollanda Anayasası’na göre herkes temel hak ve özgürlüklerine 
yönelik hukuk dışı bir saldırı olduğunda saldırının durdurulması ve/veya 
zararların tazmini için yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir. Hiç kimse kendi 
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iradesine muhalif olarak bu haktan mahrum bırakılamaz. Hollanda Anayasası 
Madde 17 şu şekildedir: 

Hiç kimse kendi iradesine muhalif olarak mahkeme önünde dinlenme 
hakkından mahrum bırakılamaz.13 

İspanya 
İspanya, anayasasında adil yargılanma hakkından açık olarak bahsetmese 

de hak arama hürriyetini anayasal düzeyde kabul eden ülkelerdendir. İspanya 
Anayasasına göre tüm vatandaşların kendilerine anayasaca tanınmış hak ve 
özgürlüklerine yönelik hukuk dışı bir müdahale durumunda haklarını mahkeme 
önünde arama hakları vardır. İspanya Anayasası Madde 53 şu şekildedir: 

Herhangi bir İspanyol vatandaşının, Anayasa Madde 13 ve İkinci 
Bölümün Birinci Kısmında yer alan hak ve özgürlükleri normal 
mahkemeler ve Madde 30’da belirlenmiş durumlarda Anayasa 
Mahkemesi önünde arama hakkı vardır.14 

İsviçre 
İsviçre anayasal olarak herkese yargı önünde hak arama hürriyetini 

tanımanın yanı sıra; eşit, adil ve kanuni bir yargılanma hakkı da tanımaktadır. 
İsviçre Anayasası tabi yargıç ilkesini kabul ederek olağanüstü mahkemelerin 
kurulmasını da yasaklamıştır. “Yasal Kavuşturma Garantisi” başlıklı İsviçre 
Anayasası Madde 29A şu şekildedir: 

Herkes, yargı makamlarınca karara bağlanacak olan hukuki ihtilaf (hak 
arama kavuşturması) hakkına sahiptir. Federasyon ve Kantonlarda bazı 
istisnai davalarda adli soruşturmalar hariç tutulabilir.15 

Anayasanın “Adli Kavuşturma” başlıklı 30. maddesi ise şu şekildedir:  
Davası hakkında karara varılacak herkes, bağımsız, tarafsız ve kanunla 
kurulmuş mahkeme hakkına sahiptir. Olağanüstü mahkemelerin 
kurulması yasaktır.  
Özel hukukun konusu olan eylemlerde herkes kendi ikametgâhı 
mahkemesinde davasının bakılmasını isteme hakkına sahiptir. Kanunla 
başka yerlerin belirlenmesi mümkündür. 
Mahkemelerde duruşmalar halka açıktır. Kanunla istisnalar 
düzenlenebilir.16  

İtalya 
İtalya da anayasasında herkese mahkemeler önünde hak arama hürriyetini 

ve kanuni hâkim güvencesini tanıyan ülkelerden biridir. Anayasaya göre, adli ve 
idari mahkemeler önünde herkes hak arayabilir ve hiç kimse hukuk dışı olarak 
kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye gönderilemez.  
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İtalya Anayasası’nın hak arama hürriyetini düzenleyen “Mahkemede 
Dinlenme Hakkı” başlıklı 24. maddesi şu şekildedir: 

Kamu ve özel hukukun kişilere vermiş olduğu haklarını korumak için 
herkes mahkeme önüne dava getirme hakkına sahiptir. 
Savunma, hukuki sürecin her aşamasında dokunulmaz bir haktır. 
Yargılama hatalarının oluşması durumunda telafi ve tazmin için gerekli 
tanım ve koşullar yasa ile düzenlenir.17 

İtalyan Anayasası’nın “Davalının Hakları” başlıklı 25. maddesi ise 
kanuni hâkim güvencesini şu şekilde düzenlemiştir: 

Hiçbir dava kanunca öngörüldüğü şekilde duruşması yapılmadan 
mahkemeden alınamaz. 
Suçun işlendiği sırada kanunla belirlenmemiş olan hiçbir ceza 
verilemez. 
Kişilere yönelik güvenlik önlemlerine ancak yasaların öngördüğü 
şekliyle izin verilir.18 

Luksemburg  
Luksemburg Anayasası herkes için kanuni hâkim güvencesini 

tanımaktadır. Luksemburg Anayasası’nın “Kanuni Hâkim” başlıklı 13. maddesi 
şu şekildedir:  

Hiç kimse kendisine kanuni olarak atanmış olan hâkimden kendi 
iradesine muhalif olarak yoksun bırakılamaz.19  

Polonya 
Polonya Anayasası herkese yetkili tarafsız ve bağımsız bir mahkemede 

hızlı bir şekilde adil ve kamuya açık bir yargılama hakkı tanımaktadır. Polonya 
Anayasası’nın adil yargılanma hakkını ve hak arama hürriyetini tanıdığı 45. 
maddesi şu şekildedir: 

Herkes, fazla gecikmeksizin yetkili, tarafsız ve bağımsız bir mahkeme 
önünde adil ve kamuya açık bir şekilde yargılanma(duruşma)hakkına 
sahiptir. 
Devlet güvenliği, kamu düzeni, ahlaki sebepler veya tarafların özel 
hayatlarının korunması veya diğer özel önemli çıkar durumlarının 
oluşması halinde duruşmanın halka açık olmasına istisnalar getirilebilir. 
Hüküm kamuya açık olarak ilan edilir. 20 

 Portekiz  
Portekiz Anayasası herkese mahkeme önünde haklarını savunma diğer 

adıyla hak arama hürriyeti tanıyan anayasalardandır. Bununla birlikte Portekiz 
anayasası adil yargılanma hakkından lafzi olarak bahsetmemektedir. Portekiz 
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Anayasası’nın hak arama hürriyetini tanıyan, “Hukuka ve Mahkemelere Ulaşma 
Hakkı” başlıklı 20. maddesi şu şekildedir: 

Herkes kendi meşru haklarını mahkeme önünde savunma hakkına 
sahiptir. Ekonomik nedenlerle hiç kimse bu hakkından mahrum 
bırakılamaz.21 

 Macaristan 
Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Macaristan Anayasası, hak 

arama hürriyetinin yanı sıra adil yargılanma hakkını da tanımaktadır. 
Macaristan Anayasası’nın ilgili XXVI. maddesi şu şekildedir: 

Herkes kendisine yapılan bir suçlamaya yönelik olarak veya bir hakkını 
savunmak için adil ve açık (bazı durumlarda gizli) olarak kabul 
edilebilir bir süreç içinde kanunla belirlenmiş olan mercilerce 
yargılanma hakkına sahiptir.22 

 Slovakya 
Slovakya Anayasası herkese hak arama hürriyeti ve kanuni hâkim 

güvencesini tanımaktadır. Anayasaya göre davalar kamuya açık ve gecikmesiz 
olmalıdır. Slovakya Anayasası’nın 48. maddesi şu şekildedir: 

Hiç kimse kendisine kanunun tahsis ettiği yargıcın yargı alanı dışına 
çıkarılamaz. Mahkemelerin yargı alanları kanunla belirlenir.  
Herkes gereksiz gecikme olmaksızın, kendisinin hazır bulunduğu ve 
tüm dava ve deliller hakkında görüşlerini sunabileceği kamuya açık 
şekilde dava hakkına sahiptir. 23 

 Yunanistan 
Yunanistan Anayasası herkese kanuni hâkim güvencesi tanımaktadır. 

Yunanistan Anayasası’nın ilgili 8. maddesi şu şekildedir:  
Hiç kimse, iradesine muhalif olarak, kanuni olarak kendisine atanmış 
olan yargıçtan mahrum bırakılamaz.24 

Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar  

Kişi güvenliği ve özgürlüğüne en fazla ceza hukuku alanında müdahale 
edilmesinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ceza hukuku 
alanındaki bazı koruyucu nitelikteki temel ilkelere yer verilmiş, böylece bu 
ilkeler anayasa teminatı ve koruması altına alınmıştır.25 Söz konusu ilkeler 
Anayasanın 38. maddesinde “suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlığı altında 
düzenlenmiştir. Aşağıda adı geçen maddede yer alan ilkeler hakkında kısaca 
bilgi verilmiştir. 
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Suç ve cezada kanunilik ilkesi, işlendiği zaman yürürlükte olan kanunlar 
tarafından açıkça suç olarak düzenlenmemiş bir fiili cezalandırma ve yine kanun 
tarafından açıkça tespit edilmeyen bir ceza ile cezalandırma yasağını, Latince 
ifadesi ile nullum crimen, nulla poena sine lege ilkesini ifade eder. Bu ilkeye 
göre sadece kanun tarafından suç olarak öngörülen fiil veya durum suç teşkil 
eder ve ancak kanunun o fiil veya durum için öngördüğü ceza ile 
cezalandırılabilir.26 Madde düzenlemesinde ilke “Kimse, işlendiği zaman 
yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.” 
ifadesiyle yer almıştır.  

Suç ve cezaların geçmişe yürütülmesi yasağı ya da ceza kanunlarının 
geçmişe uygulanmaması kuralı, suç ve cezanın kanuniliği ilkesi ile bağlantılı bir 
kuraldır. Bir fiilin suç olarak kabul edilmesi ve cezalandırılabilmesi için söz 
konusu fiilin ve o fiil için verilecek cezanın kanunda açıkça gösterilmesi 
zorunluluğunun yanında, kanunun fiilin işlenmesinden önce yürürlükte olması 
şartı da bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle somut olaydaki fiil, işlenmesinin 
ardından yürürlüğe giren bir kanunla suç olarak kabul edilse dahi,  söz konusu 
fiil suç teşkil etmez ve hakkında ceza uygulanmaz. Suç tanımlayan ve ceza 
öngören kanunlar, yürürlük tarihlerinden sonra işlenen fiiller hakkında 
uygulanmalıdır. Madde metnindeki “işlendiği zaman yürürlükte bulunan 
kanunun suç saymadığı...” ve “suçu işlediği zaman kanunda…” ifadeleri ile bu 
ilkeye vurgu yapılmıştır. 

Lehe olan hükmün geçmişe yürümesi ilkesi, ceza kanunlarının geçmişe 
uygulanması yasağının bir istisnasıdır. Bu ilke, Anayasada 38. maddenin 1’inci 
fıkrasının ikinci cümlesinde  “Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için 
konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” şeklinde açıkça değil 
zımnen düzenlenmiştir. Bu hüküm fiile, fiilin işlendiği sırada yürürlükte 
bulunan kanundaki öngörülen cezadan daha ağır bir ceza verilmesini 
yasaklamakta, ancak açıkça sonradan yürürlüğe giren ve sanığın lehine olan 
kanunun uygulanacağını belirtmemektedir. Bununla beraber bu durumu 
yasaklamamaktadır.27 Nitekim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun bu ilkeyi 
düzenleyen 7. maddesinin 2’nci fıkrasında “Suçun işlendiği zaman yürürlükte 
bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, 
failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz edilir” denilmiştir. 

“Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” 
Ceza ve güvenlik tedbirlerinin kanunla konulma zorunluluğu, yukarıda suç ve 
cezaların kanuniliği ve kanunsuz ceza olmaz ilkesi kapsamında açıklanmıştır. 
Güvenlik tedbirleri, suçlunun duruma göre eğitmek veya tedavi etmek yoluyla 
sosyal hayata yeniden uyum sağlamasını amaçlayan tedbirlerdir. Geleneksel 
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cezaların yeni suçların işlenmesini önlemeye yeterli kabul edilmediği 
durumlarda, ceza sistemini tamamlama amacına yönelik başvurulan tedbirlerdir. 
Ceza kanunlarının ihlal edilmesi anlamında bir özelliği barındırmadıkları için 
cezalardan ayrılırlar ve tamamen geleceğe yönelik olmaları sebebiyle işlenen 
suç ile değil failin tehlikeliliği ile orantılıdırlar.28    

Masumiyet karinesi (suçsuzluk ilkesi), hakkında suç isnadı bulunan 
kişinin adil bir yargılanma sonucunda suçlu olduğu sabit olana kadar, suçsuz 
kabul edilmesi gerektiğini ifade eden bir sanık hakkıdır. 38. maddede bu ilke 
“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” şeklinde 
ifade edilmiştir. 

Kişinin kendisini veya yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunma ve bu yolda 
kanıt gösterme yasağı, diğer ceza hukuku ilkelerinden farklı olarak hem sanığa 
hem de davada tanık olarak bulunan kişilere yöneliktir. 38. maddede “Hiç kimse 
kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya 
veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.” hükmüyle yer alan bu kural suçun 
ispatlanması konusunda sanığı, yargılama organlarıyla işbirliğinde bulunma 
konusunda serbest bırakır.29 

Madde metninde “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak 
kabul edilemez” şeklinde açıkça ifade edilen ve delil yasaklarından birisi olan 
bu ilke, kişi hak ve özgürlüklerini korumak için delillerin elde edilmesine 
getirilen bir sınırlamadır. Buna göre kanuna aykırı olarak elde edilen deliller 
ceza yargılamasında kullanılamayacaktır.30 

 Cezanın kişiselliği, çağdaş ceza hukukunda cezanın sahip olması gereken 
niteliklerden birisidir. Buna göre ceza kişisel olmalı, başkalarını 
etkilememelidir. 38. maddede “Ceza sorumluluğu şahsîdir.” şeklinde ifade 
edilen ilke gereğince fail dışındaki kimseler, işlenmiş olan suç sebebiyle 
cezalandırılamaz.  

Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle 
kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılamayacağı ilkesi, 1982 Anayasası’na 
2001 yılındaki anayasa değişikliği ile girmiştir. Anayasadaki ifadesiyle “hiç 
kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden 
dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” ilkesine, Anayasa değişikliği gerekçesinde 
de belirtildiği üzere, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair 
Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Birinci Protokol’de Tanınmış Bulunan Haklardan ve 
Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol’ün31 
“Borçtan Dolayı Özgürlüğünden Yoksun Bırakılma Yasağı” başlıklı 1. 
maddesinden esinlenilerek 1982 Anayasası’nda yer verilmiştir.32 
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Ölüm cezası, yaşama yönelik bir cezadır. İşlenmiş bir suç karşılığında 
kişinin yaşamına son verilmesidir. Çağdaş ceza hukukunda artık yer verilmeyen 
bu ceza, Türk hukukunda da kaldırılmış ve 38. maddede “Ölüm cezası 
verilemez.” şeklinde açıkça ifade edilmiştir. 

Genel müsadere, kişinin malvarlığının tümü üzerindeki mülkiyet 
hakkının devlete geçmesidir.33 Anayasa 38. maddedeki “Genel müsadere cezası 
verilemez.” şeklindeki açık hükmüyle bu cezanın verilmesini yasaklamıştır.  

İdarenin bir yargı kararına gerek olmaksızın, kanunların açıkça verdiği 
yetkiye dayanarak, idare hukukuna özgü yöntemlerle, doğrudan doğruya 
uyguladığı yaptırımlara idari yaptırım denilmektedir. İdarenin, bireylerin 
özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran yaptırımlar uygulaması anayasal 
düzeyde yasaklanmıştır.34 “İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu 
doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından 
bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.” hükmüyle 38. madde, bu kuralın yanı 
sıra kurala ilişkin istisnayı da düzenlemektedir.  

Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle 
hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan 
bir yabancının, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı 
amacıyla, talep üzerine, suçu işlediği ülkeye geri gönderilmesine geri verme adı 
verilmektedir. Bu kurumun amacı, bir ülkede suç işledikten sonra diğer bir 
ülkeye kaçan sanık veya mahkûmun cezasız kalmamasını sağlamaktır.35 Geri 
verme kurumuna ilişkin kurallar uyarınca bazı durumlarda geri vermeye olanak 
bulunmayacağı belirtilmektedir. Bunlardan birisi “vatandaşın geri verilmezliği” 
ilkesidir. Amacı vatandaşı korumak olan söz konusu ilkeye göre geri verilmesi 
istenen kişinin, geri verme talebinde bulunulan devletin vatandaşı olmaması 
gerekir. 38. maddede “Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olmanın gerektirdiği 
yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye 
verilemez.” ifadesiyle hem bu ilkeye hem de ilkenin istisnasına yer verilmiştir.36 

Türkiye 
1982 Anayasası’nda suç ve cezalara ilişkin esaslar, aynı adı taşıyan tek 

bir madde altında düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmü aşağıda 
verilmiştir:  

Madde 38 - Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği 
zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları 
konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen 
güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçluluğu hükmen sabit 
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oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Hiç kimse kendisini ve kanunda 
gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda 
delil göstermeye zorlanamaz. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş 
bulgular, delil olarak kabul edilemez. Ceza sorumluluğu şahsîdir. Hiç 
kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 
getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Ölüm cezası ve 
genel müsadere cezası verilemez. İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması 
sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç 
düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir. 
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler 
hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. 

Almanya 
Almanya Federal Cumhuriyeti Temel Kanunu’nda (Alman Anayasası) 

suç ve cezalara ilişkin olarak yer alan esaslar aşağıdaki maddelerde 
düzenlenmiştir. Buna göre, 

Madde 102 - Ölüm cezası kaldırılmıştır. 
Madde 103 - Bir fiil ancak, meydana gelmesinden önce bir kanunla suç 
olarak düzenlenmesi halinde cezalandırılabilir ve hiç kimse aynı suçtan 
dolayı, genel ceza kanunlarına göre birden fazla kez cezalandırılamaz. 
Madde 104 - Bir kimsenin özgürlüğü, ancak bir kanun hükmü uyarınca 
ve yine kanunda düzenlenen usule göre sınırlanabilir. Tutuklu kişiler 
fiziki veya maddi kötü muameleye tabi tutulamaz. Özgürlükten yoksun 
bırakmanın uygulanması veya devamına sadece hâkim karar verebilir. 
Bir hâkim kararı bulunmaksızın bir kimse özgürlüğünden 
alıkonulmuşsa, hâkim kararı gecikmeksizin alınmalıdır. Polis kendi 
yetkisine dayanarak hiç kimseyi tutuklamanın gerçekleştiği günü takip 
eden günün sonuna kadar nezarette tutamaz. Suç işlediği şüphesi ile 
geçici olarak gözaltına alınan bir kişi, en geç tutuklanmasını takip eden 
günde hâkim karşısına çıkarılır; hâkim söz konusu kimseye 
tutuklanmasının sebebini bildirir ve itiraz sunmasına imkan tanır.  
Gecikmeksizin, yetkili hâkim tarafından tutuklama veya salıverme 
sebeplerini içeren yazılı bir tutuklama emri düzenlenir. Tutuklu kişinin 
bir akrabası veya yakınına, uygulanan mahkeme kararı veya devam 
eden tutukluluk hali hakkında bilgi verilir.37 

Belçika 
Belçika Anayasası’nda, suç ve cezalara ilişkin esaslar sadece tek bir 

maddede yer almaktadır. Söz konusu madde aşağıda verilmiştir:  
Madde 14 - Kanunla düzenlenmedikçe hiçbir ceza getirilemez veya 
uygulanamaz. Ölüm cezası kaldırılmıştır.38 
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Bulgaristan 
Bulgaristan Anayasası suç ve cezalara ilişkin esaslar bağlamında, 

tutuklamanın kanuniliği ve tutuklunun hakim karşısına çıkarılması gereken 
asgari süre ile ilgili düzenlemenin yanı sıra masumiyet karinesini hükme 
bağlamıştır. İlgili maddeler aşağıdadır: 

Madde 30 - Hiç kimse kanunla düzenlenen koşullar ve usuller dışında 
tutuklanamaz veya gözetime tabi tutulamaz, aranamaz veya kişisel 
dokunulmazlığına aykırı başka bir ihlale konu edilemez. Devlet 
otoriteleri, vatandaşları sadece kanunla açıkça düzenlenen ve acil 
hallerde tutuklayabilir ve durumu yargı makamlarına bildirir.  Yargı 
makamları tutuklamanın kanuna uygun olup olmadığına ilk 24 saat 
içinde karar verir. Herkes tutuklama veya suçlanma anından itibaren 
yasal danışman edinme ve yasal danışmanı ile özel görüşme hakkına 
sahiptir, bu görüşmenin gizliliğine dokunulamaz  
Madde 31 - Bir suçla itham edilen kişi kanunda öngörülen süre içinde 
mahkeme huzuruna çıkarılmalıdır. Hiç kimse suçunu kabul etmeye 
zorlanamaz ve hiç kimse sadece itirafa dayalı olarak mahkum edilemez. 
Aksi nihai bir mahkeme kararı ile sabit oluncaya kadar her sanık masum 
addedilir.  Bir sanığın hakları adil bir yargılamanın gereklerinin ötesine 
geçilerek sınırlanamaz. Tutuklu kişiler cezaları sebebiyle sınırlanmamış 
temel haklarının yerine getirilmesine yardımcı olacak koşullarda tutulur. 
Hapis cezası sadece kanunla düzenlenen mekanlarda uygulanır. Bununla 
beraber barış ve insanlık aleyhine işlenen suçların kovuşturulması ve 
cezalandırılmasına bir sınırlama yoktur.39 

Danimarka 
Danimarka Anayasası, suç ve cezalara ilişkin olarak tek bir madde 

düzenlemesi öngörmektedir. Söz konusu maddede gözaltına alma ve hapis 
cezası ile ilgili olarak güvenceler getirilmiş,  masumiyet karinesi ve kanunların 
geriye yürümezliği gibi suç ve cezalara ilişkin temel ilkelere yer verilmemiştir: 

Madde 71 - Hapis cezası ancak kanunla yetkilendirilen hallerde 
verilebilir. Gözaltına alınan bir kimse 24 saat içinde hâkim karşısına 
çıkarılmalıdır. Gözaltına alınan kişi hemen salıverilemiyorsa, hâkim 
mümkün olan en yakın zamanda ve en geç üç gün içinde gerekçeli bir 
kararla, söz konusu kişinin hapsedilmesinin gerekip gerekmediğine ve 
kefaletle serbest bırakılabilecekse kefaletin tutarına ve şekline karar 
vermelidir. İlgili kimse hâkimin verdiği kararı daha üst bir mahkemeye 
derhal taşıyabilir. Hiç kimse para cezası veya basit bir gözaltı cezası 
gerektiren bir suç sebebiyle hapiste tutulamaz. Ceza yargılaması 
kurallarının dışında, bir yargı mercii tarafından verilmeyen ve 
yabancılara dair mevzuatta düzenlenmemiş bir hapis cezasının 
kanuniliği, yerel mahkemelere veya bir başka yargı merciine yeniden 
incelenmek üzere, hapsedilen kişi veya onun adına hareket eden bir 
başka kişinin talebi üzerine götürülmelidir. Bu kişilerin durumları 
Parlamento tarafından seçilecek bir denetleme komisyonu tarafından 
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incelenir ve söz konusu kişiler komisyona soruşturma taleplerini 
sunabilirler.40 

Estonya 
Estonya Anayasası, suç ve cezalara ilişkin esaslara ilişkin olarak bu 

konudaki temel ilkelerin yer aldığı ayrıntılı düzenlemeler getirmektedir: 
Madde 20 - Hiç kimse sadece sözleşmeden kaynaklanan bir 
yükümlülüğünü yerine getirmemekten dolayı özgürlüğünden 
alıkonulamaz. Mahkeme tarafından verilmiş bir tutuklama kararının 
uygulanması, cezai veya idari bir suçla mücadele, bu suçtan dolayı 
makul bir şüphe altında bulunan kişinin yetkili bir devlet makamının 
karşısına çıkarılması veya kaçmasının önlenmesi halleri dışında hiç 
kimse kanunla öngörülen durumlar hariç olmak üzere ve kanunla 
öngörülen usuller uygulanmaksızın özgürlüğünden mahrum edilemez.  
Madde 21 - Özgürlüğünden mahrum edilen bir kimseye derhal 
anlayabileceği bir dilde ve şekilde bunun sebebi ve hakları hakkında 
bilgi verilir ve yakınlarına haber vermesi sağlanır. Yakınlarına haber 
verme hakkı sadece kanunla öngörülen durumlarda ve usule uygun 
olarak, suçla mücadele veya ceza yargılamasında delillerin gizlenmesini 
önlemek amacıyla sınırlanabilir. Bir suç ithamı altında bulunan kişiye 
ayrıca derhal yasal danışman seçmesi ve görevlendirmesi imkanı 
tanınır. Hiç kimse mahkeme kararı olmadan kırk sekiz saatten fazla 
gözaltında tutulamaz. Mahkemenin kararı gözaltında tutulan kişiye 
anlayabileceği bir dilde ve şekilde bildirilir. 
Madde 22 - Hiç kimse bir suçtan dolayı mahkeme tarafından kendisi 
aleyhinde verilmiş bir mahkûmiyet kararının yürürlüğe girmesine kadar 
suçlu addedilemez. Hiç kimse bir ceza yargılamasında kendi 
masumiyetini kanıtlamak yükümlülüğü altında değildir. Hiç kimse 
kendisi veya yakınları aleyhinde tanıklık yapmaya zorlanamaz.  
Madde 23 - Hiç kimse işlendiği zaman yürürlükte olan kanun uyarınca 
suç teşkil etmeyen bir fiilden dolayı mahkûm edilemez. Hiç kimseye 
işlendiği zaman yürürlükte olan kanunda öngörülen cezadan fazlası 
verilemez. Bir suçun işlenmesinden sonra, kanunla daha az bir ceza 
getirilmişse az olan ceza uygulanır. Hiç kimse nihai olarak mahkum 
edildiği veya beraat ettiği bir suçtan dolayı tekrar yargılanamaz veya 
cezalandırılamaz.41 

Finlandiya 
Finlandiya Anayasası’nda suç ve cezalara ilişkin olarak, idam cezasının 

verilemeyeceği, suç ve cezanın kanuniliği, özgürlüğü bağlayıcı cezanın ancak 
bir mahkeme kararı ile verilebileceği ve lehe kanunun geçmişe yürümesi 
ilkesine yer verilmiştir: 

Madde 7 - Hiç kimse ölüm cezasına çarptırılamaz. Özgürlüğü bağlayıcı 
bir ceza sadece mahkeme kararı ile verilebilir. Diğer özgürlükten 
mahrumiyet hallerinin kanuniliği, mahkemeye taşınarak inceletilebilir. 
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Özgürlüklerinden alıkonulan kişilerin hakları kanunla teminat altına 
alınır.  
Madde 8 - Hiç kimse işlendiği zaman yürürlükte olan bir kanunun 
cezalandırılabilir saymadığı bir fiilden dolayı suçlu bulunamaz veya 
cezaya çarptırılamaz. Bir suça verilecek ceza işlendiği zaman yürürlükte 
olan bir kanunda öngörülen cezadan daha fazla olamaz.42 

Fransa 
Fransa Anayasası suç ve cezalara ilişkin esaslar bağlamında sadece idam 

cezasının uygulanmadığını ve tutuklamanın hukukiliğine ilişkin düzenleme 
getirmektedir:  

Madde 66 - Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz. Hiç kimse ölüm 
cezasına çarptırılamaz.43  

Gürcistan 
Gürcistan Anayasası’nda suç ve cezalara ilişkin esaslar, 1982 

Anayasasına oldukça yakın biçimde düzenlenmiştir. İlgili maddeler aşağıdadır: 
Madde 15 - İdam cezası verilmesi yasaktır.  
Madde 18 - Bir mahkeme kararına dayanmayan özgürlükten yoksun 
bırakma veya kişi özgürlüğüne getirilecek diğer bir sınırlamaya izin 
verilemez. Bir kimsenin tutuklanması kanunla öngörülen hallerde buna 
yetkili mercilerce yapılabilir. Tutuklanan veya özgürlüğü diğer herhangi 
bir şekilde sınırlanan kişi 48 saat içinde yetkili bir hâkim karşısına 
çıkarılır. Mahkeme bir sonraki 24 saat içinde tutuklama veya 
özgürlüğün diğer bir şekilde sınırlanması hakkında bir karar veremezse, 
söz konusu kişi derhal serbest bırakılır. Tutuklanan veya gözaltına 
alınan kişiye hakları ve özgürlüğünün bu şekilde sınırlanmasının 
sebepleri bildirilir. Tutuklanan veya gözaltına alınan kişi hukuki yardım 
talep edebilir, bu talep karşılanır. Şüpheli kişinin tutukluluk süresi 72 
saati geçemez ve nihai mahkeme kararı verilmeksizin gözaltı süresi 9 
ayı aşamaz. Hukuka aykırı şekilde tutuklanan veya gözaltına alınan 
kişinin tazminata hakkı vardır.  
Madde 40 - Bir kimse suç işlediği kanunda öngörülen usule uygun 
olarak ve nihai bir mahkûmiyet hükmü ile kanıtlanana kadar masum 
addedilir. Hiç kimse masumiyetini ispatlamak zorunda değildir, ispat 
yükümlülüğü savcıdadır. Bir kimseyi sanık gösteren karar, iddianame ve 
mahkûmiyet hükmü sadece makul bir şüpheye dayandırılır. Şüpheden 
sanık yararlanır ilkesi geçerlidir.  
Madde 42 - Hiç kimse aynı suçtan dolayı iki kez mahkûm edilemez. Hiç 
kimse işlendiği zaman yürürlükteki kanunların suç saymadığı bir fiilden 
dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluğu azaltmayan veya ortadan 
kaldırmayan kanun geçmişe yürümez. Sanık kendi tanıklarını, iddia 
makamının tanıklarıyla aynı şartlarda çağırma ve sorgulama hakkına 
sahiptir. Hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller geçersizdir. Hiç 
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kimse kendisi veya sınırı kanun tarafından çizilecek yakın çevresi 
aleyhine tanıklık yapmaya zorlanamaz.44 

Hırvatistan 
Hırvatistan Anayasası’nın suç ve cezalara ilişkin esaslar konusunda 

getirmiş olduğu düzenlemeler aşağıdadır:  
Madde 21 - Hırvatistan Cumhuriyeti’nde idam cezası yoktur.  
Madde 24 - Hiç kimse kanuna dayanmayan yazılı bir mahkeme kararı 
olmaksızın tutuklanamaz. Söz konusu mahkeme kararı tutuklamanın 
gerçekleştiği anda tutuklanan kişiye okunur ve sunulur. Polis tutuklama 
emri olmaksızın bir kimseyi ancak, kanunla öngörüldüğü hallerde, ağır 
bir suç işlediğine dair makul bir şüphe altında ise tutuklayabilir. Söz 
konusu kimse derhal tutuklamanın sebepleri ve kanunla verilmiş hakları 
hakkında anlaşılır ifadelerle bilgilendirilir. Tutuklanan veya gözaltına 
alınan herkesin mahkemeye başvurma hakkı vardır, mahkemenin derhal 
tutuklamanın hukukiliğini görüşmesi gerekir. 
Madde 25 - Tutuklanan veya bir suçtan dolayı hüküm giyen herkes 
insani bir muameleye tabi tutulur, kişinin onuruna saygı gösterilir. 
Gözaltına alınan veya suç isnadında bulunulan kişinin kanunla 
belirlenen asgari süre içinde hâkim karşısına çıkarılma hakkı vardır ve 
yasal süre içinde ibra veya mahkûm edilmelidir. Tutuklu bir kimse 
kefaletle serbest bırakılabilir. Hukuka aykırı olarak özgürlüğünden 
mahrum edilen veya mahkûm olan bir kişi tazminata veya halk nezdinde 
dilenecek bir özüre hak kazanır.  
Madde 28 - Bir kimse suçluluğu bağlayıcı bir mahkeme kararı ile 
kanıtlanana kadar, bir suçtan dolayı mahkûm edilemez ve masum 
addedilir.  
Madde 29 - Bir suç işlediği şüphesi altında bulunan, itham edilen, 
tutuklanan bir kişinin: 
– itham edildiği suçun niteliği ve bunu sebepleri ile aleyhinde elde 
edilen deliller hakkında mümkün olan en kısa sürede ayrıntılı ve 
anlayabileceği bir dilde yapılacak bir bilgilendirmeye, 
– savunmasını hazırlaması için yeterli zaman ve fırsat verilmesine, 
– savunma avukatına sahip olmaya ve bu kişiyle sınırlandırılmamış bir 
şekilde iletişim kurmaya ve bu hak ile ilgili bilgi verilmesine, 
– savunmasını kendisi veya savunma avukatı aracılığı ile yapmaya, bir 
savunma avukatı edinmek için gerekli kaynağa sahip değilse kanunla 
öngörülen şekilde kendisine ücretsiz olarak bir tane atanmasına, 
– kendi duruşmasında mahkemede hazır bulunmaya, 
– iddia makamının tanıklarını sorgulamaya veya iddia makamı ile eşit 
şartlarda savunma tanıklarının katılımı ve sorguya çekilmesi talebinde 
bulunmaya, 
– mahkemede kullanılan dili anlamıyorsa kendisine ücretsiz olarak bir 
tercüman temin edilmesine hakkı vardır.   
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Şüpheli, sanık veya tutuklu bir kişiden zorla suçu kabul etmesi 
istenemez. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliler mahkemede 
kullanılamaz. Mahkemede bir ceza yargılaması ancak yetkili bir savcı 
tarafından başlatılabilir. 
Madde 31 - Hiç kimse işlenmesinden önce ulusal veya uluslararası 
hukukta suç olarak düzenlenmemiş bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. 
Hiç kimseye kanunda düzenlenmemiş bir ceza verilemez. Suç 
işlendikten sonra kanunla aynı suç için daha az ceza öngörülmüşse, 
daha az olan ceza uygulanır. Hiç kimse daha önce bir mahkeme kararı 
ile beraat ettiği veya ceza aldığı bir suçtan dolayı tekrar yargılanamaz 
veya cezaya çarptırılamaz. Yargılamanın yenilenmesinin şartları ve 
sebepleri sadece Anayasa ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak 
kanunla düzenlenebilir. Savaş vurgunculuğu suçlarında, ekonomik 
dönüşüm, özelleştirme, Hırvatistan Bağımsızlık Mücadelesi (1991-
1995, Homeland War) süresinde ve barışçıl yeniden bütünleşme, savaş 
zamanı ve devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik açık ve 
mevcut bir tehlikenin var olması halinde, kanunla öngörüldüğü şekilde 
veya uluslararası hukuka göre zamanaşımı hükümlerine tabi olmayan 
durumlarda zamanaşımı kuralı uygulanmaz. Sayılan durumlarda elde 
edilen kazançlar müsadere edilir.45 

Hollanda 
Hollanda, anayasasında suç ve cezalara ilişkin esaslara ilişkin olarak 

neredeyse hiç düzenleme getirmeyen ülkelerdendir. Konuyla ilgili anayasa 
maddeleri şunlardan ibarettir:  

Madde 113 - Özgürlüğü bağlayıcı nitelikteki bir ceza ancak yargı 
kararıyla verilebilir.  
Madde 114 - İdam cezası verilemez.46 

İspanya 
İspanya Anayasası uyarınca idam cezası, bazı şartlar altında 

uygulanabilen bir cezadır. İspanya ceza sisteminde bu önemli husus dışında suç 
ve cezalara ilişkin olarak anayasal düzeyde getirilen diğer düzenlemeler aşağıda 
belirtilmiştir: 

Madde 15 - İdam cezası, savaş zamanlarında askeri ceza hukukundaki 
istisnalar hariç olmak üzere, kaldırılmıştır.  
Madde 17 - Önleyici nitelikteki tutuklama, vakaların saptanması 
amacına yönelik soruşturmanın yürütülmesi için kesin şekilde gerekli 
süreden daha fazla olamaz; her durumda tutuklanan bir kimse azami 72 
saat içinde serbest bırakılır veya mahkemeye sevk edilir.  
Tutuklanan kişiler gecikmeksizin, anlayabileceği bir şekilde hakları ve 
tutuklamanın sebepleri bildirilir ve kişi açıklama yapmaya zorlanamaz. 
Tutuklanan kişiye kanunda düzenlendiği şekilde polis ve yargı 
makamlarındaki işlemler süresince avukat atanır. 
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Hukuka aykırı şekilde tutuklanmış olan bir kimsenin derhal mahkemeye 
sevk edilmesi için bir ihzar emri düzenlenmesi usulü kanunla 
düzenlenir.  
Madde 24 - Hiç kimse suçluluğunu kabul ettiği bir açıklama yapmaya 
zorlanamaz. Suçluluğu ispatlanana kadar herkes masum addedilir. Aile 
ilişkileri veya mesleki sır gerekçesiyle iddia edilen suçla ilgili açıklama 
yapmanın zorunlu tutulmayacağı haller kanunla düzenlenir.  
Madde 25 - Hiç kimse işlendiği zaman cezayı gerektiren bir suç, 
kabahat veya idari bir kusur olarak düzenlenmemiş bir eylem veya 
eylemsizlikten dolayı suçlanamaz veya cezalandırılamaz. Hapsetmeyi 
içeren cezalar veya güvenlik tedbirleri yeniden eğitim ve sosyal 
rehabilitasyona yöneliktir, zorla çalıştırılmayı içeremez. Hapis cezasına 
çarptırılan kimse, cezaevi düzenlemeleri, cezanın içeriği ve amacı ile 
açıkça sınırlananlar dışındaki temel haklarını kullanır. Her durumda, 
ücret karşılığı çalışabilir, uygun olan sosyal güvenlik yardımlarından 
yararlanabilir, kültürel faaliyetlere katılabilir ve kişilik gelişimi ile ilgili 
diğer olanaklardan faydalanabilir. Sivil idare özgürlükten doğrudan 
veya dolaylı olarak yoksun bırakacak cezalar uygulayamaz.47 

İsveç 
İsveç Hükümet Belgesi (Anayasası)’nde aşağıdaki madde 

düzenlemelerinde görüleceği üzere idam cezasının verilemeyeceği, suç ve 
cezaların kanuniliği ile özgürlüğü bağlayıcı nitelikteki cezaların mahkeme 
kararına dayanması gerektiği ilkeleri suç ve cezalara ilişkin esaslar yönünden 
getirilmiş ilkelerdir. 

Madde 4 - İdam cezası yoktur.  
Madde 5 - Herkes cismani cezaya karşı koruma altındadır. Hiç kimse, 
zor kullanma veya açıklama yaptırma amacı ile işkence veya tıbbi 
müdahaleye tabi tutulamaz.  
Madde 9 - Mahkeme dışında bir idare makamının, bir suç fiili veya 
böyle bir fiili işlediği şüphesi ile bir kimseyi özgürlüğünden alıkoyması 
halinde, söz konusu kimsenin, kendi durumunun gecikmeksizin 
mahkemede incelenmesine hakkı vardır. Böyle olmakla birlikte, somut 
olayda başka bir devlette verilmiş ve özgürlükten yoksun bırakılmayı 
içeren bir cezanın infazı sorumluluğunun İsveç devletine havale edildiği 
durumlarda bu kural geçerli değildir.  
Madde 10 - Hiç kimse işlendiği zaman cezai bir yaptırım konusu 
olamayan bir fiil işlediği için cezalandırılamaz. Ayrıca hiç kimse, 
işlediği bir suç fiili sebebiyle, işlendiği zaman o fiil için düzenlenmiş 
cezadan daha fazla bir cezaya çarptırılamaz. Ceza yaptırımları ile ilgili 
bu düzenlemeler müsadere veya suçun diğer özel etkileri açısından da 
geçerlidir.48 
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İsviçre 
İsviçre Anayasası’nda idam cezası verilmesi ve işkence yasağı, gözaltına 

alma veya tutuklamaya ilişkin uyulması gereken kurallar ve masumiyet karinesi 
suç ve cezalara ilişkin olarak getirilmiş esaslardır. Aşağıda ilgili madde 
düzenlemeleri verilmiştir:    

Madde 10 - İdam cezası verilmesi yasaktır. İşkence veya herhangi 
şekilde zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya 
cezalandırma yasaktır.  
Madde 31 - Tutuklanan bir kimsenin kendisine, gecikmeksizin ve 
anlayabildiği bir dilde tutuklamanın sebeplerinin ve haklarının 
bildirilmesine hakkı vardır. Tutuklanan kişilere haklarını kullanma ve 
özellikle altsoyuna haber vermesine imkan tanınmalıdır. Mahkeme 
öncesi gözaltında bulunan kişilerin gecikmeksizin hâkim karşısına 
çıkarılma ve davasının makul bir sürede karara bağlanmasına hakkı 
vardır. Söz konusu kişinin gözaltında tutulmasının devamına veya 
serbest bırakılmasına mahkeme karar verir. Mahkeme dışında bir kurum 
tarafından özgürlüğünden alıkonulan bir kimsenin her zaman 
mahkemeye başvurmaya hakkı bulunmaktadır. Mahkeme mümkün olan 
en kısa sürede tutuklamanın kanuniliği hakkında karar verir.  
Madde 32 - Hukuken infaz edilebilir bir yargı kararı ile suçlu buluncaya 
kadar herkes masumdur. Suçlanan her kişi mümkün olan en kısa ve 
kapsamlı şekilde kendisine verilen ceza hakkında bilgilendirilmeye hak 
sahibidir. Bu kimselere, kendi haklarını uygun bir savunmada ileri 
sürme imkanı tanınmalıdır. Federal Yüksek Mahkemenin ilk derece 
mahkemesi olarak karara bağladığı davalar hariç olmak üzere, suçlu 
bulunan bir kimsenin mahkumiyet kararının daha üst dereceli bir 
mahkeme tarafından tekrar gözden geçirilmesine hakkı vardır.49 

Norveç 
Norveç Anayasası’nda suç ve cezalara ilişkin olarak sadece işkence 

yasağı, kanunların geriye yürümezliği kuralı, tutuklama ve mahkûmiyetin 
hukuka uygunluğu ilkeleri getirilmiştir: 

Madde 96 - Hiç kimse hukuka uygun olmayan bir şekilde mahkûm 
edilemez veya bir mahkeme kararı olmadan cezalandırılamaz. İşkence 
yoluyla sorgulama yapılmamalıdır.  
Madde 97 - Hiçbir kanun geçmişe yürütülmez. 
Madde 99 - Hiç kimse kanunla düzenlenmiş durumlar ve usuller dışında 
tutuklanamaz. Tutuklama emri olmaksızın yapılan bir tutuklama veya 
hukuka aykırı bir gözaltı halinde, ilgili görevli tutuklanan kişiye karşı 
sorumludur.50 
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Romanya 
Romanya Anayasası’nda suç ve cezalara ilişkin olarak getirilen esaslar 

aşağıda verilmiştir: 
Madde 22 - Ölüm cezası verilmesi yasaktır. Hiç kimse işkenceye veya 
insanlık dışı ya da aşağılayıcı nitelikte bir ceza veya muameleye tabi 
tutulamaz.  
Madde 23 - Cezalar ancak kanunla düzenlenir ve kanunda yer alan 
sebeplerle verilir ve uygulanır. Özgürlükten yoksun bırakma, sadece 
cezai sebeplerle mümkündür. Suçluluğu mahkeme kararıyla sabit 
bulununcaya kadar herkes masumdur.51 

Rusya 
Rusya Federasyonu Anayasası da belli şartlar altında idam cezasının 

uygulanabileceğini kabul eden ender anayasalardandır. Bunun dışında Rusya 
Anayasası’nda suç ve cezalara ilişkin olarak masumiyet karinesi, şüpheden 
sanık yararlanır ve aynı suçtan dolayı iki kez yargılama olmaz ilkeleri başta 
olmak üzere getirilen düzenlemeler aşağıdadır: 

Madde 20 - Ölüm cezası; bu ceza kaldırılıncaya kadar sanığa, davasının 
jürinin katılımıyla gerçekleştirilen mahkemede görüşülmesi hakkının 
tanınması şartıyla, insan yaşamına yönelik en ağır suçlara göre, 
müstesna ceza olarak federal kanunla belirlenebilir.  
Madde 48 - Herkesin yüksek düzeyde hukuk yardımı alma hakkı 
güvence altına alınır. Kanunla öngörülen durumlarda hukuk yardımı 
ücretsiz yapılır. Tutuklanan, gözaltında bulunan, suç işlemekle itham 
edilen kişi tutuklandığı, gözaltına alındığı veya itham ileri sürüldüğü 
andan itibaren avukat yardımından yararlanma hakkına sahiptir.  
Madde 49 - Suç işlemekle itham edilen bir kişi, suçluluğu federal 
kanunla öngörülen şekilde ispat edilmediği ve mahkemenin kesin 
hükmüyle yürürlüğe girmediği sürece suçsuz sayılır. Sanık kendi 
suçsuzluğunu ispat etmekle yükümlü değildir. Suçluluğa ilişkin esaslı 
şüpheler sanığın lehine yorumlanır.  
Madde 50 - Hiç kimse aynı suçtan dolayı iki defa mahkûm edilemez. 
Yargı işlemlerinin yürütülmesi sırasında federal kanunu ihlal ederek 
elde edilmiş deliller geçersizdir. Her mahkûmun, federal kanunla 
öngörülmüş şekilde hükmün üst mahkemece yeniden incelenmesini, 
ayrıca cezanın affını veya hafifletilmesini isteme hakkı vardır.  
Madde 51 - Hiç kimse kendisi, eşi ve federal kanunla belirlenmiş diğer 
akrabaları aleyhine tanıklık etmekle yükümlü değildir. Federal kanunla 
tanıklık etmekten muaf tutan diğer durumlar da belirlenebilir.  
Madde 52 - Suçlardan ve hâkimiyetin kötüye kullanılmasından zarar 
görenlerin hakları kanunla korunur. Devlet, zarar görenlerin yargıya 
ulaşmasını ve verilen zararın tazmin edilmesini sağlar.52 
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Slovakya 
Slovakya Anayasası’nda suç ve cezalara ilişkin olarak getirilen esaslar 

aşağıda verilmiştir: 
Madde 15 - Ölüm cezasına izin verilemez. 
Madde 46 - Herkesin, haksız olarak verilmiş bir mahkeme veya diğer 
devlet veya kamu makamı tarafından verilen bir karar veya yanlış bir 
resmi süreç sonucunda meydana gelen bir zarar için tazminat talep etme 
hakkı vardır. Yargısal veya diğer hukuki koruma yollarının şartları ve 
ayrıntıları kanunla düzenlenir. 
Madde 47 - Herkesin, yapıldığında kendisi veya yakınlarından biri 
hakkında cezai yargılamaya sebep olma riski taşıyan bir tanıklığı 
reddetme hakkı vardır. 
Madde 49 - Hangi hareketlerin suç teşkil ettiği ve uygulanacak ceza 
veya diğer hak ve eşya mahrumiyeti şekilleri ancak kanunla düzenlenir.  
Madde 50 - Suçluluk ve cezalandırma hakkında sadece mahkemeler 
karar verebilir. Hakkında bir ceza yargılaması yürütülen herkes, 
suçluluğu mahkeme tarafından verilen yasal olarak geçerli bir hüküm ile 
teslim edilene kadar, masum addedilir. Suç isnad edilen kişiye, 
savunmasını hazırlamak için zaman ve fırsat ile kendisini bizzat veya 
vekil aracılığıyla savunma hakkı tanınır. Sanığın tanıklıktan kaçınma 
hakkı vardır; bu haktan hiçbir şekilde mahrum edilemez. Hiç kimse 
daha önce cezaya çarptırıldığı veya beraat ettiği bir suçtan dolayı 
yargılanamaz. Bu kural kanuna uygun şekilde getirilen olağanüstü 
önlemlerin uygulanmasını engellemez. Bir fiilin, suç olduğuna ve bunun 
cezasına ancak, işlendiği zaman yürürlükte olan bir kanun uyarınca 
karar verilebilir. Bu fiile failin lehine olan hükümler getiren daha yeni 
tarihli bir kanun uygulanır.53 

Slovenya 
Slovenya ceza hukukunda idam cezası yoktur. Anayasada masumiyet 

karinesi, suç ve cezaların kanuniliği, lehe olan kanunun geçmişe yürümesi, aynı 
fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz ilkesi, hukuka aykırı olarak mahkûm 
edilen kişinin tazminat hakkı gibi ilkeler kabul edilmiştir:  

Madde 17 - İnsan hayatı dokunulmazdır. Slovenya’da ölüm cezası 
yoktur. 
Madde 18 - Hiç kimse işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezaya 
veya muameleye tabi tutulamaz. Rızası olmadan bir kimse üzerinde 
tıbbi veya diğer bilimsel deney yürütmek yasaktır.  
Madde 20 - Bir suç işlemesi sebebiyle makul olarak şüphe altında 
bulunan bir kimse sadece bir mahkeme kararına dayanılarak, bu durum 
ceza yargılamasının işleyişi veya kamu güvenliğine ilişkin sebeplerle 
zorunlu olduğunda tutuklanabilir. Tutuklanmanın üzerinden yirmi dört 
saat geçmeden, gerekçeli mahkeme kararı tutuklanan kişiye iletilir. 
Tutuklanan kişinin mahkeme kararına itiraz hakkı vardır, söz konusu 
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itiraz kırk sekiz saat içinde bir mahkemede ele alınır. Tutukluluk hali, 
üç ayı geçmemek şartıyla sadece hukuki sebepler bulunduğu sürece 
devam eder. Yüksek Mahkeme bu süreyi üç ay daha uzatabilir.  
Bu sürelerin sonunda şüpheli kişi cezaya çarptırılmazsa, salıverilir.  
Madde 27 - Bir cezai müeyyideye çarptırılan kimse bir mahkeme 
kararıyla suçlu bulununcaya kadar masumdur. 
Madde 28 - Hiç kimse işlendiği zaman kanunda suç olarak 
gösterilmeyen veya hakkında bir ceza öngörülmeyen bir fiilden dolayı 
cezalandırılmaz. Suç niteliğindeki fiiller ve cezaları, işlendikleri zaman 
yürürlükte olan kanunlarda belirtilir. Bu durumun istisnası failin daha 
lehine olan bir kanunun sonradan yürürlüğe girmesidir.  
Madde 29 - Bir cezai müeyyideye çarptırılan kişi, mutlak eşitliğin yanı 
sıra aşağıdaki haklara sahiptir:  
-savunmasını hazırlamak için yeterli zaman ve imkana sahip olma 
hakkı; 
-kendi duruşmasında hazır bulunma hakkı ve kendi savunmasını 
yürütme veya bir vekil aracılığıyla savunmada bulunma hakkı;  
-bütün delilleri kendi lehine sunabilme hakkı;  
-kendisini, akrabalarını veya yakınlarını suçlandırmama veya 
suçluluğunu kabul etmeme hakkı. 
Madde 30 - Bir suçtan dolayı haksız yere mahkûm edilen veya 
özgürlüğünden mahrum bırakılan bir kimse, eski halin iadesini ve 
tazminat talep etme hakkına ve kanunla düzenlenen diğer haklara 
sahiptir. 
Madde 31 - Hiç kimse, ceza yargılaması nihai olarak kabul edilmeyen 
veya cezası nihai olarak reddedilen veya aklandığı veya nihai kararla 
mahkûm edildiği aynı suçtan dolayı ikinci kez cezalandırılamaz.54 

Ukrayna 
Ukrayna Anayasası’nda aşağıdaki ilgili maddelerde de görüleceği üzere 

suç ve cezalara ilişkin olarak genel kabul görmüş pek çok ilkeye yer verilmiştir: 
Madde 58 - Kanunlar ve diğer yasal düzenlemeler, bir kimsenin cezai 
sorumluluğunu azaltmadıkça veya ortadan kaldırmadıkça geçmişe 
yürümez. Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.  
Madde 60 - Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak 
kanunla konulur. Cezai hükümler veya cezai düzenlemelerin 
uygulanmasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde, yasal sorumluluk 
doğar.  
Madde 61 - Hiç kimse aynı suçtan dolayı iki kez aynı cezai sorumluluğa 
çarptırılamaz.  
Ceza sorumluluğu şahsidir. 
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Madde 62 - Hiç kimse, suçluluğu bir yargılama sonucunda ispat 
oluncaya kadar ve mahkeme kararı ile suçlu bulununcaya kadar, suçlu 
sayılmaz ve cezaya çarptırılamaz. Hiç kimse, bir suçun işlenmesinde 
kendi masumiyetini ispat yükümlülüğü altında değildir. Kanuna aykırı 
olarak elde edilen deliller veya tahminlere dayalı olarak bir iddianame 
hazırlanamaz. Bir kimsenin suçluluğunun ispatı ile ilgili şüpheler o 
kimsenin lehine yorumlanır. Bir mahkeme kararının haksız olması ve bu 
yüzden geçersizliği halinde, devlet mesnedsiz suçlama yüzünden oluşan 
maddi ve manevi zararları tazmin eder.  
Madde 63 - Hiç kimse kendisi, ailesi veya sınırı kanunla belirlendiği 
yakın çevresinden birisi hakkında tanıklık etme veya beyanda 
bulunmayı reddetmesinden dolayı sorumlu tutulamaz. Şüpheli, sanık 
veya davalı durumundaki kimseler savunma hakkına sahiptir. Suç 
işlemesi sebebiyle mahkûm edilen bir kişi kanunla konulan ve mahkeme 
kararı ile uygulanan sınırlamalar dışında bütün insan hakları ve medeni 
haklara sahiptir.55 

Yunanistan 
Yunanistan Anayasası’nda idam cezasının bazı hallerde uygulanabildiği 

düzenlenmiştir. İşkence ve genel müsadere cezası yasağı, suç ve cezaların 
kanuniliği, hukuka aykırı olarak özgürlüğü bağlayıcı cezaya tabi tutulan 
kimselerin tazminat hakkı suç ve cezalara ilişkin olarak anayasada düzenlenen 
esaslardır. İlgili maddeler aşağıda verilmiştir:  

Madde 6 - Hiç kimse gerekçeli bir mahkeme emri olmadan 
tutuklanamaz veya hapsedilemez. Söz konusu mahkeme emri, suçüstü 
hali hariç olmak üzere tutuklama sırasında veya duruşmaya kadar olan 
tutukluluk süresi içinde verilmelidir. Suçüstü yakalanması üzerine veya 
usulüne göre düzenlenmiş bir tutuklama ile tutuklanan bir kimse, en geç 
tutuklamadan itibaren geçen ilk 24 saat içinde, tutuklama yetkili 
mahkemenin yargı çevresi dışında gerçekleşmişse belirlenen en kısa 
zamanda transfer edilerek, yetkili hâkim karşısına çıkarılır. Yetkili 
hâkim söz konusu kişi hakkında 3 gün içinde serbest bırakma veya 
hapis emri düzenlemek zorundadır. Tutuklanan kişinin talebi veya 
yetkili yargı kurulunun kararı ile teyit edilen bir mücbir sebep halinde 
bu süre 2 gün daha uzatılabilir. Bu sürelerin sona ermesinden önce işlem 
yapılmaması halinde tutuklanan kişi derhal serbest bırakılır. Aksi halde 
bu kuralı ihlal edenler, kanunda öngörüldüğü şekilde, hukuka aykırı 
tutuklamadan dolayı cezalandırılır ve zarar gören kişiye her türlü 
zararını iade ve tazminat ödemekle sorumlu olur. Duruşma öncesi 
tutukluluk halinin azami süresi kanunla düzenlenir, bu süre cürümlerde 
bir yılı, kabahatlerde ise altı ayı aşamaz. Çok istisnai hallerde azami 
süreler, yetkili yargı kurulu kararıyla cürümler için altı, kabahatler için 
üç ay uzatılabilir. Aynı dava içindeki ayrı olaylara müteselsilen bu 
kuralın uygulanması yoluyla duruşma öncesi tutukluluğa ilişkin azami 
sürelerin aşılması yasaktır.  
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Madde 7 - Suç fiilinin işlenmesinden önce, suçun unsurlarının 
tanımlandığı bir düzenlemeyle kanunda yer almayan bir fiil suç olamaz 
ve kanunla düzenlenmemiş bir ceza uygulanamaz. Bir suça, işlendiği 
zaman yürürlükte olan kanunda yer alan cezadan daha fazla bir ceza 
uygulanamaz. İşkence, vücuda yönelik herhangi bir kötü muamele, 
sağlığın bozulmasına yol açacak bir ceza, psikolojik şiddetin yanı sıra 
insan onurunu ihlal edecek bir ceza verilmesi yasaktır ve kanunda 
düzenlendiği şekilde cezalandırılır. Genel müsadere cezası yasaktır. 
Savaş zamanında ve buna ilişkin hallerde işlenen cürümler hariç olmak 
üzere, ölüm cezası uygulanmaz. Devletin bir yargı kararıyla, haksız 
veya hukuka aykırı olarak mahkûm edilen, duruşma öncesi tutuklanan 
veya başka bir şekilde özgürlüğünden alıkonulan kişilerin zarar ve 
ziyanını tazmin edeceği haller kanunla düzenlenir.56 

Sonuç 

Hak arama hürriyeti, adil yargılanma hakkı ve kanuni hâkim güvencesi 
insanlara verilen tüm temel hak ve hürriyetlerin kullanımına olanak sağlayan 
ilkesel haklardır. Bu haklar olmadan diğer temel hak ve özgürlüklerin verilmesi 
çok anlamlı olmayacaktır. Bu yüzdendir ki uluslararası sözleşmelerde ve ulusal 
anayasalarda hak arama hürriyeti, adil yargılanma hakkı ve kanuni hâkim 
güvencesi temel hak ve özgürlükler arasında tanınmıştır. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi bu hakları tanıyan en önemli uluslararası metindir. Bu sözleşmenin 
tarafı olan ülkeler anayasalarında bu hakları tanımasalar bile sözleşmeden 
kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle bu hakkı vatandaşlarına tanımak 
zorundadır. Diğer taraftan ulusal anayasalarda terminolojik bütünlük olmamakla 
birlikte incelenen anayasalarda bu haklardan ya da bu haklarla ilişkili haklardan 
çeşitli şekillerde bahsedildiği tespit edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan suç ve cezalara ilişkin esaslara 
ilişkin olarak birçoğu Avrupa Birliği’ne üye olmak üzere 18 Avrupa ülkesinin 
yanı sıra Rusya Federasyonu ve Gürcistan Anayasası’nın konuya ilişkin 
hükümleri incelenmiştir. Buna göre söz konusu anayasalarda Türkiye’deki 
mevcut anayasal duruma büyük çapta benzer düzenlemelerin yer aldığı tespit 
edilmiştir. İncelenen anayasalarda suç ve cezalara ilişkin esasların, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nda olduğu gibi tek bir maddede düzenlenmemiş, farklı 
maddelerde dağınık şekilde yer aldıkları görülmüştür. Bulgaristan, Danimarka, 
Estonya, Norveç ve Ukrayna hariç olmak üzere diğer ülkelerin anayasalarında 
idam cezasının kaldırılmış olduğu açıkça düzenlenmiştir. Rusya, İspanya ve 
Yunanistan’da ise savaş zamanında askeri kanunlarca uygulanacak idam 
cezasının verilebileceği hükme bağlanmıştır. Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi 
ve masumiyet karinesi incelenen ülke anayasalarının hemen hepsindeki ortak 
hükümlerdir. Bundan başka kanunların geriye yürümezliği ilkesi ve tutuklanan 
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bir kimsenin yetkili hâkim karşısına çıkarılması gereken asgari sürelerin             
-farklılık göstermekle birlikte- anayasal düzenlemeye kavuşturulmuş ilkeler 
oldukları görülmüştür. Belçika, Fransa ve Hollanda anayasalarında suç ve 
cezalara ilişkin esaslara, dar kapsamlı ve az sayıdaki maddede yer verilmişken 
bu konunun diğer bazı anayasalarda oldukça geniş şekilde düzenlendiği tespit 
edilmiştir. 

  



TBMM Araştırma Merkezi  | 317 

 

Notlar
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YARGI 

Beyhan KAPTIKAÇTI, 
Hakan PALABIYIK, 

Hasan Cihad GEZER 
Özcan ALTAY∗ 

ukuk düzeninin bozulmamasına yönelik devlet faaliyeti olarak tanımını 
yapabileceğimiz yargı anayasaların temel kısımlarından birini oluşturur. 

Yargı, anayasaların temel dayanağı olan hukuk devleti ilkesinin ana 
unsurlarından biridir. Yargılama da yasama ve yürütme gibi bir devlet işlevidir 
ve başta bağımsız mahkemeler olmak üzere devletin diğer yargılama 
makamlarınca yerine getirilmektedir. 

Modern devletlerin kabul ettiği ana prensiplerden biri yargı 
bağımsızlığının sağlanması, adalet hizmetlerinin adil ve tarafsız olarak 
sunulmasıdır. Bu amaçla anayasalarda yargıya ilişkin hükümler bu prensip 
gözetilerek düzenlenmektedir.  

Bu çalışmada ağırlıklı olarak Avrupa Birliği üye ülkeleri ve bazı dünya 
ülkeleri anayasalarında yer alan hâkimlik savcılık teminatı, hâkimlik savcılık 
mesleğine yönelik düzenlemeler, mahkemelerin kuruluşu, yüksek mahkemeler 
ve yüksek yargı kurulları incelenmiştir. 

                                                 
∗ Yasama Uzmanları, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

H
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Hâkimlik Savcılık  

Hâkimlik savcılık teminatı ve hâkimlik savcılık mesleğine yönelik 
düzenlemeler yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması hususunda büyük 
önem arz etmektedir. Hâkimlik ve savcılık teminatı; hâkim ve savcıların 
görevlerinde herhangi bir düşünce ve fütura kapılmadan, tamamen vicdani 
kanaatlerine göre görevlerini yapabilmelerinin garantisidir.  

Bu bölümde yargı bağımsızlığının temel prensiplerinden biri olan 
hâkimlik savcılık teminatı ile hâkimlik savcılık mesleği hakkında Türkiye 
Cumhuriyeti, bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Japonya anayasalarında yer alan düzenlemeler incelenmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti  
Hâkimlik savcılık teminatı ve hâkimlik savcılık mesleği 1982 tarihli 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Üçüncü Kısım (Cumhuriyetin Temel 
Organları) Üçüncü Bölümünde yer alan Yargı konu başlığı altında 
düzenlenmiştir.  

Hâkimlik savcılık teminatının düzenlenmiş olduğu 139. maddeye göre 
hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen 
yaştan (altmış beş) önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun 
kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş 
olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak 
anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler 
hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. (md.139) 

Anayasanın devamındaki maddede ise hâkimlik savcılık mesleği ile ilgili 
düzenlemelere yer verilmiştir. Türkiye’de hâkimler ve savcılar adlî ve idarî 
yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve 
savcılar eliyle yürütülür. Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Hâkim ve savcıların nitelikleri, 
atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, 
görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, 
haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, 
görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı 
soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı 
gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer 
özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kanunla düzenlenir. Hâkimler ve savcılar altmış beş yaşını bitirinceye kadar 
hizmet görürler. Askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri 
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kanunda gösterilir. Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmî 
ve özel hiçbir görev alamazlar. Hâkimler ve savcılar idarî görevleri yönünden 
Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki 
idarî görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere 
tâbidirler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve 
derecelendirilirler, hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan 
yararlanırlar. (md.140)1 

Almanya  
Federal Almanya Anayasası’na göre yargıçlar bağımsızdır ve sadece 

kanunlara bağlı olarak hareket ederler. Kesin ve asıl görevli olarak kadroya 
atanan yargıçlar görev süreleri sona ermeden ve arzularına aykırı olarak ancak 
mahkeme kararıyla ve ancak yasaların öngördüğü neden ve şekillerle 
azledilebilir veya sürekli veya geçici olarak işten el çektirilebilir, başka bir yere 
atanabilir veya emekliye ayrılabilirler. Yasa, yaşam boyu atanmış yargıçların 
emekliye ayrılacakları yaş sınırını tespit eder. Mahkemelerin kuruluş veya yargı 
çevresinin değiştirilmesi halinde yargıçlar, maaşları kesintisiz verilmek 
koşuluyla, başka bir mahkemeye atanabilir veya görevden alınabilirler (md.97). 

Almanya’da Federal yargıçların hukuki statüsü özel bir federal yasayla 
düzenlenir. Federal bir yargıcın görev sırasında veya dışında, Anayasanın temel 
ilkelerine veya bir eyaletin anayasal düzenine aykırı hareket etmesi halinde, 
Federal Meclisin başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi üçte iki çoğunlukla 
onun başka bir göreve atanmasına veya emekliye sevkine karar verebilir. Kasıtlı 
bir ihlal halinde azle karar verilebilir. Eyaletlerdeki yargıçların hukuki statüleri 
özel eyalet yasalarıyla düzenlenir. Eyaletler, eyaletlerdeki yargıçların 
atamalarını, eyalet adalet bakanının bir yargıçlar seçim komisyonu ile ortaklaşa 
kararlaştıracağını belirtebilir. Bir yargıç hakkında kamu davasının açılması 
konusunda karar verme yetkisi Federal Anayasa Mahkemesine aittir. (md. 98)2 

Amerika Birleşik Devletleri  
Birleşik Devletlerin yargı yetkisi bir yüksek mahkemeye ve Kongre’nin 

zaman zaman atayacağı ve kuracağı alt mahkemelere verilecektir. Yüksek 
mahkeme ve alt mahkeme yargıçları, iyi halleri sürdüğü sürece görevde kalır ve 
görevde bulundukları sürece hizmetleri karşılığında belli zamanlarda 
azaltılamayacak bir maaş alırlar. (Bölüm 1, md. 3) 

Amerika Birleşik Devleri Anayasa’nın açıklama metninde yukarıdaki 
maddenin açıklaması şu şekilde yapılmıştır; Anayasa, federal mahkemeleri hem 
Kongre’den hem de Başkan’dan bağımsız tutmak için her türlü çabayı gösterir. 
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Yargıçların “iyi halleri” süresince görevde kalacakları güvencesi, görevi kötüye 
kullanmakla suçlanıp mahkûm olmadıkları takdirde, yaşamları boyunca görevde 
kalabilmeleri demektir. Bu kural, görev süreleri içinde, kendilerini atayan 
başkanın veya diğer başkanların görevden alma tehditlerine karşı yargıçları 
korur. Maaşın azaltılamayacağı kuralı, Kongre’nin maaşı istifaya neden olacak 
derecede indirme tehdidi ile yapacağı baskıdan yargıcı korur.3 

Avusturya 
Avusturya Anayasası’na göre hâkimler, federal hükümetin tavsiyesiyle 

federal cumhurbaşkanı tarafından, ya da yetkileri gereğince, ilgili federal bakan 
tarafından atanırlar. Federal Hükümet ya da Federal Bakan, atamalar için, 
kanunların mahkemelerin teşekkülüyle yetkilendirdiği meclislerden tavsiyeler 
alır. Yeterli sayıda aday mevcut ise, ilgili Federal Bakana tevdi edilecek, ya da 
onun tarafından federal hükümete havale edilecek atama teklifinde, asgari 
olarak, üç isim yer alır. Ancak, atama yapılacak kadro sayısı birden fazla ise, 
asgari olarak, atanacak hâkim sayısının iki katı sayıda isim teklifte yer alır. 
(md.86) 

Anayasanın devamındaki maddelere göre, hâkimler yargısal görevlerini 
yerine getirirken bağımsız şekilde hareket ederler. Bir hâkim; kanunda, yargıyla 
ilgili idari davalar için öngörülen haller hariç olmak üzere, kendisine tanınan 
yargı yetkisini kanunlara ve muhakeme usullerine göre icra ederken, hiçbir 
meclis ya da komisyon tarafından azledilemez. Mahkemelerin iş yükü, bir 
mahkemenin hâkimleri arasında, mahkemelerin teşekkülüne ilişkin hükümleri 
düzenleyen kanunda belirtilen süre için önceden pay edilir. Bu dağıtıma göre bir 
hâkime verilen davalar ancak, hâkim görevinden azledilmiş ise ya da iş yükü 
sebebiyle görevlerini yerine getiremeyecek durumda olması halinde, adliyenin 
idari mercilerinin kararnamesiyle makul süre içerisinde bu hâkim yargı 
yetkisinden alınabilir. (md.87) 

Özel olarak asliye hukuk mahkemelerinin yetkisine bırakılmış ve bu 
mahkemenin yetkisinde olan belirli türdeki görevler, Federal Kanun ile hâkim 
mesleğinden olmayan özel eğitimli federasyon memurlarına verilebilir. Ancak, 
belirlenen görevlendirmeye göre yetkili kılınmış bir hâkim, her an bu görevi 
kendisine mahfuz tutabilir ve üstlenebilir. Hâkimlik mesleğinden olmayan 
federasyon memurları, yukarıdaki 1’inci fıkrada belirtilen görevi yerine 
getirirken sadece görevlendirme kurallarına göre yetkili kılınmış ilgili hâkimin 
vereceği talimatlara bağlı olarak hareket eder. (md.87a) 

Emeklilik listesine eklenecek hâkimlerin emeklilik yaş haddi, 
mahkemelerin teşekkülünü düzenleyen kanunda belirtilir. Öteki türlü, hâkimler 
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ancak, kanunda belirtilen hallerde ve yöntemlerle ve resmi adli karar marifetiyle 
görevden alınabilir ya da iradeleri dışında transfer edilebilir ya da yaş 
haddinden emekliye ayrılabilirler. Ancak, bu hükümler, mahkemelerin 
teşekkülündeki değişiklikler sonucu gerekli olan nakillere ve emekliliklere 
uygulanmaz. Bu hallerde, hâkimlerin gerekli formaliteler olmaksızın transfer ya 
da yaş haddinden emekli edilecekleri süreler bir kanunla düzenlenir. Hâkimler 
ancak, kıdemli bir hâkimin ya da adliyenin yüksek idari merciinin kararı ile ve 
mesele eş zamanlı olarak ilgili mahkemeye havale edilerek geçici süreyle 
görevden el çektirilebilir. (md.88) 

Mahkemelerin teşekkülünü düzenleyen kanunda bir üst mahkemeye 
atanacak vekil hâkimlerin kadroları düzenlenir. Bu kadroların sayısı alt derece 
mahkemelere atanmış hâkimlerin sayısının yüzde ikisini geçemez. Alt derece 
mahkemelerde görev yapmak üzere atanmış vekil hâkimlerin görevleri, 
mahkemelerin teşekkülünü düzenleyen kanuna göre, üst derece mahkemesinin 
yetkili meclisi tarafından belirlenir. Vekil hâkimler ancak alt derece 
mahkemelerin hâkimlerine ve sadece bu hâkimler görevden alınmışlar ise ya da 
iş yükleri nedeniyle görevlerini yerine getiremeyecek durumdalar ise, makul bir 
süreyle vekâlet edebilirler. (md.88a)4  

Belçika 
Belçika Anayasası’na göre, hâkimler yargı görevlerini yürütürken 

bağımsızdırlar. Yetkili bakanın kovuşturma talep etme, soruşturmalar ve 
kovuşturmalarla ilgili politika dâhil ceza hukuku politikalarıyla ilgili olarak 
bağlayıcı yönergeler çıkartma hakkı saklı kalarak, savcı, münferit 
soruşturmaları ve kovuşturmaları yürütürken bağımsız hareket eder. Belçika’nın 
tamamında yetkili bir Yüksek Adalet Konseyi mevcuttur. Yüksek Adalet 
Konseyi yetkilerini yerine getirdiği sırada yukarıda anılan bağımsızlık ilkesini 
gözetir. (md.151) 

Belçika’da hâkimler mesleğe ömür boyu süreyle atanırlar. Kanunda 
belirtilen yaşta emekliye ayrılırlar ve yasada belirtilen emeklilik aylığını alırlar. 
Mahkeme kararı olmaksızın hiçbir hâkim görevden alınamaz ya da 
uzaklaştırılamaz. Bir hâkim ancak yeni bir göreve atanarak ve kendi rızasıyla 
nakil edilebilir. (md.152) Mahkemelere bağlı olarak görev yapan savcılık 
ofisinin memurları Kral tarafından göreve atanır ve görevden alınırlar. (md.153) 
Yargı mensuplarının aylıkları kanunla belirlenir. (md.154) 

Bir hâkim hükümetten ücretli bir görev kabul edemez, bu görev ücretsiz 
ifa edilmedikçe ki bu durumda bu görev kanunda belirtilen hâkimlerin 
görevleriyle bağdaşmayan bir görev olmamalıdır. (md.155)5 
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Danimarka 
Hâkimlik ve Savcılık mesleği ve teminatı ile ilgili Danimarka 

Anayasası’nda bir madde yer almaktadır. Buna göre, hâkimler, görevlerini 
yerine getirirken her bakımdan kanunla bağlıdırlar. Mahkeme kararı olmadan 
görevlerinden alınamazlar. Aynı şekilde, mahkemelerin teşkilatında 
gerçekleştirilen yapısal değişiklikler hariç olmak üzere, kendi istekleri olmadan 
görev yerleri değiştirilemez. Bir hâkim, 65 yaşını doldurunca, yaş haddinden 
dolayı görevini bırakması gereken zamana kadar, maaşı ödenmek şartıyla, 
emekliye ayrılabilir. (md.64)6 

Fransa 
Fransa Anayasası’nın 8. bölümü yargı konusuna ayrılmıştır. Buna göre, 

Cumhurbaşkanı yargı erkinin bağımsızlığının garantörüdür. Anayasada, 
hâkimlerin statüsünün kanunla düzenlendiği ve görevlerinden 
azledilemeyecekleri ifade edilmiştir. (md.64) 

Fransa’da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, biri hâkimler konusunda, 
diğeri savcılar konusunda yetkili iki daireden oluşur. Hâkimler konusunda 
yetkili daireye Yargıtay Birinci Başkanı başkanlık eder. Cumhurbaşkanı ve 
Adalet Bakanı dışında, beş hâkim, bir savcı, Danıştay tarafından seçilen bir 
Danıştay üyesi, mesleğine faal olarak devam eden bir avukat ve yanı sıra 
parlamento ve adliyeye mensup olmayanlar arasından seçilen altı yetkin kişiden 
oluşur. Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi Başkanı ve Senato Başkanının her biri 
söz konusu altı seçkin kişiden ikisini atar. Savcılar konusunda yetkili olan 
daireye Yargıtay Başsavcısı başkanlık eder. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı 
dışında, beş savcı ve bir hâkim, bir Danıştay üyesi ve mesleğine faal olarak 
devam eden bir avukat ve yanı sıra 2’nci fıkraya göre belirlenecek altı seçkin 
kişiden oluşur. 

 Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulunun hâkimler konusunda yetkili 
dairesi, hâkimlerin Yargıtay’a, İstinaf Mahkemesi ilk başkanlığına, asliye hukuk 
mahkemesi başkanlığına atanması konusunda önerilerde bulunur. Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun savcılar hakkında yetkili dairesi savcıların atanması 
ile ilgili olarak görüş bildirir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâkimler hakkında yetkili 
dairesi hâkimlerin disiplin kurulu olarak kararlar verir. Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun savcılar hakkında yetkili dairesi savcılarla 
ilgili olarak disiplin yaptırımları hakkında görüş bildirir. Söz konusu 
maddenin uygulanmasına ilişkin şartlar bir organik yasa ile belirlenir. (md.65)7 
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Hollanda 
Hollanda Anayasası’na göre yargı sistemini oluşturan mahkemeler, 

yargının kuruluşu ve yapısı, yargıç niteliği taşımayanların da yargı 
mensuplarıyla birlikte yargının yönetimine katılabilecekleri kanunla düzlenir. 

Görevleri dâhilinde veya yukarıda bahsedilen önceki düzenleme uyarınca 
yargının yönetiminde yer alan kişilerin yargı mensupları tarafından 
denetlenmesine ilişkin esaslar da kanunla düzenlenir (md.116) 

Yargının idaresinden sorumlu yargı mensupları ve Yargıtay Başsavcısı, 
Kraliyet kararnameleriyle ömür boyu atanırlar. Kendi istekleriyle ve kanunla 
belirlenecek bir yaşta görevleri son bulur. Yargı mensupları kanunda belirlenen 
durumlarda yargı sistemine dâhil bir mahkeme tarafından geçici bir süre 
görevden alınabilir veya görevlerine son verilebilir. Yargı mensuplarının hukuki 
statüleri kanunla belirlenir. (md.117)8 

İspanya 
İspanya Anayasası’nın 6. bölümü yargı ile ilgili düzenlemelere 

ayrılmıştır. Anayasa’da hakim ve savcıların mesleği ve teminatları ile ilgili iki 
ayrı maddede düzenleme mevcuttur. Buna göre, hâkimler ve yüksek hâkimler 
ancak kanunda öngörülen sebepler ve belirtilen teminatlara tabi olmak şartıyla 
azledilebilir, geçici olarak görevden alınabilir, yerleri değiştirilebilir ya da 
emekliye sevk edilebilirler. (md.117) 

Hakimler ve yüksek hakimler ile savcılar aktif hizmet esnasında diğer 
kamu görevlerini üstlenemez, siyasi parti veya sendikalara üye olamazlar. 
Hakimlerin, yüksek hakimlerin ve savcıların meslekî örgütlenme biçimleri ve 
sistemi kanunla belirlenir. Kanun, yargı kuvveti mensuplarının görevleriyle 
bağdaşmayan işleri tam bağımsızlıklarını sağlayacak şekilde tespit eder. 
(md.127)9 

İrlanda 
İrlanda Anayasası’nda diğer ülke anayasalarından farklı olarak hakimler 

ve savcılar için görevlerine başlarkan zorunlu olarak imzalamaları gereken 
yemin metni vardır. Buna göre atanan her hâkim Anayasada yer alan aşağıdaki 
metni imzalar: 

Yüce Tanrının huzurunda, layıkıyla ve sadakatle ve bilgim ve yetkimle 
en iyi şekilde Mahkeme Başkanlığını yürüteceğimi ve hiç kimseden 
korkmadan ya da kimseyi kayırmadan, kimseye sevgi ya da kötü niyet 
beslemeden, Anayasa ve yasaları koruyacağıma ciddiyetle ve içtenlikle 
söz verir ve ilân ederim. Tanrı bana yol göstersin ve güç versin. 
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Bu açıklama, başyargıç ve diğer her bir Yargıtay hâkimi ve Yüksek 
Mahkeme hâkimleri tarafından başkanın huzurunda ve diğer her bir 
mahkemenin hâkimleri tarafından Başyargıcın huzurunda ya da Yargıtayın 
mevcut kıdemli hâkiminin önünde ve açık mahkemede yapılır ve imzalanır.  

Bu beyan, her hâkim tarafından görevine başlamadan önce ve her 
halükarda, atanmasından sonra en geç on gün içinde veya başkan tarafından 
belirlenen daha geç bir tarihte yapılır. Söz konusu beyanda bulunmayan bir 
hâkim görevinden ayrılmış sayılır. (md.34) 

Yargıtay, Yüksek Mahkeme ve 34’üncü madde uyarınca kurulmuş diğer 
tüm mahkemelerin hâkimleri Başkan tarafından atanır. Tüm hâkimler yargı 
fonksiyonlarını yerine getirirken bağımsızdır ve sadece Anayasa ve kanunlara 
tabidir. Hiçbir hâkim Parlamentonun hiçbir Meclisinin üyesi seçilemez ve başka 
maaşlı bir görev ve mevki üstlenemez. 

Yargıtay veya Yüksek Mahkeme hâkimi, belirli fena hareketler ve iş 
göremezlik dışında görevden alınamaz ve alınacağı zaman sadece Temsilciler 
Meclisi ve Senatonun görevden alınmasını isteyen kararları ile alınabilir. 
Başbakan, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından alınan kararları usulüne 
uygun olarak Başkana bildirir kendisine Meclislerin kabul ettiği her bir kararın 
Parlamento Meclisi Başkanı tarafından onaylanmış suretini gönderir. Başkan, 
bu bildirimi ve bu kararların suretini aldıktan sonra, kendi imzasını taşıyan bir 
emirle ilgili hâkimi görevden alır. Görevine devam ettiği sürece bir hâkimin 
ücretinde azalma olmaz. (md.35)  

Anayasanın yukarıda sözü edilen, mahkemelere dair hükümlerine tabi 
olarak, aşağıdaki konular kanunla düzenlenir: 

i) Yargıtay ve Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısı ve ücretleri, 
emeklilikleri ve emekli maaşları, 

ii) Diğer tüm mahkemelerin hâkimlerinin sayısı ve atanma koşulları ve 
iii) Söz konusu mahkemelerin oluşturulması ve teşkilatı, bu mahkemeler ve 

hâkimler arasında yargılama yetkisi ve iş dağılımı ve tüm muhakeme 
usulleri. (md.36)10 

İtalya 
İtalya Anayasası’na göre, hâkimlik, özerk ve diğer her türlü kuvvetten 

bağımsız bir görevdir. 

Hâkimler Yüksek Kuruluna Cumhurbaşkanı başkanlık eder. Yargıtay 
Başkanı ve Başsavcısı kurulun asli üyesidir. Üyelerinin üçte ikisi çeşitli 
kategorilerdeki adli hâkimler tarafından ve üçte biri Parlamento tarafından, 
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meclislerin müşterek oturumunda, üniversitelerin hukuk profesörleri ve 
mesleğinde onbeş yıllık deneyimi olan avukatlar arasından seçilir. Kurul, 
parlamento tarafından belirlenen üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçer. 
Kurulun seçilmiş üyeleri dört yıl süreyle görev yaparlar ve görev sürelerinin 
bitiminde hemen tekrar seçilemezler. Üyeler, görevde kaldıkları sürece, mesleki 
örgütlere kaydolamayacakları gibi Parlamento veya bir Bölge Konseyinde de 
görev alamazlar. (md.104) 

Adli Teşkilat hükümlerine göre, hâkimlerin işe alınması, tayinleri ve yer 
değiştirmeleri, terfileri ve disiplin önlemleri alma yetkisi Yüksek Hâkimler 
Kuruluna aittir. (md.105) 

Yargıçların atamaları yarışmaya dayalı sınavlarla olur.  

Adli teşkilat kanunu, tek hâkimler tarafından yerine getirilen 
fonksiyonların tamamını görmek üzere, seçimle de olsa, fahri hâkimlerin 
tayinine izin verir.  

Yüksek Hâkimler Kurulunun önerisiyle, üniversite hukuk profesörleri ve 
meslekte onbeş yılını doldurmuş ve yüksek mahkemeler için özel mesleki 
sicillere kaydolmuş avukatlar liyakata dayalı olarak Yargıtay üyeliğine 
getirilebilirler. (md.106) 

Hâkimler azledilemezler; Yüksek Hâkimler Kurulunun, ya adli teşkilat 
kanununda belirlenen savunma güvenceleri dahilinde sebeplerle veya kendi 
rızalarına dayanarak alınmış bir kararı olmadıkça, hâkimler ne görevlerinden 
alınabilir ne de başka makam veya görevlere gönderilebilirler. 

Adalet Bakanı disiplin davası açma yetkisine sahiptir.  

Hâkimler yalnızca görev ayrılığı dolayısıyla ayırt edilirler.  

Savcılar, adli teşkilat kanunuyla kendileri lehine konulan güvencelerden 
yararlanırlar. (md.107) 

Adli teşkilat ve hâkimlerle ilgili hükümler kanunla belirlenir. 

Kanun, uzmanlık mahkemelerinin hâkimleri ve savcılarının ve adalet 
işlerinde çalışan diğer kişilerin bağımsızlığını güvence altına alır. (md.108)11 

Japonya 
Japonya Anayasası’na göre yargıçlar bağımsızdır ve sadece kanunlara ve 

Anayasaya bağlı olarak hareket ederler. (md.77) 

Suç işleme hali hariç, görevlerini yapmaya gerek aklen gerekse bedenen 
ehil olmadıkları adli makam tarafından tespit edilmedikçe, yargıçlar 
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görevlerinden alınamazlar. Hiçbir icra organı yargıçlara karşı adli tedbirler 
alamaz. (md.78) 

Genel mahkeme hâkimleri Japonya Yüksek Mahkemesi’nin hazırlayacağı 
bir listeye göre Bakanlar Kurulunca tayin edilirler. Bu hâkimler vazifelerinde on 
sene kalırlar; kanunda gösterilen hadlere göre yaş haddini doldurmuş olmadıkça 
tekrar seçilebilirler. Hâkimlerin ücretleri görev süreleri boyunca indirilemez. 
(md.80)12 

Macaristan 
2012 yılında yürürlüğe girmiş olan yeni Macaristan Anayasası’na göre 

hâkimler bağımsız olarak çalışırlar ve sadece yasalar ile bağlıdırlar. Hâkimlere 
yargı faaliyetlerine ilişkin herhangi bir talimat verilemez. Hâkimler ancak 
kanunda belirtilen kurallara göre görevlerinden azledilebilirler. Hâkimler siyasi 
partilere üye olamaz ve herhangi bir siyasi aktiviteye dâhil olamazlar. Hâkimler,   
Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. 

Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanı Macaristan Cumhurbaşkanı 
tarafından aday gösterilmesinin ardından parlamento tarafından dokuz yıllık bir 
görev süresi için seçilir. Yüksek Mahkeme Başkanı seçilebilmek için 
parlamento üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyunu alması gerekir. 
(md.26) 

Macaristan Başsavcısı, Cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilmesinin 
ardından parlamento tarafından 9 yıllık bir görev süresi için seçilir. Başsavcı 
olarak seçilebilmek için parlamento üye tamsayısının üçte ikisinin 
çoğunluğunun oyu gereklidir. Başsavcı parlamentoya göreviyle ilgili yıllık 
raporlar sunmakla mükelleftir. Savcılar siyasi partilere üye olamaz ve herhangi 
bir siyasi aktiviteye dâhil olamazlar. Savcılık kurumu ile ilgili detaylı kurallar 
kanunla düzenlenir. (md.29)13 

Polonya 
Polonya Anayasası’na göre hâkimler yargı fonksiyonlarını yerine 

getirirken bağımsızdır ve sadece Anayasa ve kanunlara tabidir. Hâkimlere iş 
için uygun koşullar ve makamlarına ve görevlerinin kapsamıyla uyumlu ücret 
sağlanır. Bir hâkim bir siyasi partiye, sendikaya üye olamaz veya mahkemelerin 
ve hâkimlerin bağımsızlığı ilkesiyle bağdaşmayan kamusal faaliyetler yapamaz. 
(md.178) 

Hâkimler, Ulusal Adalet Konseyi’nin önerisiyle Cumhurbaşkanı 
tarafından süresiz olarak atanır (md.179). Hâkimlerin görev yeri değiştirilemez. 
Bir hâkimin görevden alınması, memuriyetten uzaklaştırılması, isteği dışında 
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başka bir mevki veya konuma nakli sadece bir mahkeme kararıyla ve sadece 
kanunda belirlenen hallerde mümkündür.  

Bir hâkim, görevini yapmasını engelleyen hastalık veya sakatlık 
nedeniyle emekli olabilir. Bunun yapılma ve ayrıca bu karara karşı itiraz usulü 
yasa ile belirlenir.  

Hâkimler için emeklilik yaş sınırı kanunla belirlenir.  

Mahkeme sisteminde organizasyon veya mahkeme bölgelerinde 
değişiklik söz konusu olduğunda, bir hâkim başka bir mahkemeye tahsis 
edilebilir veya tam ücretli olarak emekli edilebilir. (md.180) 

Bir hâkimin, kanunda belirtilen bir mahkemeden ön izin olmaksızın, 
cezai sorumluluğu olamaz ve hürriyetlerinden mahrum edilemez. Bir hâkim, suç 
işlediğine kanaat getirilmesi ve davanın gidişatı açısından gözaltına alınmasının 
gerekli görülmesi durumu hariç, gözaltına alınamaz veya tutuklanamaz. Yetkili 
mahkeme başkanı böyle bir gözaltıdan derhal haberdar edilir ve gözaltındaki 
kişinin derhal serbest bırakılmasını emredebilir. (md.181)14 

Portekiz 
Portekiz Anayasası’na göre adli mahkemelerin hâkimleri tek bir organ 

oluşturur ve tek bir tüzüğe tabidirler. İlk derece mahkemelerinde görev yapacak 
hâkim istihdamı ile ilgili kurallar ve ihtiyaçlar kanunla düzenlenir. İkinci derece 
hukuk mahkemelerinin hâkimlerinin seçimi yarışma usulüne göre yapılır. 
Seçimde öncelikli kriter ilk derece hakimlerinin özgeçmişidir. 

Yargıtaya atanma, hâkimler, savcılar ve kanunun belirttiği liyakata sahip 
hukuk mesleğinin diğer üyelerinin gönderdiği özgeçmişler arasından yarışmaya 
dayalı olarak yapılır. (md.215) 

Hâkimler görev teminatına sahiptir ve kanunun belirttiği haller dışında 
nakledilemez, geçici olarak açığa alınamaz, emekli edilemez ve görevden 
azledilemez. Kanunda belirtilen istisnalar dışında, hâkimler verdikleri karardan 
dolayı kişisel olarak sorumlu tutulamazlar. 

Faal hizmetteki hâkimler, ücretsiz ders verme veya hukuki araştırma 
dışında, başka bir kamu veya özel işlev üstlenemezler; yetkili Yüksek Kurulun 
izni olmaksızın mahkemelerin işleri dışında farklı adli görevlere atanamazlar. 
Kanun, hâkimlik göreviyle bağdaşmayan diğer durumları da düzenler. (md.216) 

Hukuk mahkemelerinin hâkimlerini atanma, görevlendirme, nakil ve 
terfileri ve kendilerine uygulanacak disiplin hükümleri, kanunda belirtildiği 
üzere, Hâkimler Yüksek Kurulunun sorumluluğundadır. 
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İdare ve vergi mahkemelerinin hâkimlerinin atanma, görevlendirme, nakil 
ve terfileri ve kendilerine uygulanacak disiplin hükümleri, kanunda belirtildiği 
üzere, ilgili Yüksek Kurulun sorumluluğundadır. 

Anayasada öngörülen teminatlara dayanarak, kanun, diğer mahkemelerin 
hâkimlerinin görevlendirme, nakil ve terfilerini düzenleyen kuralları ve 
kendilerine uygulanacak disiplin hükümlerini ve sorumluluklarını tanımlar. 
(md.217)15 

Romanya 
Romanya Anayasası’na göre hâkimler bağımsızdır ve sadece kanunlara 

bağlı olarak görev yaparlar. (md.123) 

Hâkimler Romanya Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve azlolunamazlar. 
Romanya Yüksek Mahkemesi başkanı ve üyeleri 6 yıllık görev süresi için atanır 
ve yeniden atanmaları münkündür. 

Hâkimlerin terfi etmeleri, yer değiştirmeleri ya da herhangi bir yaptırıma 
maruz kalmaları sadece Romanya Yüksek Yargı Kurulunun kararı ile olabilir. 

Akademik çalışmalar hariç, hiçbir hâkim kamuda veya özel sektörde 
başka bir görev üstlenemez. (md.124) 

Romanya’da savcılar görevlerini Adalet Bakanı’nın yetkisi altında 
yasallık, tarafsızlık ve hiyerarşik kontrol ilkeleri uyarınca yerine getirirler. 
Akademik çalışmalar hariç, hiçbir savcı kamuda veya özel sektörde başka bir 
görev üstlenemez. (md.131)16 

Mahkemelerin Kuruluşu 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 142. maddesine göre mahkemelerin 
kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla 
düzenlenmektedir. 

İncelenen anayasalarda durum Türkiye’dekinden farklı değildir. 
Anayasalar mahkemelerin kuruluşu işini parlamentoya havale etmekte ve bunun 
çoğunlukla kanunla düzenlenmesini istemektedirler. İncelenen ülkelerdeki 
durum şu şekildedir: 

Almanya  
Almanya Anayasası’na göre mahkemeler kanunla kurulur ve görev 

alanları kanunla belirlenir. Almanya Anayasası’nın ilgili 101. maddesi şu 
şekildedir:   
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Mahkemeler ancak kanunla kurulur ve görev alanları ancak kanunla 
belirlenir; olağanüstü mahkemelerin kurulması yasaktır.17  

Amerika Birleşik Devletleri  
Amerika Birleşik Devletleri Anayasasına göre mahkemeler Kongre 

tarafından kurulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ilgili Madde 3, 
Bölüm 1 şu şekildedir:  

Mahkemeler Kongre tarafından kurulur.18 

Avustralya  
Avustralya Anayasası’na göre mahkemeler parlamento tarafından 

kurulmaktadır. Avustralya Anayasası’nın ilgili 71. maddesi şu şekildedir:   
Federal mahkemeler Parlamentoca kurulur.19  

Avusturya  
Avusturya Anayasası’na göre mahkemeler kanunla kurulmaktadır. 

Avusturya Anayasası’nın ilgili 83. maddesi şu şekildedir:  
Mahkemeler federal kanunla kurulur.20  

Çek Cumhuriyeti  
Çek Cumhuriyeti Anayasası’na göre mahkemelerin kuruluşu ve 

organizasyonu parlamento tarafından kanunla yapılmaktadır. Çek Cumhuriyeti 
Anayasası’nın ilgili 91. maddesi şu şekildedir:  

Yargı ve mahkemelerin organizasyonu kanunla yapılır.21 

Hollanda  
Hollanda Anayasası’na göre mahkemelerin kurulması ve organizasyonu 

parlamento tarafından kanunla yapılır. Hollanda Anayasası’nın ilgili 116. 
maddesi şu şekildedir:  

Mahkemelerin oluşturulması, organizasyonu yargının yetkileri 
Parlamentoca kanunla belirlenir.22 

İspanya  
İspanya Anayasası’na göre Parlamento mahkemeleri kurar; Adalet 

Divanı’nın yapısını, işleyişini ve yönetimini kanunla belirler. İspanya 
Anayasası’nın ilgili 122. maddesi şu şekildedir:  

Yargı ile ilgili organik kanunla, mahkeme ve Adalet Divanları’nın 
yapısına, işleyişine ve yönetimine karar verilir.23  
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İsviçre  
İsviçre Anayasası’na göre mahkemeler kanunla kurulur. İsviçre 

Anayasası’nın ilgili 30. maddesi şu şekildedir:  
Mahkemeler kanunla kurulur.24  

Romanya 
Romanya Anayasası’na göre mahkemeler kanunla kurulur. Romanya 

Anayasası’nın ilgili 125. maddesi şu şekildedir:  
Mahkemeler kanunla ihdas edilir.25 

Macaristan  
Macaristan’ın Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni anayasasına göre 

mahkemeler kanunla kurulmaktadır. Macaristan Anayasası’nın ilgili XXVI. 
maddesi şu şekildedir:  

Mahkemeler kanunla kurulur.26 

Slovakya  
Slovakya Anayasası’na göre mahkemeler kanunla kurulur. Slovakya 

Anayasası’nın ilgili 48. maddesi şu şekildedir:  
Mahkemeler kanunla kurulur. 27 

Yargıtay ve Danıştay 

Yargıtay ve Danıştay, 1982 Anayasası’nda “yüksek mahkemeler” 
arasında sayılmıştır. Yüksek mahkeme, “nihai karar verme yetkisine sahip 
mahkeme” anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle yüksek mahkeme, kararları 
başka bir mahkeme nezdinde temyiz edilemeyen, başka bir mahkemeye tabi 
olmayan mahkemedir. Yüksek mahkeme, yargı kolu veya yargı dalı tanımının 
yapılmasında da kullanılabilir.28 Buna göre kararları aynı yüksek mahkemede 
temyiz edilen mahkemelerin oluşturduğu düzene yargı kolu adı verilir.29 
Yargıtay adli yargı, Danıştay ise idari yargı kolunun en yüksek mahkemesidir.  

Adli yargı, olağan ve genel yargıdır. Bir başka ifadeyle diğer yargı 
kollarının görev alanına girmeyen davalara adli yargıda bakılır. Genel olarak 
ceza ve hukuk uyuşmazlıkları adli yargıda görülür. Adli yargıda yüksek 
mahkeme görevi, Yargıtay tarafından yerine getirilir. Yargıtay’ın esas görevi, 
adli yargıda bir temyiz yeri olarak, ilk derece mahkemelerinin kararlarını 
incelemek, adli yargı içinde yer alan mahkemeler arasında içtihat birliğini 
sağlamaktır. Böylece ulusal hukukun uygulanmasında yeknesaklık sağlanır.30 
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Danıştay, idari yargı alanındaki yüksek mahkemedir. İdareyle bireyler 
arasında idari eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargı tarafından 
çözümlenir. İdari yargı alanında genel görevli mahkeme idare mahkemeleridir. 
Bununla beraber, vergi mahkemeleri ve Danıştay dava daireleri ilk derece 
mahkemesi olarak görev yapan özel görevli yargı yerleridir. Danıştay bir yargı 
yeri olarak, belli konularda ilk derece mahkemesi ve esasen bir temyiz 
mahkemesi olarak görev yapmaktadır. İdare ve vergi mahkemelerinin kurul 
olarak aldıkları kararlar, Danıştay dava daireleri tarafından temyiz yolu ile 
incelenir. Danıştay dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak aldıkları 
kararlara karşı ise Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna 
temyizen başvurulabilir. Danıştay sadece bir temyiz mercii değil, aynı zamanda 
devletin en yüksek danışma organıdır. Danıştay, yukarıda bahsedilen ve yargı 
görevini yerine getiren daireleri dışında danışma görevini yerine getiren 
daireleri aracılığıyla kendisine Anayasa ve kanunlar uyarınca verilen danışma 
görevini yürütür.31 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddeleri şu 
şekildedir:  

Madde 154 - Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun 
başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son 
inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış 
adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar 
arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci 
başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay 
Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl 
için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Genel 
Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday 
arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi 
bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay’ın kuruluşu, işleyişi, Başkan, 
başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı 
ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kanunla düzenlenir. 
Madde 155 - Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka 
bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme 
merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar. Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve 
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile 
ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde 
düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları 
çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Danıştay 
üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu 
meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; 
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dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından 
Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir. Danıştay Başkanı, Başsavcı, 
başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay 
Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl 
için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Danıştay’ın 
kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ile 
üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idarî yargının özelliği, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kanunla düzenlenir.32 

İncelenen diğer ülkelerdeki durum şu şekildedir: 

Almanya 
Almanya Federal Cumhuriyeti Temel Kanunu’nda hem Yargıtay hem de 

Danıştay’a karşılık gelen iki yüksek mahkemeye ilişkin düzenlemeye yer 
verilmiştir. Yargıtay benzeri mahkeme olan Federal Adalet Divanı ve 
Danıştay’a karşılık gelen Federal İdare Mahkemesi’nin nihai mahkeme olarak 
tanımlandıkları ve özel olarak görev tanımlarının yapılmadığı ilgili madde 
düzenlemesi aşağıdadır:  

Madde 95 - Federal Adalet Divanı ve Federal İdare Mahkemesinin adli 
ve idari, mali, yargının en yüksek yargı mercileridir. Bu mahkemelerde 
görev yapacak hâkimler, yetkili Federal bir bakan, eyaletlerden gelen 
ve bu konuda yetki sahibi bakanlar ve Federal Meclis (Bundestag) 
tarafından seçilen eşit sayıdaki üyeden oluşan bir komisyon tarafından 
müştereken seçilirler.33 

Belçika 
Belçika hukuk sisteminde de hem (aşağıda Yüksek Mahkeme olarak 

belirtilen) Yargıtay hem de Danıştay benzeri yargı mercileri bulunmaktadır. 
İlgili anaysa maddeleri aşağıda verilmiştir:   

Madde 147 - Bütün Belçika için görev yapan bir Yüksek Mahkeme 
bulunmaktadır. Mahkeme, davanın esası üzerinde yetki sahibi değildir.  
Madde 158 - Yüksek Mahkeme kanunda öngörülmüş usullerle yetki 
uyuşmazlıklarını karara bağlar.  
Madde 160 - Bütün Belçika’da görev yapmak üzere kurulmuş, oluşumu, 
yetkileri ve faaliyetleri kanunla düzenlenen bir Danıştay bulunmaktadır. 
Bununla birlikte Kral’a kanunla, yine kanunun belirttiği ilkelere uygun 
olarak, usul getirme yetkisi verilebilir. Danıştay, bir idare mahkemesi 
gibi karar verir ve kanunla öngörülen durumlarda görüş bildirir.34 
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Bulgaristan 
Bulgaristan Anayasası adli yargı alanında Yüksek Temyiz Mahkemesi, 

idari yargı alanında ise Yüksek İdare Mahkemesi olmak üzere iki ayrı yüksek 
mahkeme öngörmektedir. Aşağıda ilgili anayasa maddeleri sıralanmıştır: 

Madde 119 - Adaletin uygulanması Yüksek Temyiz Mahkemesi, 
Yüksek İdare Mahkemesi, temyiz mahkemeleri, istinaf mahkemeleri, 
askeri mahkemeler ve bölge mahkemeleri eliyle sağlanır.  
Madde 124 - Yüksek Temyiz Mahkemesi, kanunun bütün mahkemeler 
tarafından kesin ve eşit uygulanmasını sağlamak üzere nihai olarak 
yargısal denetim yapar. 
Madde 129 - Yüksek Temyiz Mahkemesi Başkanı, Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Yargı 
Konseyinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından yedi yıllığına 
atanır. Bir kişi ikinci kez bu göreve seçilemez. Cumhurbaşkanı 
tekrarlanan bir teklif üzerine atama veya görevden almayı reddedemez.  
Madde 125 - Yüksek İdare Mahkemesi, idari yargıda kanunların tam ve 
eşit şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla yüksek yargı denetimi 
yapar. Mahkeme, Bakanlar Kurulunun ve bakanların hazırladığı kanun 
tasarıları hakkındaki hukuka aykırılık iddialarını ve kanunla verilen 
diğer her türlü işi karara bağlar.35 

Estonya 
Estonya, hukuk sisteminde tek yüksek mahkeme bulunan ülkelerden 

birisidir. Estonya Anayasası’ndaki ilgili düzenleme aşağıdadır: 
Madde 149 - Bölge mahkemeleri, şehir mahkemeleri ve idari 
mahkemeler ilk derece mahkemeleridir. İstinaf mahkemeleri temyiz 
mahkemeleridir ve ilk derece mahkemelerinin kararlarını üst 
mahkemeye havale usulüyle inceler. Yüksek Mahkeme, en yüksek 
dereceli mahkemedir ve mahkeme kararlarını temyiz usulüyle inceler. 
Yüksek Mahkeme aynı zamanda anayasal inceleme yapan 
mahkemedir.36 

Finlandiya 
Finlandiya Anayasası, nihai yargı yeri olarak adli yargı alanında Yüksek 

Mahkeme, idari yargı alanında ise Yüksek İdare Mahkemesi adı altında görev 
yönünden Türk hukukundaki Yargıtay ve Danıştay’a büyük benzerlik gösteren 
iki ayrı mahkeme düzenlemektedir. Bu mahkemelerin yasama faaliyetinin 
başlatılması sürecinde yer almaları söz konusu olabilmektedir. İlgili anayasa 
maddeleri aşağıda verilmiştir:   

Madde 98 - Yüksek Mahkeme, Temyiz Mahkemeleri ve Bölge 
Mahkemeleri adli yargı, Yüksek İdare Mahkemesi ve bölge idare 
mahkemeleri idari yargı yerleridir.  
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Madde 99 - Yüksek Temyiz Mahkemesi, hukuk davaları, ticari davalar 
ve ceza davalarının son inceleme merciidir. İdari davalar, son inceleme 
yönünden Yüksek İdare Mahkemesince karara bağlanır. Yüksek 
Mahkemeler kendi yetki alanları içinde adaletin işlemesi üzerinde 
denetim yaparlar.  Hükümete, yasama faaliyetinin başlatılmasında öneri 
sunabilirler. 
Madde 100 - Yüksek Temyiz Mahkemesi ve Yüksek İdare Mahkemesi, 
mahkeme başkanı ve gerekli sayıda hâkimden oluşur. Yüksek Temyiz 
Mahkemesi ve Yüksek İdare Mahkemesi, kanunla başka bir yeter sayısı 
düzenlenmedikçe beş üyenin hazır bulunmasıyla karar yeter sayısına 
sahip olur.37 

Fransa 
Fransa Anayasası’nda hem Yargıtay hem de Danıştay benzeri iki yüksek 

mahkeme düzenlenmiştir. Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) ’nın niteliği ve 
yerine getirdiği görevler hakkında anayasada düzenleme bulunmamaktadır. 
Fransız Danıştayı (Conseil d’État) ise işlevsel anlamda anayasal düzenlemeye 
sahiptir.   

Madde 37- Kanunların düzenleme alanına girmeyen konular düzenleyici 
işlemlerin konusudur. Bu konular hakkında çıkarılan düzenleyici 
işlemler, Danıştay’ın görüşünün alınmasının ardından kararname ile 
değiştirilebilir.  
Madde 38- Hükümet, programını uygulamak amacıyla, sınırlı bir süre 
için, aslında kanunla düzenlenmesi gereken konular hakkında tüzük 
çıkarmak konusunda Parlamentodan yetki ister. Tüzükler, Danıştay’ın 
görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca hazırlanır.  
Madde 39- Hem Başbakan hem de milletvekillerinin yasama teklifi 
sunma hakları vardır. Hükümetin sunduğu kanun tasarıları, Danıştay’ın 
görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulunda görüşülür ve 
Parlamentonun bir kanadı veya her ikisinde müzakereye sunulur. 
Kanunla belirlenen koşullar altında Parlamentonun her iki kanadının 
Meclis Başkanları, milletvekilleri tarafından sunulmuş kanun tekliflerini 
komisyonlarda görüşülmesinden önce, teklifi sunan vekil karşı 
çıkmadıkça, görüşünü almak için Danıştay’a iletir. 
Madde 61-1 Bir mahkeme önünde görülmekte olan bir davada bir kanun 
hükmünün Anayasanın garanti altına aldığı hak ve özgürlükleri ihlal 
ettiği ileri sürülmesi halinde, durum Danıştay veya Yargıtay tarafından 
belirli bir süre içinde Anayasa Mahkemesine götürülür.  
Madde 65- Yüksek Yargı Konseyi, hâkimler hakkında yargılama yapan 
bir daire ile savcılar hakkında yargılama yapan bir daireden meydana 
gelmektedir. Hakimler üzerinde yargılama yetkisine sahip daireye 
Yargıtay Birinci Başkanı başkanlık eder. Savcılar hakkında yargılama 
yapmakla yetkili olan daireye ise Yargıtay Başsavcısı başkanlık eder. 
Yüksek Yargı Konseyi’nin hakimleri yargılamakla yetkili dairesi 
Yargıtay hakimlerinin atanması hakkında görüş bildirir.38  
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Gürcistan 
Gürcistan hukuk sisteminde nihai karar mercii tek bir yüksek mahkeme 

bulunmaktadır. İlgili anayasa maddesi aşağıda verilmiştir:  
Madde 90- Gürcistan Yüksek Mahkemesi en yüksek temyiz merciidir. 
Mahkemenin başkan ve üyeleri oy çoğunluğuyla, parlamento tarafından 
en az on yıllığına Cumhurbaşkanının sunduğu aday listesi arasından 
seçilir. Mahkemenin yetkisi, teşkilatı, çalışma usulleri ve üyelerinin 
görev süresinin zamanından önce sona ermesi kanunla düzenlenir. 
Başkan ve üyeleri kişi dokunulmazlığından yararlanırlar. Başkan veya 
üyeler hakkında yürütülecek bir ceza kovuşturması, verilecek bir 
tutuklama veya gözaltı kararı, evlerinin, arabalarının, işyerlerinin ve 
bizzat kendilerinin aranması parlamentonun iznine tabidir. Bunun 
istisnası suçüstü halidir ve bu durum parlamentoya derhal bildirilir. 
Parlamentonun onay vermemesi halinde tutuklanan veya gözaltına 
alınan kişi derhal serbest bırakılır.39 

Hırvatistan 
Hırvatistan hukuk sistemi yargının bütün alanlarında görevli ve yetkili tek 

bir yüksek mahkeme öngörmektedir. Anayasa’nın ilgili maddesi aşağıdadır: 
Madde 119- Hırvatistan Yüksek Mahkemesi, en yüksek hukuk 
mahkemesi olarak, kanunların yeknesak biçimde uygulanmasını ve 
herkesin kanun önünde eşitliğini temin eder. Hırvatistan Yüksek 
Mahkemesi Başhâkimi, Yüksek Mahkeme Genel Kurulunun ve 
parlamentonun yetkili komisyonunun ön görüşü alındıktan sonra, 
Cumhurbaşkanının teklifi üzerine parlamento tarafından atanır ve 
görevden alınır. Başhâkim dört yıllık bir süre için atanır. Mahkemelerin 
kuruluşu, yargı yetkisi, oluşumu ve teşkilatı ile yargılama usul ve 
esasları kanunla düzenlenir.40 

Hollanda 
Hollanda Anayasası’nda yasama faaliyetinde ve idari yargı alanında 

tavsiye görüşü bildirmekle görevli bir Danıştay ve adli yargı alanında temyiz 
mahkemesi olarak görev yapan bir Yüksek Mahkeme düzenlenmiştir. Yüksek 
Mahkeme, aynı zamanda milletvekilleri ve bakanların yargılandığı bir adalet 
divanı olarak görev yapar. Aşağıda ilgili anayasa maddeleri verilmiştir: 

Madde 73- Danıştay veya Danıştay’ın bir dairesi, kanun veya karar 
tasarılarının yanı sıra uluslararası anlaşmaların onaylanmasında 
Parlamentoya görüş bildirir. Bu danışma görevi, kanunla belirlenen 
hallerde bir yana bırakılabilir. Danıştay veya Danıştay’ın bir dairesi, 
Kraliyet Kararnamesi ile karara bağlanması gereken idari 
uyuşmazlıkların araştırılması ve bu uyuşmazlıkların karara 
bağlanmasında tavsiye görüşü bildirilmesinden sorumludur. Danıştay 
veya bir dairesinin, kanuni düzenlemeyle idari uyuşmazlıklarda karar 
vermesi istenebilir.  
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Madde 74- Danıştay’a Kral başkanlık eder. Tahtın muhtemel varisi, 18 
yaşına geldiğinde hukuken Danıştay toplantılarına katılma hakkı 
kazanır. Kraliyet ailesinin diğer üyelerinin bu hakka sahip olması, bir 
kanunla bu konunun düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Danıştay üyeleri 
Kraliyet Kararnamesi ile ömür boyu görev yapmak üzere atanırlar. 
Danıştay üyeliği emeklilik veya kanunla belirlenen yaşa gelinmesi 
halinde sona erer. Danıştay üyelerinin görevleri, kanunla düzenlenen 
bazı durumların ortaya çıkması üzerine askıya alınır veya sona erdirilir. 
Üyelerin hukuki statüleri kanunla düzenlenir.  
Madde 75- Danıştay’ın teşkilatı, oluşumu ve yetkileri kanunla 
düzenlenir. Danıştay’a veya Danıştay dairelerinden birisine kanunla ek 
görevler verilebilir.  
Madde 118- Hollanda Yüksek Mahkemesinin üyeleri, Hollanda 
Parlamentosu Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanan üç kişilik bir 
listeden atanır. Kanunla düzenlendiği şekilde ve kanunla belirlenen 
sınırlar dahilinde hukuku ihlal eden yargı kararlarının temyiz yoluyla 
iptali Yüksek Mahkemenin sorumluluğundadır. Yüksek Mahkemeye 
Parlamento tarafından başka görevler verilebilir.  
Madde 119- Hollanda parlamentosunun eski veya hali hazırdaki üyeleri, 
bakanlar ve bakan yardımcıları görevleri süresince işledikleri suçlardan 
dolayı Yüksek Mahkemede yargılanır. Yargılamaya ilişkin usul, 
Kraliyet Kararnamesi veya parlamentonun alt kanadı tarafından 
verilecek bir karar üzerine başlatılır.41 

İspanya 
İspanya hukuk sisteminde bütün yargı alanları için tek bir yüksek yargı 

mercii bulunmaktadır. Yüksek Mahkeme, genel temyiz mahkemesi olma 
özelliği dışında yüksek devlet görevlilerini yargılama yetkisine de sahiptir. İlgili 
anayasa maddeleri aşağıda belirtilmiştir:  

Madde 71- Kongre (İspanya Parlamentosunun alt kanadı) ve Senato 
(parlamentonun üst kanadı) üyeleri aleyhinde yürütülen ceza 
yargılamasında yetkili mahkeme, Yüksek Mahkeme’nin Ceza 
Dairesidir.  
Madde 102- Başbakan ve Hükümetin diğer üyeleri Yüksek Mahkeme 
Ceza Dairesinde cezai yönden sorumlu tutulabilirler. 
Madde 123- Yüksek Mahkeme, İspanya’nın tamamı üzerinde yargı 
yetkisine sahiptir ve anayasal güvencelere ilişkin hususlar hariç olmak 
üzere, hukukun her dalında en yüksek yargı yeridir. Yüksek Mahkeme 
Başkanı, kanunla öngörülen şekilde Yargı Kuvveti Genel Konseyi42nin 
yapacağı teklif üzerine Kral tarafından atanır.43 
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İsveç 
İsveç Anayasası’nda Yüksek Mahkeme ve Yüksek İdare Mahkemesi 

olarak, adli ve idari yargı alanında iki ayrı yüksek mahkeme düzenlenmiştir. Bu 
mahkemelerle ilgili anayasa maddeleri aşağıdadır:  

Bölüm 11. Adaletin Uygulanması  
Madde 1- Yüksek Mahkeme, temyiz mahkemeleri ve bölge adliye 
mahkemeleri adli yargı yerleridir. Yüksek İdare Mahkemesi, idari 
temyiz mahkemeleri ve idare mahkemeleri idari yargı yerlerini 
oluşturur. Yüksek Mahkeme, Yüksek İdare Mahkemesi, temyiz 
mahkemeleri ve idari temyiz mahkemelerinde dava açma hakkı kanunla 
sınırlanabilir. Diğer mahkemeler kanuna uygun olarak kurulur.  
Bir kimsenin Yüksek Mahkeme veya Yüksek İdare Mahkemesinde üye 
olarak görev yapması, o kişinin ancak halihazırda veya önceden devamlı 
maaşlı bir hâkim olarak atanmış olması halinde mümkündür. Belli bir 
dava grubu veya belli dava gruplarına bakmak için kurulan 
mahkemelerle ilgili olarak bu kurala kanunla istisna getirilebilir. 
Devamlı ve maaşlı hâkimleri Hükümet atar. 
Madde 8- Yüksek Mahkeme veya Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin 
atanmasında işlenen bir suç fiili ile ilgili yasal takip Yüksek 
Mahkemede görülür. Yüksek İdare Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin 
bir üyesinin görevden uzaklaştırılması veya görevinin askıya alınması 
veya tıbbi incelemeye tabi tutulması konularını görüşür. Sayılan 
durumlar Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinden birisi hakkında 
yürütülecekse, bu kez süreci Yüksek Mahkeme yürütür. Söz konusu 
süreçler Ombudsman veya Adalet Bakanı tarafından başlatılır.  
Madde 13- Dava konusunun Hükümet, bir idare mahkemesi veya idari 
bir makamın başvurulacak en yüksek mercii olması hallerinde kapanmış 
bir davanın yeniden açılması ve zamanaşımı süresinin yenilenmesi, 
Yüksek İdare Mahkemesi veya bu durum kanunla belirlenmişse alt 
dereceli bir idare mahkemesi tarafından yapılır.  Bunun dışındaki diğer 
durumlarda, kapanmış bir davanın yeniden açılması ve zamanaşımı 
süresinin yenilenmesi, Yüksek Mahkeme veya kanunla öngörülmesi 
halinde idare mahkemesi olmayan bir başka mahkeme tarafından 
yapılır.44 

İsviçre 
İsviçre Konfederasyonu’nda anayasal düzeyde tek bir yüksek mahkeme 

tanımlanmıştır. Federal Yüksek Mahkeme adını taşıyan bu mahkemeye ilişkin 
hükümler getiren ilgili anayasa maddeleri aşağıda verilmiştir:   

Madde 188- Federal Yüksek Mahkeme, Konfederasyonun en yüksek 
yargı otoritesidir. Teşkilat ve çalışma usulleri kanunla düzenlenir. 
Mahkeme kendi idare mekanizmasına sahiptir.  
Madde 189- Federal Yüksek Mahkeme aşağıda sayılan konularda 
meydana gelen ihlallerle ilgili davaları karara bağlar: 
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a) federal hukuk;  
b) uluslararası hukuk;  
c) kantonlar arası hukuk;  
d) kanton düzeyindeki anayasal haklar;  
e) kanton düzeyinde, toplulukların özerkliği ve kamu tüzel 

kişilikleri lehine tanınan diğer garantiler;  
f) siyasi haklara dair federal düzeyde ve kanton düzeyindeki 

yasal düzenlemeler.  
Mahkeme Konfederasyon ve Kantonlar arasında veya kantonların 
birbirleri arasındaki uyuşmazlıkları karara bağlar. Mahkemenin yargı 
yetkisi kanunla genişletilebilir. Federal Meclis veya Federal Konseyin 
kanunları Federal Yüksek Mahkemeye götürülmez. İstisnalar kanunda 
saklıdır.  
Madde 190- Federal Yüksek Mahkeme ve diğer yargı makamları, 
federal kanunlar ve uluslararası hukuka göre karar verir. 
Madde 191- Federal Yüksek Mahkeme’ye başvurma hakkı kanunla 
teminat altına alınmıştır, bu hakka kanunla sınırlamalar getirilebilir. 
Esaslı bir önemi haiz olmayan hukuki bir konuyla ilgili 
uyuşmazlıklarda, kanunla uyuşmazlık konusu miktar için bir eşik 
getirilebilir. Açıkça dayanaksız başvurular için kanunla daha basit bir 
başvuru yolu öngörülebilir.45 

Norveç 
Norveç Anayasası’na göre adli ve idari yargıda nihai karar verecek ayrı 

ayrı yüksek mahkemeler söz konusu değildir. “Yüksek Mahkeme” adı verilen 
tek bir mahkemenin her iki yargı alanında başvurulabilecek en yüksek mercii 
olduğu belirtilmiştir. Konuya ilişkin maddeler şu şekildedir: 

Madde 88- Yüksek Mahkeme yargılamada nihai karar merciidir. 
Bununla beraber Yüksek Mahkemeye başvuru kanunla sınırlanabilir. 
Yüksek Mahkeme bir başkan ve en az dört üyeden meydana gelir.  
Madde 90- Mahkemenin verdiği kararlar hiçbir şekilde temyiz 
edilemez.  
Madde 91- Hiç kimse 30 yaşından önce Yüksek Mahkeme hâkimi 
olarak atanamaz.46 

Romanya 
Romanya Anayasası, adli ve idari yargı ayrımı yapılmaksızın, nihai karar 

mercii olarak tek bir Yüksek Mahkeme öngörmektedir. Aşağıda ilgili madde 
düzenlemesi verilmiştir: 

Madde 126- Adaletin uygulanması Yüksek Temyiz ve Adalet Mahkemesi 
ve kanunla kurulan diğer mahkemelerin yetkisindedir. Yüksek Temyiz ve 
Adalet Mahkemesi, diğer mahkemelerce kanunların yorumlanması ve 
uygulanmasının yeknesaklığını sağlar. Mahkemenin oluşumu ve 
çalışma usulleri organik bir kanunla düzenlenir.47 
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Rusya 
Rusya Federasyonu Anayasası’nda, Yüksek Mahkeme olarak adlandırılan 

yargı merciinin adli ve idari yargı alanındaki en yüksek mahkeme olduğu 
belirtilmektedir. İlgili madde hükmü aşağıda verilmiştir: 

Madde 126- Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi medeni, cezai, 
idari ve diğer davalara ilişkin ve genel mahkemeler üzerinde üst yargı 
organı olup, federal kanunla öngörülen usulde onların faaliyeti hakkında 
yargı denetimini gerçekleştirir ve mahkeme pratiğine ilişkin açıklamalar 
yapar.  
Yüksek Mahkeme üyelerinin Rusya Parlamentosu (Federal Meclis)’nun 
üst kanadı olan Federasyon Konseyi tarafından atanacağı hükme 
bağlanmıştır:  
Madde 128- Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi, Rusya 
Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Hakem 
Mahkemesi hâkimleri, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının 
önerisiyle Federasyon Konseyi tarafından atanır. Rusya Federasyonu 
Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Rusya 
Federasyonu Yüksek Hakem Mahkemesi ve diğer federal mahkemelerin 
yetkileri, oluşum ve faaliyet şekli federal anayasal kanunla düzenlenir.48 

Slovakya 
Slovakya hukuk sisteminde Slovakya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi 

adı altında tek bir yüksek yargı mercii bulunmaktadır. Söz konusu mahkemeye 
ilişkin düzenlemeler aşağıda verilmiştir: 

Madde 143- Mahkeme teşkilatı Slovakya Cumhuriyeti Yüksek 
Mahkemesi ve diğer mahkemelerden oluşur.  
Madde 145- Slovakya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin başkanı ve 
yardımcısı, Yüksek Mahkeme üyeleri arasından beş yıllığına 
parlamentonun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Başkan 
ve yardımcısı ard arda iki kez bu göreve atanabilir. Başkan ve 
yardımcısı Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilir.49  

Slovenya 
Slovenya Anayasası, adli ve idari yargıda nihai karar mercii olarak görev 

yapan iki ayrı mahkeme değil, tek bir yüksek mahkeme öngörmektedir. 
Mahkemenin niteliğini belirten ve fakat bunun dışında görevine ilişkin ayrıntılı 
hükümler içermeyen ilgili madde düzenlemesine göre;  

Madde 127- Yüksek Mahkeme ülkedeki en yüksek yargı yeridir. 
Mahkeme olağan ve olağanüstü yasal çözüm yollarına karar verir ve 
kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.50 
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Ukrayna 
Ukrayna da anayasasında Yüksek Mahkeme adı altında bütün yargı 

kolları için görev yapan tek bir mahkeme öngören ülkelerdendir. Bu husus, 
Ukrayna Anayasası’nın ilgili maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

Madde 125- Ukrayna Yüksek Mahkemesi genel yargı yetkisi 
dâhilindeki mahkeme sisteminin en yüksek yargı organıdır.  
Madde 128- Ukrayna Yüksek Mahkemesi Başkanı, Ukrayna Yüksek 
Mahkemesi Genel Kurulunca kanunla öngörülen usule uygun olarak 
gizli oyla seçilir ve görevden alınır.51 

Yunanistan 
Yunanistan Anayasası’nda Yargıtay benzeri bir yüksek mahkeme yer 

almamaktadır. Aşağıda “Yüksek İdare Mahkemesi” adı verilen Danıştay benzeri 
bir mahkemeye ilişkin madde hükmü verilmiştir:  

Madde 94- İdari uyuşmazlıkları karara bağlama yetkisi, kanunla 
düzenlendiği şekilde, Sayıştay’ın yetkili olduğu konular saklı kalmak 
üzere, Yüksek İdare Mahkemesi ve idare mahkemelerinin görev 
alanındadır.  
Madde 95- Yüksek İdare Mahkemesinin yargı yetkisi esas olarak: 
Dilekçe üzerine idari makamların icrai nitelikli işlemlerini,  yetki aşımı 
veya yasa düzenlemelerin ihlali sebebiyle iptali, 
Dilekçe üzerine ve kanunda öngörüldüğü şekilde ilk derece idare 
mahkemelerinin nihai kararlarını bozma,  
Anayasa ve diğer yasal düzenlemelerde yer aldığı şekilde idari 
uyuşmazlıkları görmek  
Genel düzenleme içeriğine sahip yönetmelik hazırlamadan ibarettir. 
3. Yüksek İdare Mahkemesinin iptal yönünden yargı yetkisi içindeki 
bazı dava kategorileri, esası veya önemi bakımından, kanunla ilk derece 
idare mahkemelerinin yetkisi içine sokulabilir. Yüksek İdare 
Mahkemesi istinaf mahkemesi gibi görev yapar.  
4. Yüksek İdare Mahkemesinin yargı yetkisi kanunla düzenlendiği 
şekilde belirlenir ve uygulanır.  
5. Kamu yönetimi, yargı kararlarıyla uyumlu olmak zorundadır. Bu 
yükümlülüğün ihlali, kanunla düzenlendiği şekilde herhangi yetkili 
birimi sorumlu kılar. Kamu yönetiminin yargı kararlarıyla söz konusu 
uyumunu sağlayan tedbirler kanunla belirlenir.52 

Yüksek Yargı Kurulları	
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını temin etme amacıyla farklı adlar 

altında özellikle Avrupa kıtası ve Güney Amerika ülkelerinde yargı kurulları 
oluşturulmuştur.  
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Avrupa kıtası örneğinde kurulların görev kapsamları bakımından ikili bir 
ayrıma gidildiği görülmektedir.53 Buna göre bir Güney Avrupa sistemi 
içerisinde yargı kurulları sadece mahkemelerin bağımsızlığını sağlama 
bakımından hâkim ve savcıların özlük işleri ve disiplin yargılamalarından 
sorumlu iken Kuzey Avrupa sisteminde yer verilen kurullar bu yetkilere ek 
olarak yargı teşkilatının toptan düzenlenmesi, bütçelerinin kontrolü, yargı 
çevrelerinin belirlenmesi gibi görev ve yetkilere sahiptir. Bunun dışında 
merkezi bir yargı kurulu oluşturmaya gerek duymayan Almanya, Avusturya ve 
Finlandiya gibi bazı ülkeler de göze çarpmaktadır.  

Aşağıda, Güney Amerika’dan Arjantin ve çeşitli Avrupa ülkelerinden 
kurul örneklerine, ilgili ülke anayasa ve gerektiğinde diğer alt normlarına 
başvurmak suretiyle, ayrıntılı olarak yer verilmektedir.  

Fransa	
Anayasanın 64. maddesine göre Fransa’da yargı bağımsızlığının teminatı 

Cumhurbaşkanı’dır. Aynı madde içerisinde bu teminatın sağlanmasında 
yardımcı kuruluşun Adalet Yüksek Kurulu (High Council of Judiciary,  Le 
Conseil Supérieur de la Magistrature) olduğu belirtilmektedir. 

Anayasanın 65. maddesinde ise Kurul’a ilişkin ayrıntılara yer verilmiştir. 
Buna göre, Kurul hâkim ve savcılar daireleri olmak üzere iki daireden 
oluşmaktadır. Kurul’un Hâkimler Dairesi’ne, Yargıtay Başkanı (Temyiz 
Mahkemesi-Cour de Cassation) başkanlık etmektedir. Daire, Başkan dışında, 
beş hâkim, bir savcı, Danıştay tarafından atanan bir Danıştay üyesi, bir avukat 
ve yasama, yargı veya yürütme organlarında görevli olmayan nitelikli ve 
kamuoyunda tanınmış altı (6) vatandaştan oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı, Millet 
Meclisi Başkanı ve Senato Başkanı, söz konusu altı vatandaştan ikisini ayrı ayrı 
atarlar. Bu vatandaşların atanmasında Anayasanın 13. maddesinin son paragrafı 
esas alınır. Parlamentonun her iki kanadının başkanları tarafından yapılacak bu 
atama kararları, her bir meclisteki ilgili daimi komisyonlara yalnız görüşlerini 
bildirmek amacıyla iletilmektedir. 

Savcılar Dairesi’ne ise Yargıtay Başsavcısı başkanlık etmektedir. Daire, 
Başkan dışında beş savcı, bir hâkim, bir Danıştay üyesi, bir avukat ve altı 
vatandaştan teşkil olunur. Daire, savcıların atanmasına ilişkin görüşlerini 
bildirmektedir. Daire ayrıca savcıların disiplin yargılamasında görüşlerini 
bildirmeye yetkilidir. Bu görüşlerin alınmasına ilişkin kararların alınması 
sırasında Hâkimler Dairesi’nde görevli savcının da katılımı sağlanmaktadır. 

Hâkimler Dairesi, Yargıtay üyelerinin  (Temyiz Mahkemesi-Cour de 
Cassation), İstinaf Mahkemeleri başkanlarının ve hukuk mahkemeleri (asliye) 
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başkanlarının atanması için öneride bulunur. Diğer yargıçlar yine bu dairenin 
görüşü alınmak suretiyle atanır. Ayrıca bu daire, yargıçların disiplin 
yargılamalarını da “disiplin mahkemesi” sıfatıyla yerine getirir. Bu görevin 
icrasında, Hâkimler Dairesi’ne Savcılık Dairesi’nde görevli hâkimin de katılımı 
sağlanır. 

Kurul, Cumhurbaşkanı’nın 64. maddenin yani yargı bağımsızlığının 
uygulanmasına yönelik taleplerine cevaben Genel Kurul halinde toplanır. Genel 
Kurul, ayrıca, Adalet Bakanı marifetiyle Kurul’a iletilen yargıç etiği ve adaletin 
tesisine ilişkin soruları da görüşür ve görüşlerini bildirir. Genel Kurul, yukarıda 
her bir daire için bahsedilen beş hâkimden üçü, beş savcıdan yine üçü, Danıştay 
üyesi, avukat ve sadece Hâkimler Dairesi’nde görev yapan altı vatandaştan 
meydana gelmektedir. Genel Kurul’a Yargıtay Başkanı ve yokluğunda Yargıtay 
Başsavcısı başkanlık etmektedir. 

Adalet Bakanı, Kurul’un disipline ilişkin hususların görüşüldüğü 
toplantılar haricindeki diğer tüm toplantılara katılabilmektedir. Kurul’a, 
yargılama bekleyen vatandaşlar, şartları kanunda belirtilen şekilde, başvuru 
yapabilirler. 

Anayasanın 65. maddesi, Kurula ilişkin anayasa hükümlerinin 
uygulanmasının kanunla belirleneceğini son fıkrada belirtmiştir.54 Anayasa’da 
Kurul kararlarının niteliği ve hukuki gücüne dair herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır. 

Almanya	
Almanya’da yukarıda temel görev unsurlarını belirlediğimiz türden bir 

yüksek yargı kurulu görev yapmamaktadır. Almanya Temel Yasası 
(Grundgesetz-Basic Law) hâkimlerin bağımsızlığı, atanması, yer değiştirmesi 
gibi hususları ilke olarak belirledikten sonra bunlara ilişkin ayrıntıların federal 
veya yerel (Länder) yasalarda yer alacağını belirlemiştir. Örneğin, yerel 
yargıçlar eyalet Adalet Bakanı ve yargıç seçimi için görevlendirilmiş 
komisyonun ortak kararıyla atanmaktadır. (Temel Kanun md. 98/4). 

İtalya	
İtalya’da yargı bağımsızlığına vurgu yapan Anayasanın 104. Maddesinin 

ilk fıkrasında yargı organının özerk ve diğer devlet organlarından bağımsız 
olduğu açıkça ifade edilmektedir. Maddenin devamında bu bağımsızlığı garanti 
eden Yüksek Yargı Kurulu’na (Consiglio Superiora della Magistratura) ilişkin 
hükümlere yer verilmektedir.  
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Söz konusu 104. maddenin 2. fıkrası gereği, Kurulun başkanı, 
Cumhurbaşkanı’dır. Maddenin devamında üye seçimi, başkana vekâlet, üyelerin 
görev süresine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre; İtalyan 
Yargıtayı birinci başkanı ve Yargıtay Başsavcısı, Kurul’un doğal üyesidir. 
Üyelerin üçte ikisi çeşitli muhtelif kategorilerden “genel mahkeme hâkimleri” 
arasından, üçte biri ise İtalyan Parlamentosu tarafından ortak birleşimde 
(parlamentonun her iki kanadının ortak yaptığı birleşimler) üniversitelerde 
görevli hukuk profesörleri ve en az on beş yıl avukatlık mesleğini icra etmiş 
olanlardan seçilmektedir. 

Kurul parlamento tarafından seçilen üyeler arasından olmak kaydıyla bir 
başkanvekili seçer. Seçimle gelen kurul üyelerinin görev süresi 4 yılda sona erer 
ve iki dönem peş peşe (anayasadaki ifadesiyle “derhal”) yeniden seçilme hakları 
yoktur. Üyeler görevleri esnasında meslek örgütlerine kaydolamaz, 
parlamentoda veya bölgesel konseylerde görev alamazlar. 

Kurul’un görevleri ise Anayasanın 105. maddesinde ele alınmıştır. Bu 
maddeye göre, Kurul, kanuna (Adli Teşkilat ve Mahkemeler Kanunu) bağlı 
kalarak, yargıçların, mesleğe kabulü, atanması, görev yerlerinin değiştirilmesi, 
terfileri ve disiplin yargılamaları konularında yetkilere sahiptir. Örneğin atama 
konusunda A.y. md. 106’da, Kurul’un önerisiyle, üniversite hukuk profesörleri 
ve meslekte onbeş yılını doldurmuş ve yüksek mahkemeler için özel mesleki 
sicillere kaydolmuş avukatların liyakatlarına istinaden Yargıtay üyeliğine 
getirilebileceği düzenlenmiştir. 

Bunun dışında, hâkimlerin görevlerine son verilmesi ve yerlerinin 
değiştirilmesi ancak Kurul kararı ile mümkündür. Anayasa’nın 107. maddesine 
göre; Kurul’un, Adli Teşkilât Yasasında yer alan sebeplerle veya hakimlerin 
kendi rızası alınacak bir kararı olmadıkça, hâkimlerin görevden alınmaları, 
başka bir mahkeme veya göreve nakli veya görevden el çektirilmesi mümkün 
değildir. Aynı maddenin devamında Adalet Bakanı’nın Kurul’da görüşülmek 
üzere disiplin soruşturması başlatabilmesi mümkün kılınmıştır. 

İtalya’da Yüksek Yargı Kurulu’na ilişkin son olarak Anayasa’nın 110. 
maddesine değinilebilir. Bu maddede, adaletle ilişkili hizmetlerin 
teşkilatlandırılması ve işlevlerinin belirlenmesinde Adalet Bakanı’nın sorumlu 
olduğu ifade edilmiştir, ancak Bakanın bu sorumluluğu yerine getirirken 
Kurul’un bu konudaki yetkilerine halel getirmemesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Yunanistan	
Yunanistan’da Yüksek Yargı Kurulları bakımından ikili ayırıma gidildiği 

görülmektedir. Buna göre yargı mensuplarının (magistrates) atanması, terfileri, 
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başka sınıf veya makama alınmaları alanında yetkili olan Yüksek Yargı Kurulu 
(Supreme Judicial Council) (md. 90) ve yargı mensuplarının disiplin 
yargılamalarında görevli olan Yüksek Disiplin Kurulu (Supreme Disiplinary 
Council) (md. 91) görev yapmaktadır.  

Anayasa’nın 90. maddesinin 1. fıkrasına göre, Yüksek Yargı Kurulu, 
yukarıda sözü edilen atama, terfi gibi özlük işlerinin tertibinde, Devlet Başkanı 
tarafından çıkarılan kararname öncesindeki karar alma merciidir. Tüm atamalar 
devlet başkanı tarafından yayımlanacak kararname ile yapılır. Yargı Kurulu, 
ilgili yüksek mahkeme55 başkanı ile aynı yüksek mahkemeden en az iki yılını 
doldurmuş hâkimler arasından kurayla kanunda belirlenen şekilde şeçilen 
üyelerden oluşmaktadır. Bunlar dışında Kurul’a alacağı kararların ilgilendirdiği 
kişilere göre başka üyeler de katılmaktadır. Buna göre; 

Yüksek Adalet ve Ceza Mahkemesi Savcısı ve mahkemenin savcılık 
dairesinde  en az dört yıl görev yapmışlar arasından kurayla belirlenecek iki 
savcı yardımcısı, adalet ve ceza yargısına ilişkin hususlarda Yüksek Kurul’a 
iştirak eder. İdari mahkemeler ve Danıştay hakimlerine ilişkin konularda 
Kurul’a Danıştay Başkanı da iştirak eder. Benzer şekilde Sayıştay’a ilişkin 
kurulda da Danıştay başkanı bulunur. Son olarak Kurul’a, oy hakkı olmaksızın, 
en az Temyiz Mahkemesi veya dengi derecede görev yapan ve hizmet 
durumuna göre belirlenecek farklı yargı kollarında çalışan iki hâkimin de 
katılımı söz konusudur. 

90. maddenin 2. fıkrasına göre ise, Danıştay üyeliği, Yüksek Adalet ve 
Ceza Mahkemesi hâkimliği, Yüksek Adalet ve Ceza Savcıvekilliği, Sayıştay 
üyeliği, Temyiz Mahkemeleri başkan ve savcılıkları ve idari mahkemeler ile 
Sayıştay genel kurulları üyelikleri kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin 
kararlara kanunda belirlenecek diğer üyeler de (md.90 1. fıkrasında sayılan 
üyelere ek olarak) katılırlar. 

Kurulun aldığı kararlar kesin değildir. Adalet Bakanı Kurul kararını, 
kanunda belirli şartlara göre, ilgili yüksek mahkeme genel kuruluna havale 
ettirebilir. Aynı şekilde Kurul kararının muhatapları, kanunda belirtilen şartlar 
dahilinde, karara itiraz edebilirler. Bu durumda oluşan ilgili yüksek 
mahkemenin genel kurulu bir nevi ikinci derece mahkemesi (veya temyiz 
mahkemesi) konumundadır. Bu genel kurullura iştirak edecek üyelerin 
belirlenmesinde Anayasanın yukarıda belirtilen 90. maddesinin 1. fıkrası 
hükümlerinin (savcı, savcı yardımcıları, idari mahkeme genel kurulları ve 
Sayıştay’a ilişkin 1. fıkradaki 3 ve 6. cümleler arası hükümler) uygulanacağı 
belirtilmiştir. Adalet ve Ceza Yüksek Mahkemesi’nde teşkil olunacak ve 
Yüksek Yargı Kurulu kararlarını inceleyecek genel kurula ise, 90/1 md.nin 2. 
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cümlesinde ifade edilen Mahkeme Başkanı ve kurayla belirlenecek iki üyenin 
yanı sıra oy hakkına sahip olmaları sağlanmak suretiyle mahkeme savcılık 
teşkilatındaki savcıların da katılması öngörülmüştür. (md.90/3) Adalet 
Bakanı’nın başvurusu üzerine ilgili yüksek mahkeme genel kurullarının 
vereceği kararlar Bakan için bağlayıcıdır. (md.90/4) 

Yargı mensuplarının disiplin yargılamalarından ise Anayasanın 91. 
maddesinde çerçevesi çizilen Yüksek Disiplin Kurulu sorumludur. Bu kurul 
Yüksek Adalet ve Ceza Mahkemesi üyeleri derecesinde veya daha yüksek 
derecede hâkimler ile yine Yüksek Adalet ve Ceza Mahkemesi savcı 
yardımcısına denk gelen derecelerdeki savcıların disiplin yargılamalarını 
yürütmektedir. Yürütülen disiplin soruşturmaları Adalet Bakanı’nın başvurusu 
ile başlamaktadır. (md.91/1) 

Kurul, Danıştay Başkanı’nın başkanlığında, iki Danıştay başkan 
yardımcısı veya üyesi, iki Yüksek Adalet ve Ceza Mahkemesi başkan 
yardımcısı veya üyesi, iki Sayıştay başkan yardımcısı veya üyesi ve yurt içi 
üniversitelerin hukuk fakültelerinde görevli iki profesörden oluşmaktadır. Kurul 
üyeleri yüksek mahkemelerde veya hukuk fakültesinde en az üç yıl görev 
yapmış olanlar arasından kurayla belirlenmektedir. Haklarında disiplin 
soruşturması yürütülen kimselerle aynı yüksek mahkemede görevli üyeler söz 
konusu soruşturmaya ilişkin kurul kararına katılamamaktadır. Danıştay 
üyelerine karşı yürütülen soruşturmalarda, Kurul’a Yüksek Adalet ve Ceza 
Mahkemesi Başkanı başkanlık etmektedir. 

Yunanistan’da yukarıda sayılan hâkimler dışında kalan hakim ve 
savcıların disiplin soruşturmaları, kanunda belirlenen şekilde, kurayla 
belirlenecek hakimlerden oluşan ilk derece ve temyiz kurulları tarafından 
yürütülmektedir. Adalet Bakanı bu hakimlerin soruşturulması için başvuruda 
bulanabilmektedir. (md.91/3) 

Hollanda56 
Hollanda’da adli teşkilatın Adalet Bakanlığı etkisinden uzak olması 

adına, hem ayrı mahkeme kurulları (coart boards)57 hem de üst düzey bir yargı 
kurulu (The Council for the Judiciary) yargı teşkilatı içerisinde yer almaktadır. 
Kurul, Anayasa’da direkt olarak geçmemekle birlikte, mahkemelerin ve adli 
teşkilatın idaresinde görevler üstlenmiştir. Anayasanın 106. maddesinde,58 
mahkemelerin ve diğer adli teşkilatın kanunla (Adli Teşkilat Kanunu) 
belirleneceği ve yetkilerinin saptanacağı belirtilmiştir.  

Kurul, genel olarak, mahkemelerin bütçe tahsisi, mali yönetimi, personel 
yönetimi, bilgi ve bilişim hizmetleri ve iskan politikalarında belirleyicidir. 
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Özellikle, adli teşkilat bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve 
denetlenmesinde başat aktördür. Kurulun bütçeleme yöntemi kendi hazırladığı 
“iş gücü ölçüm” sistemine dayanmaktadır. Kurul, bu surette, mahkemelerin 
günlük işleyişine yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve mahkemlerin 
işlerliğini teşvik etme yönünde çalışmalar yürütmektedir.  

Mahkemelerin işleyişine yönelik genel politikanın belirlenmesinine 
ilişkin yetkilerine rağmen Kurul söz konusu yetkilerini mümkün olduğunca az 
kullanmaya gayret etmektedir.  

Kurul hakim, savcı ve diğer adli personelin işe alınması, 
görevlendirilmesi ve eğitimi alanındaki faaliyetlere destek vermektedir. Bu 
görevlerin icrasında mahkeme kurulları ile yakın temas sağlanmaktadır. 
Mahkeme kurullarının üye atanmasında Yargı Kurulu’nun önemli ağırlığı 
bulunmaktadır.  

Adalet hizmetlerinin kalitesini arttırma ve yeknesak bir hukuk düzeninin 
sağlanmasına katkıda bulunma, Kurul’un temel varlık nedenleri arasındadır. 
Kurul, ayrıca, yargıyı ilgilendiren yasalara ilişkin Hükümet’e tavsiyelerde 
bulunma ve bu tür yasaların yapım aşamasında danışma faaliyetinde bulunma 
görevini de yerine getirmektedir. 

Kurul, ikisi yargı organından ikisi de daha önce idari teşkilatlarda görev 
yapmış üst kademe yöneticelerinden olmak üzere dört üyeden oluşmaktadır. 
Üyeler, Adalet Bakanı’nın önerisi üzerine alınan Bakanlar Kurulu kararına 
istinaden bir “kraliyet kararnamesi” ile atanırlar. Adalet Bakanı üyelik 
önerilerini yaparken mevcut Kurul ve genel adli teşkilattan görüşler almaktadır. 
Üyelerin görev süresi 6 yıldır ve en fazla üç yıl için yeniden görevlendirilmeleri 
mümkündür. Kurul’un tüm idari işlerine yön veren ayrı bir sekreteryası da 
bulunmaktadır. 

Belçika	
Belçika Yüksek Yargı Kurulu (High Council of Justice/ Hoge raad voor 

de Justitie/Conseil supérieur de la Justice),  20 Kasım 1998’de Anayasa’nın 
151. maddesine yapılan eklerle oluşturulmuştur. Anayasada yer alan hükümlerin 
dışında Kurul’a ilişkin ayrıntılar 22 Aralık 1998 tarihli kanunla belirlenmiştir.59 

Belçika Anayasası’nın, 151. maddesinin 2. fıkrası, yargı bağımsızlığı 
ilkesi doğrultusunda ülkenin tamamında yetki sahibi olacak bir “Yüksek Adalet 
Kurulu” kurulacağını belirtmiştir. Maddeye göre Kurul, Fransızca ve 
Felemenkçe dili konuşulan iki ayrı komisyondan oluşur. Her komisyon eşit 
sayıda üyeye sahiptir ve komisyonlarda eş temsil esası uygulanır. Kurul, 
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kanunla belirlenen şartlar dahilinde, Senato (parlamento kanadı) tarafından üçte 
iki çoğunluk oyuyla seçilenler ile meslektaşları tarafından seçilen hakimler ve 
son olarak Savcılık  teşkilatınca seçilen üyelerden oluşmaktadır. (md.151/2-2. 
bent) 

 Her bir komisyonda adaylık ve atamalar komitesi yanında bir danışma ve 
araştırma komitesi yer almaktadır. Bu komiteler de aynı şekilde eşit temsil 
ilkesine bağlı olarak kurulurlar (md.151/2-3. bent). Kurul içerisindeki komisyon 
ve komitelerin düzeni ve yetkilerinin kullanım şekil ve şartları kanunla 
belirlenmektedir (md. 151/2-4. bent). Kurul’un yetki alanları ise 151. maddenin 
3. fıkrasında belirlenmiştir. Buna göre Kurul; 

1) Hâkimliğe ve savcılık teşkilatına atanacak adayları belirleme, 
2) Yüksek Mahkeme, istinaf mahkemeleri ve alt derece mahkeme 

başkanlarının ve başsavcı adaylarını belirleme, 
3) Hâkimlik veya savcılık sınıfına girme, 
4) Hâkim ve savcıların eğitimi, 
5) Yukarıda anılan mahkeme başkanlıklarını belirlemeye yönelik genel 

profiller hazırlama, 
6) Yargının genel işleyişi ve teşkilatlanması hakkında tavsiye ve 

tekliflerde bulunma, 
7) İç denetim vasıtalarının kullanımını teşvik etme ve gözetme, 
8) Her türlü disipline ilişkin ve cezai yetkiler hariç tutulmak kaydıyla; 

yargının işleyişine dair şikâyetleri almak, takip etmek ve inceleme 
başlatma alanlarında yetki sahibidir.60 

Yukarıda 1 ilâ 4. bentlerde yer alan yetkiler kanunda belirtilen şekil ve 
şartlarda adaylık ve atama komitelerince, 5 ilâ 8. Bentlerde yer alan yetkiler ise 
danışma ve araştırma komitelerince yerine getirilmektedir. Hangi hallerde bu 
komitelerin müşterek yetkilerini kullanacağı yine kanunla düzenlenmektedir. 
(md.151/3-9) 

Kurul’un, 3. fıkrada anılan yetkileri dışında ek yetkilerle donatılmasında 
Anayasanın 4. maddesinin  son fıkrasındaki oy nisabıyla (parlamento 
içerisindeki her bir dilsel bölge grubunun salt çoğunluğu)  kabul edilecek bir 
kanun gereklidir. (md.151/3-10) 

151. maddenin 4 ve 5. fıkralarında yukarıda bahsedilen adaylık ve atama 
işlemlerine ilişkin ayrıntılara ve bu yetkilerin hangi devlet organlarıyla 
paylaşıldığına değinilmiştir. Her iki fıkradaki hükümler şu şekildedir: 

Sulh hâkimleri, diğer hâkimler ve Yüksek Mahkeme hâkimleri kanunda 
belirtilen şartlarda ve şekilde Kral tarafından atanırlar.  
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Bu atama, ilgili adaylık ve atamalar komitesinin gerekçeli aday listesine 
bağlı olarak, kanunda belirtilen şartlarla, üçte iki ekseriyetle ve adayın 
yeterliliği ve uygunluğu değerlendirildikten sonra gerçekleştirilir. Bir 
aday ancak kanunda belirtilen şekilde ve gerekçesi belirtilerek 
reddedilebilir.  
İstinaf Mahkemesi hâkimi ya da Yüksek Mahkeme hâkimi 
atamalarında, ilgili mahkeme genel kurulu, bir önceki fıkrada belirtilen 
şekilde, adayın açıklanmasından önce ve kanunda belirtilen şekle uygun 
olarak gerekçeli görüşünü açıklar. 
Yüksek Mahkemenin Birinci Başkanı, istinaf mahkemelerinin birinci 
başkanları ve alt derece mahkemelerinin başkanları bu görevlere, 
kanunda belirtilen şart ve şekilde Kral tarafından atanırlar.  
Bu atama, ilgili adaylık ve atamalar komitesinin gerekçeli aday listesine 
dayalı olarak, kanunda belirtilen şartlarla, üçte iki ekseriyetle ve adayın 
yeterliliği ve uygunluğu değerlendirildikten sonra gerçekleştirilir. Bir 
aday ancak kanunda belirtilen şekilde ve gerekçesi belirtilerek 
reddedilebilir. 
Yüksek Mahkemenin Birinci Başkanı, ya da bir istinaf mahkemesinin 
birinci başkanının atanmasında, ilgili mahkeme genel kurulu, bir önceki 
cümlede belirtilen adayın açıklanmasından önce, kanunda belirtilen 
şekle uygun olarak gerekçeli görüşünü açıklar. 
Yüksek Mahkeme Başkanı, bu mahkemenin daire başkanları, istinaf 
mahkemelerinin daire başkanları ve alt mahkemelerin başkan 
yardımcıları, kanunda belirtilen şartlarla ve şekilde, mahkemelerin 
kendi aralarından bu görevlere atanırlar. 
152’nci madde hükmüne rağmen, bu görevlere yapılan atamaların süresi 
kanunla belirlenir. 

Yukarıda belirtilen hükümler ışığında Kurul, yargı makamlarına 
yapılacak atamalar için aday belirleme, vatandaşlardan gelen şikâyetleri ele 
alma, yargının işleyişini denetleme, siyasi otoritelere, adalet sistemi ve yargı 
mensuplarının eğitimine61 ilişkin tavsiye ve görüş bildirme görevlerini yerine 
getirmektedir.62  

İsveç	
İsveç’te 1975 yılından itibaren mahkemelerin daha ziyade idari ve mali 

yönetiminden sorumlu olan bir yüksek yargı kurulu (Domstolsverket) görev 
yapmaktadır. İsveç Anayasası’nın “Hükümet Senedi (Yapısı)” adlı kısmının 
yargıya ilişkin 11. bölümünde yargı mensuplarının atanması, ödenekleri, genel 
yargı örgütü vs. ilişkin hükümler bulunmakla birlikte Yargı Kurulu’na ilişkin 
bir hüküm bulunmamaktadır. 

İsveç Yargı Kurulu, yargı bağımsızlığını daha yakından ilgilendiren yargı 
mensuplarının atanması, disiplin yargılamalarını yürütme gibi görevlerden 
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ziyade yargının idari ve mali işlerini yürütme ve gözetme görevlerini yerine 
getirmektedir. Bütçe Kanunu’nda belirlenen harcamaların mahkemelere tahsisi, 
harcamalara ilişkin kesin hesapların yıllık raporlaması gibi temel görevler bu 
kapsamdadır. Kurul’un yetkileri bu anlamda “genel” ve “teknik” niteliktedir. 
Mahkemeler kendi bütçelerini yönetmede özerkliğe sahiptir. 

Kurul mahkemelerin özellikle periyodik harcama kalemlerine ilişkin 
hesapların muhasebesinde, teftişinde, mahkemelerin otomasyon ve hukuk 
veritabanları işletmesinde yardımcı faaliyetler yürütmektedir. Ayrıca 
mahkemelere personel alımı, personel kayıtlarının tutulması, yönetimi gibi 
konularda destek olmaktadır.  

Kurul altı hâkim, iki parlamento üyesi (milletvekili), iki sendika üyesi ve 
bir de genel direktörden oluşmaktadır. Genel direktör, Kurul kararı gerektiren 
her konuda sorumluluk sahibidir. Bu paralelde her türlü bütçe kararı, 
mahkemelerdeki eğitim ve lojistik desteğe ilişkin kararların alınmasında genel 
direktör yetkilidir.63 

Kurul, hâkim atamalarında, Adalet Bakanı’na öneriler sunan Adli 
Komisyon (Judicial Committee) ve Yargı Kurulu ile ortak çalışma 
yürütmektedir. Bu komisyonun en fazla dokuz üyesi Hükümet tarafından 
yenilenebilmek üzere 3 yıllığına seçilirler. Komisyon üyelerinin çoğunluğunun 
hâkimlik mesleğinden olması, bir üyenin ise avukat olması zorunludur. Yargıya 
ilişkin atamalarda bu komisyon Kurul ile birlikte hareket ederek, süreci yönetir. 
Yüksek Mahkeme ve Yüksek İdare Mahkemesi hâkimlerinin seçiminde ise ne 
Kurul’un ne de Komisyon’un herhangi bir yetkisi yoktur. Bu hâkimlerin 
atanmasında Hükümet doğrudan yetkilidir.64 

Danimarka	
Danimarka’da yargı bağımsızlığının mevcut anayasal hükümlerle 

sağlanmasına ek olarak 1 Temmuz 1999 tarihi itibariyle kanunla bir “yüksek 
yargı kurulu” oluşturulmuştur.  Kurul örgütlenme ve sahip olduğu yetkiler 
bakımından yukarıdaki İsveç örneğine oldukça benzemektedir.65 

Kurul, bir Başkan yönetiminde, farklı mahkemelerden 5 bağımsız üye 
(Yüksek Mahkeme, Temyiz Mahkemesi ve bölge mahkemelerinden), 
mahkemelerin adli personeli  içinden iki üye, bir avukat ve idari tecrübe ve 
uzmanlığa sahip iki üyenin oluşturduğu bir yönetim kurulundan meydana 
gelmektedir. Kurul’un ayrıca genel idaresinden sorumlu Genel Kurulu vardır. 
Üyeler, her seferinde dörder yıl arayla Adalet bakanı tarafından atanmaktadırlar.  

Kurul, yargı organlarının bütçe yapımında yetkilere sahiptir. Bu paralelde 
Adalet Bakanlığı’na bütçe tasarısını sunma ve Parlamento’da bütçe 
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görüşmelerinde söz alma- mevcut bütçenin yeterli olamayacağı görüşünde ise- 
gibi yetkilere sahiptir. Bunun yanında, Kurul, yargıya ilişkin stratejik planların 
yapımında, mahkemelere bütçe fonlarından tahsisler yapma, bütçeye ilişkin 
kesin hesaplara dair raporlar hazırlama, mahkemelerin genel olarak idaresi ve 
bilgi ve bilişim hizmetlerinden sorumlu olma gibi alanlarda yetkilerini 
kullanmaktadır. 

Adli atamalar için ise Yargı Seçim Kurulu (Judicial Selection Council) 
görevlidir. Yargı Kurulu bu kurula lojistik destek sağlar. Seçim Kurulu adli 
atamalarda Adalet Bakanı’na önerilerde bulunur. Atamalar için yetkili kişi 
Adalet Bakanı’dır. 

Danimarka’da, Yargı Kurulu’nun kararlarına karşı “Klageret” 
(Yargıçların disiplin yargılamalarına ilişkin son karar merci durumundaki 
yüksek mahkeme) ve Ombudsman’a gidilebilir. 

İspanya	
İspanya’da hâkimlerin özlük işleri ve disiplin soruşturmalarına ilişkin 

yetkileri bulunan Hâkimler Genel Kurulu 1978 Anayasası ile kurulmuştur. 
Kurul’a ilişkin anayasa hükmü 122. maddede yer almaktadır. Söz konusu 
maddenin 2. fıkrası ile Kurul’un statüsü, Kurul üyelerinin yasaklı olduğu işler 
(bağdaşmayan işler) ve Kurul’un yargı mensuplarının atama, terfi, soruşturma 
ve disiplin işlemlerine ilişkin görev ve yetkilerinin kanunla belirleneceği 
düzenlenmiştir. 122. maddenin 3. fıkrasında ise Kurul’un oluşumu 
düzenlenmektedir: 

Hâkimler Genel Kurulu, Kurul’a başkanlık eden Yüksek Mahkeme 
Başkanı (supreme court) ve Kral tarafından beş yıllık bir dönem için 
atanan, adli teşkilat kanununca belirlenen şartlarda, tüm adli 
kategorilerden on iki hâkimin de bulunduğu yirmi üyeden oluşur. Yirmi 
yıllık mesleki deneyimi olan ve yeterlikleri kabul edilen avukat ve diğer 
hukukçular arasından dört üye Kongre tarafından ve dört üye de Senato 
tarafından, üyelerinin beşte-üçünün oylarıyla  seçilerek aday gösterilir.66 

Yukarıdaki anayasa hükmü gereği Kurul, 20 üye ve bir başkandan 
oluşmaktadır. Kurul’un 12 üyesi hâkimler arasından, 8 üyesi ise tanınmış hukuk 
uzmanlarından (en az 15 yıl hukuk alanından kariyer yapmış avukat, savcı ve 
diğer uzmanlar) seçilmektedir. Kurul’un re’sen görevli başkanı ise İspanya 
Yüksek Mahkeme Başkanı’dır. 

Kurul’un bütün üyeleri Parlamento (Senato ve Temsilciler Meclisi) 
tarafından beşte üç çoğunlukla seçilmektedir. Hâkim olan üyelerin 6’sı 
Temsilciler Meclisi tarafından kendilerine hâkimler tarafından katı orantılılık 
prensiplerine göre bildirilecek (hâkim derneklerine üye veya üye olmayanlar 
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arasından) 36 aday arasından seçilmektedir. Geriye kalan 30 aday arasından 6’sı 
ise Senato tarafından seçilmektedir. Hukuk uzmanları arasından seçilen diğer 8 
üye de (4’ü Temsilciler Meclisi, 4’ü Senato tarafından) parlamento tarafından 
yine beşte üç çoğunlukla seçilmektedir. 

Tüm üyelerin ataması bu parlamento kararını takiben Kral tarafından 
yapılmaktadır. Görevi sona eren üyeler bir dahaki üye seçimine katılamazlar, 
ancak daha sonra takip edecek kurullara tekrar üye olabilirler. 

İspanya’da Kurul, hâkimlerin tüm özlük işleri (hâkim adaylarının seçimi, 
hâkimlerin atanması,67 terfileri, görev yerlerinin değiştirilmesi, süreli veya 
süresiz izne ayrılmaları vs.) ile hâkimlerin eğitimi, mahkemelerin teftişi, 
hâkimlerin disiplin soruşturmalarının yapılması68, hâkimlik vasfının sona 
ermesini tespit etme gibi birçok alanda yetkilidir.  

Kurul’un üye seçimi ve yetkilerine ilişkin ayrıntılar “Yargıya İlişkin 
Organik (Temel) Yasa” ile  1/1986 sayılı Yargı Genel Kurulu’nun Kuruluş ve 
Yetkileri Hakkında Düzenleme” ile belirlenmiştir. 

Kurul’un mahkemelerin idaresi ve mali yapıları bakımından doğrudan 
yetkileri yoktur. Ancak Kurul yukarıda ifade edildiği üzere mahkemelerin 
teftişini gerçekleştirmekte (adli hizmetlerin işleyişi bakımından) ve gerektiğinde 
bu teftişler sonucunda disiplin tedbirleri uygulamaktadır. Ayrıca Kurul yargının 
işleyişine ilişkin vatandaşlardan gelen şikâyetleri de değerlendirmektedir.69 Son 
olarak, Kurul kararlarına karşı, karardan zarar görenler, İspanyol Yüksek 
Mahkemesi 3’üncü dairesine itirazda bulunabilmektedir.70 

Portekiz 
Portekiz’de yargı bağımsızlığını kuvvetlendirme amacına dayalı olarak 

görev yapan Adalet Yüksek Kurulu (Supreme Judicial Council), giriş 
bölümünde bahsi geçen Güney Avrupa sistemine uygun şekilde yapılandırılmış 
bir yüksek yargı kuruludur. 

Kurula ilişkin esas hükümler Portekiz Anayasası’nın 218. maddesinde yer 
alır. Maddenin 1. fıkrasına göre, Kurul’a Adalet Yüksek Mahkemesi Başkanı 
başkanlık eder. Kurul, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak iki üye, Cumhuriyet 
Meclisi tarafından seçilecek yedi üye ve nispi temsil esasına göre, hâkimlerin 
kendi arasından seçtikleri 7 üyeden oluşmaktadır. Aynı maddenin 2. fıkrasında 
Kurul üyelerinin (hâkimlik mesleğinden olmayanlar dahil) hâkimlik 
teminatlarından aynen faydalanacağı ifade edilmiştir. Son fıkrada ise adliye 
memurlarının da Kurul üyesi olabileceği ve bu durumda kendi meslektaşları 
arasından seçilebilecekleri düzenlenmiştir. Son olarak, bu üyelerin yalnızca 
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kendi mesleki liyakat ve disiplin uygulamalarını ilgilendirecek toplantılara 
katılıp oy kullanabilecekleri düzenlenmiştir.71 

Litvanya 
Litvanya’da Anayasa Mahkemesi, 1999 yılında, “Mahkemelere İlişkin 

Yasa ile ilgili başvuruya ilişkin kararında, yargı bağımsızlığını zedelemeden 
mahkemelerin idaresini üstlenmenin ancak kurumsal ve bağımsız bir yargı 
sistemiyle mümkün olacağını tespit etmiş, ayrıca ulusal çapta yargıya ilişkin 
idari bir teşkilatın yanı sıra doğrudan yargı bağımsızlığı sağlamadan sorumlu 
kuruluşların örgütlenmesini tavsiye etmiştir. Bunun neticesinde 14 Mart 2002 
tarihli yasa ile yürütme organından bağımsız olarak “Milli Mahkemeler 
Kurumu” (National Courts Administration) mahkemelerin verimliliğinin 
artırılarak özerkliklerinin geliştirilmesi, hakimlerin bağımsızlığının sağlanması, 
ulusal yargı örgütünün kuvvetlendirilmesi ve mahkemelerin çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi adına görev yapmak üzere kurulmuştur. 

Bu doğrultuda kurum, mahkemelerin kanunlarla kendilerine verilen 
görevlerin icrasını gözetlemek, mahkemeler için tahsis edilen bütçenin doğru 
kullanımını ve bütçe kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasını gözetme ve 
mahkemelerde iç denetim faaliyetini yerine getirme gibi görevleri yerine 
getirmektedir. 

Bunun dışında yargı mensuplarının özlük işleri, disiplin soruşturmalarının 
yürütülmesi gibi doğrudan yargı bağımsızlığını temin etme amacına yönelik 
olarak bağımsız kurullar oluşturulmuştur. Bunlar; Yargıçlar Genel Kurulu, Adli 
Kurul, Adli Haysiyet Divanı, Adli Etik ve Disiplin Kurulu, Yargı Kurumlarına 
Atanacak (Hâkim, savcı vs.) Adaylara İlişkin Sınav Kurulu ve Yargı 
Kurumlarına Atanacak Adayları Seçim Kurulu’dur.72  

Yargıçlar Genel Kurulu, Litvanya’daki tüm hâkimlerden teşkil olunan bir 
yapıdır. Genel Kurul hâkimlerin yarıdan fazlasının katılımıyla karar alabilir. 
Genel Kurul, adli etik kurallarının tespitinde, Adli Kurul üyelerinin seçiminde, 
Adli Kurul ve Haysiyet Divanı raporlarını dinlemede yetkilidir.73 

Adli Kurul, görevleri dolayısıyla re’sen, Yüksek Mahkeme Başkanı, 
Temyiz Mahkemesi Başkanı, Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı ve Hakimler 
Genel Kurulu’nda gizli oyla 4 yıllığına seçilen 18 hâkimle birlikte (Yüksek 
Mahkeme, Temyiz Mahkemesi ve Yüksek İdare Mahkemesi’nden 3’er, tüm 
bölgesel mahkemelerden 3, tüm bölge idare mahkemelerinden 3 ve tüm yerel 
mahkemelerden 3 üye), toplam 21 üyeden oluşmaktadır. Kurul; hâkimlerin 
atanması, terfisi, yer değiştirmesi ve görevden alınmaları hususunda Devlet 
Başkanı’na gerekçeli tavsiyelerini sunmaktadır. 
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Adli Haysiyet Divanı, hâkimlerin disiplin soruşturmalarını ve hâkimlerin 
hakarete karşı başvurularını inceler ve karara bağlar. Divan, Adli Kurul’un 4 
yıllığına seçtiği 9 üyeden (2’şer üye yukarıda sayılı 3 yüksek mahkemeden ve 
diğer mahkemelerden toplam 3 üye olmak üzere) oluşmaktadır. Divan 
kararlarına karşı disiplin soruşturmasının muhatabları ve soruşturmayı 
başlatanlar tarafından Litvanya Yüksek Mahkemesi’ne başvurmak mümkündür. 

Adli Etik ve Disiplin Kurulu ise hâkimlere yönelik disiplin 
soruşturmalarının başlatıldığı kuruldur. Kurul, cumhurbaşkanı tarafından atanan 
2 üye, Meclis Başkanı tarafından atanan 1 üye ve Adli Kurul tarafından 
atanacak 4 üye olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Kurul tarafından kabul 
edilen disiplin soruşturmaları Haysiyet Divanı’na iletilmektedir. 

Yargı Kurumlarına Atanacak (Hâkim, savcı vs.) Adaylara İlişkin Sınav 
Kurulu, Adli Kurul tarafından 3 yıllığına görevlendirileccek 7 kişiden 
oluşmaktadır. Bunlardan en az 4’ü hâkim olmak zorundadır. Kurul, hâkimlik 
sınavlarını organize eder. Sınav sonuçlarına Adli Kurul’da itiraz edilebilir. 

Atanacak Adayları Seçim Komisyonu ise, Cumhurbaşkanı tarafından 
görevlendirilecek 7 kişiden oluşur. Kurul’un 3 üyesi hâkimlerden, 4 üyesi ise 
toplum temsilcilerinden oluşmaktadır. Kurul, seçim kriterlerinin oluşturulması 
ve Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak atamaların belirlenmesinde yetkilidir. 

Bulgaristan 
Bulgaristan’da, “Yüksek Yargı Kurulu” (Supreme Judicial Council), 

anayasada geniş yer verilen kuruluşlardandır. Anayasanın 129 ilâ 133. maddeler 
arasında Kurul’a ilişkin hükümlere yer verilmektedir.74 Kurul, Avrupa 
ülkelerindeki genel eğilimin aksine hâkimler, savcılar ve sorgu hâkimlerinin yer 
aldığı bir yapılanmaya uygun olarak kurulmuştur. 

129. maddenin ilk fıkrası kurulun temel işlevini ortaya koymaktadır. 
Buna göre hâkim, savcı ve sorgu hâkimlerinin atanmaları, terfileri, alt 
kademeye düşürülmeleri, nakilleri ve görevden alınmaları Kurul tarafından 
yerine getirilir. 

Temyiz Mahkemesi Başkanı, Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı ve 
Başsavcı, Yargı Kurulu’nun önerisi üzerine 7 yıllığına Cumhurbaşkanı 
tarafından atanır. Cumhurbaşkanı’nın aynı şekilde tekrarlanan atama veya 
görevden almayı reddetmesi mümkün değildir. 

130. maddeye göre Kurul, 25 üyeden oluşmaktadır. Temyiz Mahkemesi 
Başkanı, Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı ve Başsavcı Kurul’un oturumlarına 
katılabilecek doğal üyelerdir. Bu doğal üyelerin yanı sıra, en az 15 yıl çalışmış, 
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yüksek mesleki ve ahlaki bütünlüğe sahip (high professional and moral 
integrity) avukatların da Kurul’a seçilmesi mümkündür. Kurul’un 11 üyesi 
parlamento tarafından, 11 üyesi ise yargı organlarından seçilen üyelerdir. 
Kurul’un seçilmiş üyeleri 5 yıl süreyle görev yapar ve müteakip dönemde 
yeniden seçilemezler. Kurul toplantılarına Adalet Bakanı başkanlık eder, ancak 
oy verme yetkisi yoktur. Kurul’un yetkileri 130. maddenin 6. fıkrasında 
düzenlenmiştir. Buna göre Kurul;  

• hâkim, savcı ve sorgu hâkimlerinin atanmaları, terfileri, alt 
kademeye düşürülmeleri, nakilleri ve görevden alınmaları, 

• hâkim, savcı ve sulh yargıçlarına uygulanacak alt dereceye indirme 
ve görevden alınma disiplin cezalarını uygulama, 

• hâkim, savcı ve sulh yargıcı olma şart ve niteliklerini belirleme, 
• Adli teşkilat taslak bütçesini kabul etme ve 
• Parlamentoda görüşülecek olan yargıya ilişkin yıllık raporları 

hazırlama hususlarında yetkilidir. 

Kurul, ayrıca, mahkemelerin işleyişi ve ilgili kanunların uygulanmasına 
ilişkin yüksek mahkemelerin yıllık raporlarını görüşme ve kabul etme görevini 
de yerine getirir. 

130. maddenin 8. fıkrası gereği, Kurul üyeliği istifa, bir suçtan kesin 
hüküm giyme, 1 yılı aşkın bir süre görevinin icrasından alıkoyacak sürekli fiili 
bir durumun varlığı ve disiplin cezasıyla görevden uzaklaştırma veya mesleğin 
icrasından men edilme hallerinde sona erer. 9. fıkra hükmüyle ise, seçilen 
üyelerden boşalacak yerlerin yukarıda belirtilen kotalar dahilinde üyelik 
süresinin sonuna kadar olmak şartıyla doldurulması düzenlenmiştir. 

Anayasa’nın 132a maddesi ise adalet hizmetlerinin denetiminde Kurul’un 
rolünü belirlemektedir. Buna göre, Kurul bünyesinde bir Teftiş bürosu teşkil 
edilir ve bir başmüfettiş ve on müfettiş görevlendirilir. Başmüfettiş, parlamento 
tarafından üye tamsayısının üçte ikisi çoğunlukla beş yıllığına seçilmektedir. 
Müfettişler ise yine parlamento tarafından aynı usulle dört yıllığına 
seçilmektedir. Başmüfettiş ve müfettişler ard arda iki dönem olmamak kaydıyla 
yeniden seçilebilirler. Teftiş Bürosu’nun bütçesi yargı genel bürçesine uygun 
olma koşuluyla parlamento tarafından kabul edilmektedir. 

Teftiş bürosu, yargı bağımsızlığına halel getirmeksizin, adli hizmetlerin 
denetimini üstlenmektedir. Başmüfettiş ve müfettişler görevlerini yerine 
getirirken sadece kanunla bağlıdırlar. Büro, yıllık raporlarını Kurul’a sunar. 
Büro uyarı, öneri ve raporlarını kamu kurumları ve yetkili yargı organlarına 
iletebilir ve faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirir. Teftiş bürosu 
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üyelerinin seçilme ve görevden alınmalarına ilişkin usul ve esaslar ise kanunla 
belirlenir. 

Estonya 
Estonya’da en üst yargı merci olan Yüksek Mahkeme (Supreme Court), 

kanunların yeknesak uygulanmasından (son karar merci olarak) sorumlu 
olmakla birlikte adli hizmetlerin işlerliğinin sağlanması alanında da sorumluluk 
sahibidir. 

Yargıçların kendi kendilerini yönettikleri bağımsız yapılar bu sistemin 
temel taşıdır. Yüksek Mahkeme bu sistemde destekleyici rol üstlenmektedir. 
(Danimarka ve İsveç yargı kurullarında olduğu gibi) Sistemin diğer önemli iki 
unsuru ise en banc Mahkemesi (bir nevi Hâkimler Genel Kurulu) ve 
Mahkemeler İdari Kurulu’dur. Bu iki yapının idaresi Yüksek Mahkeme 
Başkanı’na aittir. Estonya’da bu kurullara ilişkin düzenlemeler Anayasa’nın 
104. maddesinde sayılan temel yasalardan olan75 “Mahkemelerin İdaresi 
Yasası” içerisinde yer almaktadır. 

Hâkimler Genel Kurulu, ülke genelinde görevli tüm hâkimlerden 
meydana gelmektedir. Kurula, Yüksek Mahkeme Başkanı başkanlık etmektedir. 
Kurul, yargı örgütü içerisindeki özerk mahkeme kurulları, hâkimlik sınav ve 
mesleki uygunluk komiteleri üyelerinin seçimi ve diğer hâkimler harici yargı 
çalışanlarının disiplin yargılamalarını yürütme gibi yetkilere sahiptir.  

Mahkemeler İdari Kurulu ise adalet hizmetlerinin bağımsız şekilde 
yürütülmesi, yargı alanında iş koşullarının iyileştirilmesi, yargı mensuplarının 
eğitimi konularında sorumluluk sahibidir. İlk derece mahkemeleri ve istinaf 
mahkemelerinin idaresinde Kurul Adalet Bakanlığı ile ortak çalışmaktadır. Bu 
adli kurullar haricinde, Yüksek Mahkeme içerisinde kurulan (mahkeme 
üyelerinden oluşan) ve hâkimlerin disiplin yargılamalarını yürüten bir “disiplin 
komitesi” görev yapmaktadır.76  

Arjantin 
Arjantin’de 1994 yılından itibaren hâkimlerin atanması, Hâkimler 

Kurulu’nun (The Council of Magistracy) da içerisinde olduğu bir süreç 
neticesinde yapılmaktadır. Kurula ilişkin hükümler, Arjantin Anayasası’nın 114 
ve 115. maddelerinde yer almaktadır. 

114/1 maddeye göre, Kurul’a ilişkin usul ve esasların her iki mecliste de 
üye tam sayısının salt çoğunluğunu gerektiren “özel yasa” ile belirleneceği 
düzenlenmiştir. Aynı fıkra içerisinde  Kurul’un görevinin adli teşkilatın idaresi 
ve hâkimlerin seçimi olduğu belirtilmiştir. 
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Kurul’un teşkilinde halk oyuyla belirlenen siyasi yapıların temsili ile her 
dereceden mahkeme hâkimleri ile federal sicile kayıtlı avukatların temsilinde 
denge sağlanacağına anayasada yer verilmiştir. (md.114/2). Bilim adamlarının 
ve diğer uzmanların da aynı ilke çerçevesinde sayısı ve şekli kanunda 
belirtilmek üzere Kurul üyesi olabileceği düzenlenmiştir. (md.114/2 son cümle) 
Kurul’un yetkileri 114. maddenin 3. fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre Kurul;  

• Halka açık yarışma sınavıyla alt düzey mahkemelerde görevli olacak 
hâkim adaylarını seçmek,  

• Alt mahkemelere atanacaklara ilişkin üç kişilik “bağlayıcı” öneri 
listelerini hazırlamak,  

• Kanunla adli hizmetlerine ayrılan bütçe ve diğer kaynakların 
yönetimini üstlenmek,  

• Hâkimlere disiplin cezaları uygulamak, görevden alınmalarına ilişkin 
soruşturmayı başlatmak ve gerektiğinde görevlerini askıya almak 
(açığa almak) ve disiplin cezası gerektiren fiillere ilişkin isnatları 
yapmak (iddianameyi hazırlamak) ve 

•  adli teşkilat, yargı bağımsızlığı ve adli sistemin etkili işleyişine 
yönelik düzenlemeler yapmak hususlarında yetkilidir. 

115. maddede ise Kurul’un disiplin yargılamalarına ilişkin genel esas ve 
usullere değinilmiştir. Bu itibarla, hâkimlerin, Anayasanın 53. maddesinde 
belirtilen, görevleri dolayısıyla işlediği suçlar ve adi suçlara ilişkin görevden 
alınmaları, sadece parlamenterler, hâkimler ve sicile kayıtlı avukatlardan oluşan 
bir heyet tarafından kararlaştırılabilir. Bu heyete ilişkin ayrıntılı usul ve 
esasların ise yukarıda bahsedilen “Hâkimler Kurulu’na İlişkin Özel Yasa”da 
düzenleneceği belirtilmiştir.77 

Polonya 
1997 Polonya Anayasası’nda yüksek yargı kurulları “Milli Yargı Kurulu” 

(The National Council of the Judiciary) adıyla 186 ve 187. maddelerde 
düzenlenmiştir. 

186. maddenin ilk fıkrasında Kurul’un mahkeme ve hâkim 
bağımsızlığının teminatı olduğu vurgusu yapılmıştır. 2. fıkrada ise Kurul’un, 
mahkeme ve hâkim bağımsızlığını ilgilendiren kanunlarla sınırlı kalmak üzere 
Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulanabileceği belirtilmiştir. 

Anayasanın 187. maddesi ise Kurul üyeleri ve görev sürelerine ilişkin 
düzenlemeler içermektedir. Maddede Kurul’un teşkilat yapısı, çalışma usulleri, 
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üye seçimine ilişkin ayrıntıların kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Maddeye 
göre Kurul üyeleri üç grupta ele alınmıştır;  

1) Yüksek Mahkeme Başkanı, Adalet Bakanı, Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanı ve Cumhurbaşkanınca atanan bir kişi 

2) Yüksek Mahkeme, genel mahkemeler, idare mahkemeleri ve askeri 
mahkemelerden  seçilen 15 hâkim 

3) Millet Meclisi (Sejm)’nin kendi üyeleri (vekiller) arasından seçtiği 4 
üye ve Senato’nun senatörler arasından seçtiği 2 üye. 

Maddenin 2. fıkrasına göre; Kurul, kendi üyeleri arasından bir başkan ve 
başkanvekili seçmektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere son fıkrada ise Kurul’a 
ait ayrıntıların kanunla düzenleneceği ifade edilmiştir.78 

Hırvatistan 
Hırvatistan’da yargı bağımsızlığının özerk ve bağımsız bir milli yargı 

kurulu ile sağlanacağı Anayasanın 124. maddesinde belirtilmiştir. Savcılarla 
ilgili  ayrı bir kurul ise 125. maddede belirtilmiştir.79 Kurulun, aynı maddeye 
göre, anayasada yer alan yetki ve görevleri şunlardır; 

Anayasa ve yasalara uygun olarak, Yüksek Mahkeme (Supreme Court) 
Başkanı hariç hâkimlerin atanması, terfi edilmesi, nakli, görevden alınması ve 
disiplin sorumluluklarına ilişkin kararlar almak (Bu kararların kanunda 
belirlenecek kriterler paralelinde tarafsızlık ilkesi gözetilerek alınacağına da bu 
meyanda yer verilmiştir.) Hâkimler ve diğer adli personelin eğitimi ve 
gelişimine katılmak (katkıda bulunmak). 

Kurul; 7 hâkim, 2 hukuk alanında profesör unvanlı öğretim görevlisi, biri 
mutlak surette muhalefet kanadından olmak üzere 2 parlamenter olmak üzere, 
11 üyeden oluşur. Kurul, kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Mahkeme 
başkanları Kurul’a üye seçilemezler. Üyeler 4 yıllığına seçilir ve bir üye en 
fazla iki dönem üyelik yapabilir. Kurul’un amaçları, teşkili, üye seçim usulleri 
ve çalışma yöntemlerinin kanunla belirlenceği düzenlenmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere savcılar ayrı bir kurulun yetki alanına 
girmektedir. 125. madde, Savcılık Teşkilatı (Public Prosecution Service) ile 
birlikte “Milli Savcılar Kurulu”nun da kurulacağı belirtilmiştir. 

Hırvatistan’da savcıların atanmaları, görevden alınmaları ve disiplin 
sorumlulukları “Milli Savcılar Kurulu” tarafından yerine getirilmektedir. 
Kurul’un benzer şekilde 7 savcı, 2 hukuk profesörü ve en az biri muhalefetten 
olmak üzere 2 parlamenterden oluşmak üzere 11 üyesi bulunmaktadır. Aynı 
şekilde, üyeler 4 yıllığına ve en çok iki dönem için göreve gelebilmektedir.  
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Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve Savcılık Dairesi 
Başkanı bu kurula üye olamaz. Son olarak, Kurul’un esasları, organizasyonu, 
üyelerin seçim usulleri ve çalışma yöntemi kanunla belirlenmektedir. 

Sonuç 

Yapılan çalışmada görüldüğü üzere incelenen Anayasaların tamamında 
mahkemeleri görevlerini icra ederken bağımsız kılabilmek maksadıyla yargı 
çalışanlarını diğer güç kaynaklarının yaratması muhtemel baskılarından 
korumak için çeşitli düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Yargı 
bağımsızlığının temel faktörlerinden birisinin de hakimlik ve savcılık teminatı 
olduğu şüphesizdir. 

İncelenen ülkelerin ortak noktası hakimlerin bağımsızlığını teminat altına 
almak ve hakimleri sadece kanunlar ile bağlı kılmaktır. Bu temel yaklaşım 
haricinde diğer düzenlemelerin ülkelerin yönetim biçimlerine göre farklılık arz 
ettiğinden bahsetmek mümkündür. Örneğin ABD Anayasası’nın açıklama 
metninde yargıçları sadece Kongre’ye karşı değil Başkan’a karşı da bağımsız 
tutabilmek için çaba gösterildiğinden söz edilmektedir.  

Ülkerin diğer bir ortak noktası ise yargı bağımsızlığı, hakimlik teminatı 
ve hakimlik savcılık mesleğine ilişkin birbirine benzer genel düzenlemelere yer 
verip detaylı düzenlemeler için kanunlara havale ediyor olmalarıdır. Danimarka 
gibi bazı ülkeler konuya bir madde ile kısaca değinmişken, Avusturya, İrlanda, 
İtalya gibi ülkelerde düzenlemeler anayasalarda daha geniş şekilde yer 
almaktadır. 

Diğer ülke örneklerinden farklı olarak dikkat çeken bir düzenleme ise 
İrlanda Anayasası’nda mevcuttur. Buna göre İrlanda’da hakim ve savcılar 
görevlerine başlamadan önce yemin etmek zorundadır ve bu durum anayasal 
değerde görülüp Anayasada yemin beyanına yer verilmiştir.  

İncelenen ülke örneklerinde görülmektedir ki mahkemelerin kuruluşu, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda olduğu gibi, anayasa tarafından kanuna 
bırakılmakta ve parlamento bu iş için yetkilendirilmektedir. Anayasalardaki 
düzenlemeler lafzi olarak farklı olsa da anlam olarak birbirine benzemektedir.  

Çalışma kapsamında ayrıca birçoğu Avrupa Birliği’ne üye olmak üzere 
17 Avrupa ülkesinin yanı sıra Rusya Federasyonu ve Gürcistan Anayasası’nın 
“Yargıtay” ve “Danıştay”a ilişkin hükümleri incelenmiş, söz konusu 
anayasalarda Türkiye’deki mevcut anayasal duruma benzer düzenlemelerin yer 
aldığı görülmüştür.  
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Danıştay ve Yargıtay benzeri yüksek mahkemeler konusundaki en ilginç 
örnek, anayasasında Yargıtay veya Danıştay’a karşılık gelebilecek bir yüksek 
mahkemeye yer vermeyen Danimarka’dır. Finlandiya’da ise Yüksek 
Mahkemeler Hükümete, yasama faaliyetinin başlatılmasında öneri sunabilirler. 
Ülkelerin bir kısmında (Almanya, Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İspanya ve İsveç) çalışmada “Yüksek Mahkeme” olarak tanımlanan 
Yargıtay ve “Yüksek İdare Mahkemesi” olarak adlandırılan Danıştay benzeri 
yapıların anayasal düzeyde hükme bağlandığı görülmüştür. Bununla beraber 
Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Norveç, Romanya, Rusya ve 
Ukrayna’da anayasal anlamda sadece “Yüksek Mahkeme” adı altında adli ve 
idari yargı alanında en yüksek ve nihai yargı mercii olarak tek bir mahkemeden 
bahsedilmiştir. Yunanistan’da ise diğerlerinden farklı olarak Danıştay benzeri 
bir Yüksek İdare Mahkemesi anayasal güvenceye kavuşturulmuş fakat Yargıtay 
benzeri bir mahkeme anayasada düzenlenmemiştir.  

Çalışmada son olarak anayasalarda yüksek yargı kurulları konusu ele 
alınmıştır. Buna göre yüksek yargı kurulları yargı bağımsızlığının temininde 
elzem görülen ve ülke anayasalarında seçim usulleri, görev ve yetkileri 
çoğunlukla anayasal güvecenceye bağlanan yapılar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Çalışmada incelenen örnekler ışığında yüksek yargı kurullarını görev ve 
yetkiler, üye seçim usulü, kararların niteliği, doğal üyelik gibi kriterler 
üzerinden değerlendirmek mümkündür. Bu bağlamda görev ve yetki 
bakımından  Güney ve Kuzey Avrupa modelleri öne çıkmaktadır. Buna göre ele 
alınan ülkeler içerisinde Fransa, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Bulgaristan, 
İspanya, Polonya ve Hırvatistan daha ziyade yargı mensuplarının özlük ve 
disiplin işleriyle görevli kılınmış Güney Avrupa tipi kurullara, Hollanda, 
Belçika, İsveç, Danimarka, Litvanya ve Estonya ise Kuzey Avrupa tipi 
kurullara örnek teşkil etmektedir. Arjantin ise daha ziyade her iki tipten 
yetkilere sahip karma bir modele denk düşmektedir. 

Kurul üyelerin seçimi ve üye profili bakımından ise tek bir tipten söz 
etmek, ülkelerin farklı hukuki ve siyasi tecrübeleri ve anlayışlarının da etkisiyle, 
pek mümkün değildir. Bu hususta bazı düzenlemeler öne çıkmaktadır. Örneğin, 
incelenen ülkeler içerisinde, Yunanistan’daki atamalar ve özlük işlerinden 
sorumlu kurul haricinde sadece yargıçlardan oluşan bir kurul bulunmamaktadır. 
Nitekim, aynı ülkede yargıçların disiplin yargılamalarından sorumlu kurul 
içerisinde meslekten (yargıç) olmayan üyeler de bulunmaktadır. İspanya’da 
Kurul’un tüm üyeleri parlamento tarafından beşte üç çoğunlukla seçilmektedir. 
İtalya’da Kurul’a, Cumhurbaşkanı başkanlık etmektedir. Fransa’daki benzer 
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durum ise 2008 yılında gerçekleştirilen anayasa reformu ile son bulmuş ve 
Adalet Bakanı’da kurul üyesi olma vasfını kaybetmiştir. Kurullar içerisinde yer 
alan doğal üyeler (re’sen, ex officio) bakımından İtalya ve Bulgaristan örnekleri 
göze çarpmaktadır. Bulgaristan’da Temyiz Mahkemesi Başkanı, Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkanı ve Başsavcı, İtalya’da ise Temyiz Mahkemesi Başkanı ve 
Başsavcısı ilgili kurullarda doğal üye olarak görev yapmaktadırlar.  

 Son olarak, incelenen hiçbir  ülke anayasasında, kurul kararlarının nihai 
nitelikte olduğuna ve kurul kararlarına karşı yargı yoluna gidilemeyeceğine 
ilişkin bir kayda rastlanmamıştır.  
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EĞİTİM 

Tufan BÜYÜKCAN∗ 
Fatih Çağrı OCAKLI, 

Eyüp ÖZTÜRK∗ 

ğitim insanlık tarihinin her döneminde var olmasına rağmen ancak Fransız 
İhtilali’nin ardından bir hak olarak kabul görmeye başlamıştır. Yine de 

eğitim hakkı olgusu 20. yüzyıla kadar yaygınlaşmamıştır.1 Eğitimin bir hak 
olarak uluslararası toplumda önemsenmeye başlanması ancak Birleşmiş 
Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin (1948) kabul edilmesi ile 
olmuştur.  

Eğitim hakkı temel bir insan hakkı olarak, herkesin ırk, cinsiyet, cinsel 
yönelim, yaş, engellilik, etnik ya da sosyal köken, dini ya da politik görüş vb. 
haline bakılmaksızın ücretsiz temel eğitimden yararlanmasını ifade eder.2 
Eğitim hakkı uluslararası sözleşmelerle korunan haklardan biri haline gelmiştir. 
Bugün eğitim hakkı, sadece eğitime erişimi değil aynı zamanda eğitim 
sisteminin her seviyesindeki ayrımcılıkların kaldırılmasını, eğitimle ilgili 
minimum standartların belirlenmesini ve eğitim kalitesinin artırılmasını da 
içerecek şekilde algılanmaktadır.3 Uluslararası sözleşmelerle eğitim hakkının 
genişletilmesi bu açıdan önem arz etmektedir.  

                                                 
∗ Yasama Uzmanı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 
∗ Yasama Uzman Yardımcıları, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 
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Uluslararası sözleşmelere konu olmasının yanı sıra ülkelerin kendi 
vatandaşlarına verdikleri değeri göstermesinin en önemli araçlardan biri, onlara 
modern yöntemlerle, günümüz normlarına uygun, kaliteli ve aynı zamanda 
ücretsiz bir eğitim olanağı sağlamaktır. Toplumsal yaşamda bu denli önemli bir 
olgu olarak eğitim meselesine birçok ülkenin anayasasında yer verilmiş ve 
eğitim hakkı genellikle anayasa düzeyinde güvence altına alınmıştır. 

Bu çalışmada, yeni anayasa çalışmalarına hazırlık çerçevesinde Avrupa 
Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ve 
Türkiye’nin anayasalarında konuya ilişkin düzenlemeler incelenmiştir. Ancak 
öncelikle, uluslararası norm oluşturduğu, için eğitim hakkının uluslararası 
sözleşmelerde nasıl yer aldığı incelenmiştir. Norm oluşturmalarının yanı sıra, 
uluslararası sözleşmelere yer vermenin önemi, birçok ülkenin uluslararası 
anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini, normlar hiyerarşisi açısından, 
ulusal mevzuatlarının üstünde görmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
yükümlülükleri kanunlara eşdeğer gören ülkeler olduğu gibi anayasalarının da 
üstünde tutan ülkeler vardır.4  

Uluslararası Sözleşmelerde Eğitim Hakkı 

Eğitim, 1948’de Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi’nin kabul edilişinden itibaren bir insan hakkı olarak kabul 
edilmektedir. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 26. maddesine aşağıda 
yer verilmiştir:5   

1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel 
safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki 
öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine 
göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.  
2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana 
hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün 
milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik 
etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını 
geliştirmelidir.  
3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını 
öncelikle haizdirler.  

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin ardından çok sayıda Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi sözleşmesinde eğitim hakkı tasdik edilmiş 
ve ilerletilmiştir. Bunlar arasında, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi eğitim hakkı açısından oldukça önemlidir. 
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 nolu Protokolün (1952)            
2. maddesinde eğitim hakkı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:6 

Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve 
öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve 
babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre 
yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir. 

1966 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin aşağıda yer verilen                         
13. maddesindeki eğitim hakkı ile ilgili düzenleme ise aşağıda görüldüğü üzere 
ilk iki sözleşmeden daha ayrıntılıdır:7 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese eğitim hakkı tanır. 
Sözleşmeci Devletler, eğitimin insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak 
gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı 
güçlendirmesine yönelik olarak verilmesi konusunda birleşirler. 
Devletler ayrıca herkesin özgürlükçü topluma etkili bir biçiminde 
katılmasını sağlayacak, bütün uluslar ile bütün ırksal, etnik ve dinsel 
gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştirecek ve Birleşmiş 
Milletlerin barışın korunması için yaptığı faaliyetlerini ilerletecek bir 
eğitim verilmesi konusunda anlaşırlar. 
2. Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler eğitim hakkının tam olarak 
gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, şu yükümlülükleri yerine getirir: 

a) İlköğretim zorunludur ve herkese ücretsiz ilköğretim sağlanır; 
b) Teknik ve mesleki eğitim de dahil ikinci eğitimin farklı türleri ve 
özellikle başlangıçta verilecek ücretsiz geliştirme eğitimi gibi her 
türlü uygun vasıtalarla, kural olarak herkesin girmesine ve 
yararlanmasına açık duruma getirilir. 
c) Yükseköğrenim, özellikle başlangıçta verilecek ücretsiz geliştirme 
eğitimi gibi her türlü uygun vasıtalarla, yetenek ölçüsüne göre 
herkesin eşit olarak yararlanmasına açık duruma getirilir. 
d) İlkeğitimin bütün dönemini tamamlayamamış veya bu eğitimi hiç 
alamamış olan kişiler, mümkün olduğu kadar temel eğitim almaya 
teşvik edilir veya bu eğitimi almaya mecbur tutulur. 
e) Her düzeydeki okul sistemlerinin geliştirilmesi aktif olarak 
sağlanmaya çalışılır; yeterli bir burs sistemi kurulur ve 
öğretmenlerin maddi koşulları sürekli olarak iyileştirilir. 

3. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne babaların ve uygulanması 
mümkünse vasilerin de, çocuklarını devlet tarafından kurulan okulların 
dışında var olan ama Devlet tarafından konulmuş veya onaylanmış 
standartların asgari şartlarına sahip bulunan okullara gönderme ve kendi 
inançlarına uygun bir biçimde çocuklarına dinsel ve ahlaki eğitim 
sağlama haklarına saygı gösterir. 
4. Bu maddenin hiçbirhükmü, bu maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen 
prensiplerin özel eğitim kurumlarında her zaman yerine getirilmesi ve 
özel eğitim kurumlarında verilen eğitimin Devlet tarafından gösterilen 
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asgari standartlara uyması halleri saklı kalmak kaydıyla, kişilere ve 
kuruluşlara eğitim kurumları kurma ve yönetme serbestisi verecek 
şekilde yorumlanamaz. 

Bu sözleşmelerin hükümlerinden bir kısmı eğitim hakkını herkes için 
düzenlerken, diğer kısmı belli gruplar bakımından eğitim hakkından eşit şekilde 
yararlanmayı güvence altına almayı amaçlar. Bazı hükümler genel olarak eğitim 
hakkını düzenlerken; diğerleri ilköğretim, ortaöğretim, teknik ve mesleki eğitim 
bakımından hakkın kapsamını belirler. Ayrıca tümü, düzenlenen diğer haklar 
yanında eğitim hakkına erişim konusunda ayrımcılığı yasaklar.8 Bununla 
birlikte ilgili sözleşmeler uluslararası insan hakları mevzuatı ile de uyumlu bir 
biçimde, sadece eğitime erişim hakkını değil, aynı zamanda eğitim süreç ve 
ortamlarındaki hakları, yani eğitime ilişkin hakları da kapsamaktadır.9 

Bu sözleşmelerle bütün çocuklara ücretsiz ve zorunlu ilköğretim hakkı 
tanınmasının yanı sıra Devletlere ortaöğretimi çeşitli tedbirler alarak destekleme 
ve çocuklar için daha ulaşılabilir hale getirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bunun 
yanında ilköğretime devam edememiş bireylere temel eğitim sağlama 
sorumluluğu yüklenmiştir. Bu sözleşmelerde bireylerin adil bir biçimde 
yükseköğrenime ulaşmaları gerekliliği de vurgulanmıştır.10 

ABD ve AB Üye Ülkeleri Örnekleri 

ABD 
ABD Anayasası’nda eğitimle ilgili düzenleme bulunmamaktadır. Bu 

durum eğitim konusunun eyaletlerin uhdesinde görülmesinden ve ilgili 
düzenlemelerin eyalet anayasalarında yapılmasından kaynaklanmaktadır. ABD 
Anayasası’nda yapılan 10. değişikliğe göre “Anayasa tarafından Birleşik 
Devletlere verilmeyen veya Anayasa tarafından eyaletlere yasaklanmayan 
yetkiler, eyaletlere veya halka aittir.”11 Bu çerçevede eğitimle ilgili 
düzenlemeler de eyaletlerin anayasalarında yer almaktadır.12 

Almanya 
1949 tarihli Almanya Anayasası’nın Temel Haklar bölümündeki “Okul 

Rejimi” başlıklı 7. maddesine göre, tüm okul sistemi, Devletin gözetimi 
altındadır. 

Ebeveynler ve veliler, çocukların din eğitimi alıp almayacağına karar 
verme hakkına sahiptir. Din eğitimi, mezhepsel olmayan okulların dışındaki 
devlet okullarında normal müfredatın parçasıdır. Devletin denetim hakkı saklı 
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kalmak kaydıyla, ilgili dini toplulukların öğretilerine uygun olarak din eğitimi 
verilir. Öğretmenler kendi iradesine aykırı din eğitimi vermeye zorlanamaz.  

Aynı maddede özel okul kurma hakkı güvence altına alınmıştır. Devlet 
okullarına alternatif olarak hizmet veren özel okullar, devletin onayıyla kurulur 
ve eyaletlerin yasalarına tabidir. Bu onay, özel okulların eğitim amaçları, 
tesisleri ve eğitim kadrosunun mesleki eğitimi yönleriyle devlet okullarından 
kalitesiz olmaması ve ebeveynlerinden kaynaklı bir şekilde öğrenciler arasında 
ayırımcılık yapılmaması şartıyla verilir. Eğitim kadrosunun ekonomik ve yasal 
güvencesi yeterince sağlanmadığı takdirde bu onay verilmez. Özel bir ilkokul 
açılmasına ancak, eğitim idaresince, özel bir pedagojik yarar bulunduğunun 
kabul edilmesi veya velilerin başvurusu üzerine, bölge okulu, dini veya dünyevi 
mezhep okulu olarak kurulmak istenip bu çeşit bir okul o belediye ile köy 
sınırları içinde bulunmuyorsa, izin verilir. 

Almanya Anayasası’nın 91b. maddesinde Federasyonun ve eyaletlerin 
eğitim planlaması ve araştırma konularındaki işbirliği düzenlenmiştir. İlgili 
madde, Federasyon ve eyaletlerin, bölgeler üstü önemi olması durumunda, 
yükseköğretim kurumları dışındaki araştırma tesisleri ve projelerinin, 
yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel proje ve araştırmaların ve büyük 
bilimsel tesisler dahil olmak üzere, yükseköğretim kurumlarındaki tesislerin 
inşaatının teşvikinde karşılıklı olarak anlaşabileceklerini vurgular. Ayrıca 
Anayasaya göre Federasyon ve eyaletler, uluslararası kıyasla ve ilişkili rapor ve 
önerilerle eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesinde karşılıklı 
anlaşmaya varabilirler ve maliyetlerin paylaştırılması ile ilgili bir anlaşma 
düzenleyebilirler. 13 

Avusturya 
Avusturya Anayasası’nda eğitime ilişkin birçok düzenleme yer almıştır. 

Öncelikle, eğitim ve öğretimin düzenlenmesi konusunda Federasyon ile 
eyaletlerin hangi konularda yetkili olduğuna ilişkin ayrıntılı hükümlere yer 
verilmiştir (md.14). Örneğin, eğitim, öğretim ve öğrenci yurtlarına ilişkin 
konularda yasama ve yürütme yetkisi Federasyona aitken, zorunlu devlet 
okullarında görev yapan öğretmenlerin çalışma esasları ve özlük haklarıyla ilgili 
hususlarda yasama yetkisi federasyona, yürütme yetkisi eyaletlere aittir. İlgili 
maddenin 3. fıkrasında yasama yetkisinin federasyona, uygulama kanunlarını 
çıkartma ve yürütme yetkisinin ise eyaletlere ait olduğu durumlar ile yasama ve 
yürütme yetkisinin eyaletlere bırakıldığı durumlar da sayılmıştır.  

Anayasada devlet okullarının, doğum, cinsiyet, ırk, statü, dil, din ve 
başka herhangi bir ayrım olmaksızın herkese açık olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
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Milli Konsey’in,14 üniversitelerle ilgili olmaması kaydıyla, zorunlu eğitim, 
okulların teşekkülü, özel okullar ve devlet okullarında din dersleri gibi 
konularda yetkili olduğu belirtilmiştir. Milli Konsey’in kararlarının hangi 
çoğunlukla alınacağına ilişkin hükümler de yer almaktadır. Ziraat ve 
ormancılıkla ilgili okullara ilişkin ayrıntılı düzenlemelere de Anayasada yer 
verilmiştir (md.14). Bunların yanında eyalet okul kurulları ile ilçe okul 
kurullarının kuruluşları ile çalışma usul ve esasları ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. (md. 81)15 

Belçika 
1994 tarihli Belçika Anayasası’nın Temel Haklarla ilgili II. Başlık, 24. 

maddesine göre eğitim, zorunlu eğitimin sonuna kadar ücretsizdir. Herhangi bir 
engelleyici tedbir yasaktır. Eğitim hizmetleri herhangi bir dini empoze etmeyen 
(non-denominational) bir çerçevede örgütlenir. Bu, ebeveynlerin ve öğrencilerin 
felsefi, ideolojik veya dini görüşlerine saygıyı gerektirir. Bu yaklaşımla Devlet 
okullarında, zorunlu eğitimin sonuna kadar, kabul görmüş dinlerden birinin ya 
da mezhep farklılıklarına dayalı olmayan ahlaki öğretilerin öğretilmesi tercihe 
bırakılmıştır. Bununla birlikte okuma çağındaki her çocuğun, masrafları 
topluluk16 tarafından karşılanarak, ahlaki ve dini eğitim alma hakkı 
bulunmaktadır. Tüm öğrenciler, veliler, eğitim kadrosu ve kurumlar, kanunlar 
ve federal kanunlar önünde eşittir. Eğitimin düzenlenmesi, tanıtılması ve 
desteklenmesi kanunlar ve federal kanunlar tarafından gerçekleştirildiğinden 
söz konusu kanunlarda özellikle eğitim hizmetlerini örgütleyen kurumların 
nitelikleri dikkate alınarak, uygun muameleyi teminat altına alan nesnel 
farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.17 

Bulgaristan 
1991 yılında kabul edilen Bulgaristan Anayasası’nın eğitimle ilgili 

hükümlerine Temel Haklar ve Ödevler başlıklı ikinci bölümde yer verilmiştir. 
Buna göre herkes eğitim hakkına sahiptir. 16 yaşına kadar okula devam 
zorunludur. İlköğretim ve ortaöğretimde eğitim devlet ve belediye okullarında 
ücretsizdir. Kanunlarla belirlenmiş çerçevede, yükseköğretim kurumları ücretsiz 
eğitim sağlar. Yükseköğretim kurumları, akademik özerkliğe sahiptir. 
Vatandaşlar ve kuruluşlar, kanunlar tarafından belirlenen şartlara uygun olarak 
özel okullar kurmakta özgürdür. Bu okullarda verilen eğitim devlet 
okullarındaki gerekliliklere uygun olmalıdır. Devlet okullar açarak ve okulları 
finanse ederek, yetenekli okul ve üniversite öğrencilerini destekleyerek ve 
mesleki eğitim olanakları sağlayarak eğitimi destekler. Ayrıca, devlet tüm farklı 
türlerde ve seviyelerde eğitimi kontrol eder. (madde 53)18 



TBMM Araştırma Merkezi  | 377 

 

Çek Cumhuriyeti 
1992 yılında kabul edilen Çek Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. maddesinde 

“Temel Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi Çek Cumhuriyeti Anayasal 
düzeninin bir parçasıdır.” denilmiştir.19 1992 yılında Çek Ulusal Konseyi 
tarafından kabul edilen bu Sözleşmenin farklı maddelerinde eğitime ilişkin 
düzenlemeler bulunmaktadır. 16. maddenin 3. fıkrasında devlet okullarında din 
eğitimi verilebilme şartlarının kanunlarla düzenleneceği belirtilmiştir. 25. 
maddenin 2. fıkrasında ise milli ve etnik azınlık gruplarına dahil olan 
vatandaşların kendi dillerinde eğitim yapma hakkı yasalarla belirlenen şartlar 
altında garanti edilmiştir. 33. madde baştan sona eğitim konusunu 
düzenlemiştir. Bu maddeye göre herkes eğitim hakkına sahiptir ve okula katılım 
yasalar tarafından belirlenen bir dönem için zorunludur. Vatandaşlar ücretsiz ilk 
ve ortaöğrenim hakkına sahiptir ve ayrıca beceri ve kabiliyetlerine göre ücretsiz 
üniversite hakkına da sahip olabilirler. Özel okullar yalnızca yasalar tarafından 
belirlenmiş koşullar altında kurulabilir ve yasaların belirlediği müfredatı 
uygulayabilir. Bu okullarda eğitim, okul ücreti karşılığında verilir. Eğitim 
hayatı boyunca kimin devlet tarafında destekleneceği yasalarla belirlenmiştir.20 

Danimarka 
Danimarka Anayasası’na  göre okul çağında olan her çocuk, ilköğretim 

kurumlarında ücretsiz eğitim alma hakkına sahiptir. Vatandaşlık hakları ile ilgili 
8. bölüm 76. maddeye göre kendi çocuğuna ya da vesayeti altındaki çocuğa 
eğitim veren veliler ya da vasiler çocuklarına/vesayetleri altındaki çocuklara 
ilköğretim kurumlarında sunulanla eş değerde bir eğitim sağlıyorsa bu çocukları 
ilköğretim kurumlarına göndermek zorunda değildirler. 21 

Estonya 
1992 tarihli Estonya Anayasası’nın eğitime ilişkin düzenlemesi “Temel 

Haklar, Özgürlükler ve Ödevler” başlıklı bölümde, 37. maddede yer almaktadır. 
Buna göre, herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, okul çağındaki çocuklar için 
zorunludur. Devlet ve yerel yönetim okullarında ücretsizdir. Eğitimi erişilebilir 
hale getirmek için, Devlet ve yerel yönetimler gerekli sayıda eğitim kurumu 
kurar. Özel okul kurulabilir. Bunlar da dahil olmak üzere diğer eğitim kurumları 
hukuka uygun olarak kurulmalı ve muhafaza edilmelidir. Eğitim hizmetleri 
devlet tarafından denetlenir. Ebeveynler çocuklarının eğitiminin seçiminde nihai 
kararı verme hakkına sahiptir. Herkes Estonya dilinde eğitim alma hakkına 
sahiptir. Ulusal azınlık eğitim kurumlarında öğretim dili eğitim kurumu 
tarafından belirlenir.22 
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Finlandiya 
1999 tarihli Finlandiya Anayasası’nın “Temel Haklar ve Özgürlükler” 

başlıklı 2. bölümünde yer alan “Eğitim Hakkı” başlıklı 16. maddesine göre 
herkes ücretsiz temel eğitim hakkına sahiptir. Eğitim sağlama yükümlülüğü ile 
ilgili hükümler bir yasayla belirlenir. Kamu otoriteleri herkese, ekonomik 
zorluklar tarafından engellenmeden, kendini geliştirme fırsatı yaratmalı bunun 
yanı sıra, herkesin yeteneklerine ve özel ihtiyaçlarına göre eğitim almasını 
sağlamalıdır. Bilim, sanat ve yükseköğrenim özgürlüğü anayasal güvence 
altındadır.23 

Fransa 
1958 tarihli Fransa Anayasası’nın başlangıç kısmında “Fransız halkı, 

1789 Beyannamesi’nde tanımlanan, 1946 Anayasası’nın başlangıç kısmında 
teyit edilip tamamlanan insan haklarına ve milli egemenlik ilkelerine, aynı 
şekilde 2004 Çevre Şartında belirtilen hak ve ödevlere bağlılığını ihtişamla ilân 
eder.”24 denilmiştir. Eğitimle ilgili hükümler 1946 Anayasası’nın başlangıç 
kısmında kendine yer bulmuştur. Bu bölümün 13. maddesi eğitimle ilgili olarak 
“Fransız Milleti çocuklar ve yetişkinler için öğretime, mesleki eğitim ve kültüre 
adil erişimi garanti eder ve tüm seviyelerde ücretsiz, eşit ve laik bir eğitim 
sağlamak Devletin sorumluluğu altındadır.” demektedir.25 

Hollanda 
Hollanda Anayasası (2002) eğitime geniş bir biçimde yer veren 

anayasalardandır. Anayasanın “Temel Haklar” başlıklı 1. bölümünün                    
23. maddesine göre, eğitim konusu hükümetin sürekli gözetimindedir. Devletin 
denetim ve gözetim hakları saklı kalmak kaydıyla ve yasalar tarafından 
belirlenen çerçeveye uygun olarak eğitim vermek serbesttir. Kamu otoriteleri 
tarafından sağlanan eğitim, herkesin din ve yaşam biçimine saygı gösterilerek, 
kanunla düzenlenir. Devlet, her bir belediye bölgesinde yeterli sayıda devlet 
okulunda temel eğitim verilmesini temin eder.  

Kısmen veya tamamen kamu kaynaklarıyla finanse edilen okulların 
uyması gereken standartlar, özel okulların dini inanış veya diğer hayat 
görüşlerine göre eğitim verme serbestisi dikkate alınarak, kanunla belirlenir. 
Temel eğitim ile ilgili yükümlülükler, tamamen kamu fonlarıyla finanse edilen 
özel okullarda ve devlet okullarında benzer standartları sağlamalıdır.  

Düzenlemeler özellikle özel okulların eğitim araçları ve uygun gördüğü 
öğretmenleri seçme özgürlüğüyle uyumlu olmalıdır. Kanunla belirlenen 
koşulları yerine getiren özel ilköğretim okulları devlet okullarıyla aynı esaslar 
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çerçevesinde bütçeden finanse edilir. Özel ortaöğretim ve üniversite öncesi 
eğitim kuruluşlarının kamu fonlarından yararlanma koşulları kanunla belirlenir. 
Hükümet Parlamento’ya eğitimin durumu hakkında yıllık rapor sunar.26 

İrlanda 
1937 tarihli İrlanda Anayasası’nın 42. maddesine göre devlet, çocukların 

ilk ve doğal eğitimcisinin aile olduğunu kabul eder ve ailenin kendi dini, ahlaki, 
zihinsel, bedensel ve toplumsal değerlerine göre çocuğunu eğitme hak ve 
görevine saygı duyar. Aileler bu eğitimi evlerinde, özel okullarda veya devlet 
tarafından kurulup tanınan okullardan birinde sağlamakta serbesttir. Devlet, 
aileleri, çocuklarını, kendi isteklerine aykırı olarak, devlet tarafından kurulan 
veya devlet tarafından tasarlanan özel nitelikli okullara göndermeye 
zorlayamaz. Fakat devlet, kamu yararının koruyucusu olarak, çocukların ahlaki, 
zihinsel ve sosyal açıdan belirli bir asgari eğitim alması için çalışır. Devlet 
ücretsiz ilköğretim sunar, devamı için çaba harcar ve özel ve tüzel eğitim 
girişimlerine makul düzeyde yardımda bulunur. Devlet, kamu yararı 
gerektirdiğinde ailelerin dini ve ahlaki özelliklerini göz önünde bulundurarak 
eğitim tesisleri ve kurumları yaratır. Ailelerin fiziki ve ahlaki sebeplerden 
dolayı çocuklarına karşı görevlerini yerine getirmede yetersiz kaldıkları 
durumlarda, kamu yararının koruyucusu olarak devlet, uygun yöntemlerle 
çocukların ailelerinin yerlerini doldurmaya çalışır. 

44. maddede eğitimle ilgili olarak “Okullar için devlet yardımı sağlayan 
mevzuat farklı dini mezheplerin yönetimi altındaki okullar arasında ne 
ayrımcılık yapar ve ne de kamu parası alan bir okula giden herhangi bir 
çocuğun o okuldaki din eğitimine katılmamasına önyargı ile yaklaşır” hükmüne 
yer vermiştir.27 

İspanya 
1978 tarihli İspanya Anayasası’na göre herkes eğitim hakkına sahiptir. 

Öğretim özgürlüğü kabul edilir. Eğitim, temel hak ve özgürlüklere saygılı 
olarak ve bir arada yaşamanın demokratik prensipleri çerçevesinde, insan 
karakterinin gelişimini amaçlar. Kamu otoriteleri, ailelerin çocuklarına kendi 
inançlarına uygun dini ve ahlaki eğitim sağlama hakkını garanti altına 
almaktadır. İlköğretim zorunlu ve parasızdır. Kamu yetkilileri, ilgili tüm 
tarafların etkin olarak katıldığı genel eğitim programı ve eğitim merkezlerini 
kurarak, herkesin eğitim hakkını teminat altına alır. Gerçek ve tüzel kişilere, 
anayasal prensiplere uygun olmak kaydıyla, eğitim merkezi kurma hakkı 
tanınmıştır. Yasada belirtilen koşullar altında öğretmenler, veliler ve uygun 
olduğunda öğrenciler kamu fonlarıyla idare edilen eğitim merkezlerinde 
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denetim ve yönetim yetkisi alabilir. Kamu otoriteleri kanunlara uyum sağlaması 
amacıyla eğitim sistemini inceler ve standart hale getirir. Kamu otoriteleri, 
kanunla belirlenen gereksinimlerini karşılayan eğitim merkezlerine yardım eder. 
Üniversitelerin özerkliği kanun tarafından belirlenen koşullar altında kabul 
edilmektedir (Bölüm II- Kısım I-Madde 27).28 

İsveç 
İsveç Anayasası’nın temel haklar ve hürriyetleri düzenleyen ikinci 

bölümününde yer alan Eğitim ve Araştırma başlıklı 18. maddesinde ülkede 
yaşayan herkesin zorunlu ve Devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanacak temel 
eğitime tabi olduğu belirtilmektedir. Yine aynı maddede Devletin 
yükseköğretim de sağlamakla yükümlüğü olduğu vurgulanmış, bir sonraki 
fıkrada da araştırma yapma özgürlüğünün kanunla belirlenecek kurallar 
çerçevesinde korunacağı belirtilerek dolaylı olarak üniversitelerin bilimsel 
özerkliğine vurgu yapılmıştır.29 

İtalya 
Eğitim ile ilgili başlıca hükümler, İtalya Anayasası’nın (1947) 

“Vatandaşların Hakları ve Ödevleri” başlıklı 1. Kısımda “Ahlaki ve Sosyal Hak 
ve Ödevler” başlıklı 2. bölümde düzenlenmiştir. İlgili maddede öncelikle bilim 
ve sanat özgürlüğünün garanti altında olduğu ve bunların öğretilmesinin serbest 
olduğu düzenlenmiştir. Devletin, eğitimin genel kurallarını belirleyeceği ve her 
dal ve sınıf için devlet okulları açacağına yer verilmiştir. Özel ve tüzel kişiler 
de, devlete herhangi bir külfet yüklememek koşuluyla, okul ve eğitim kurumları 
açma hakkına sahiptir. Özel okulların hak ve yükümlülükleri kanunla 
düzenlenir. Bu düzenleme yapılırken, bu okullara tam bir serbestlik ve 
öğrencilerine de Devlet okullarındaki öğrencilerinkine eşit standartlarda eğitim 
ve yeterlik sağlama mecburiyeti vardır.  

Anayasanın 34. maddesinde okulların herkese açık olduğu, en az 8 yıllık 
eğitimin zorunlu ve ücretsiz olduğu, yetenekli ve hak eden öğrencilerin -mali 
kaynaklardan yoksun olanlar da dâhil- en yüksek düzeyde eğitime devam etme 
hakkına sahip olduğu, devletin bu hakkı, rekabete dayalı sınav yoluyla tahsis 
edilmesi zorunlu olan burs, ailelere ödenek veya diğer yardımlarla 
kullandıracağı hüküm altına alınmıştır.  

İtalya Anayasası’nın “Bölgeler, İller ve Belediyeler başlıklı” 5. kısmında 
yer alan 117. maddesinde Anayasaya uygun olarak, AB mevzuatı ve uluslararası 
yükümlülüklerden doğan kısıtlamalar çerçevesinde, kanun yapma yetkisi 
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devlete ve bölgelere aittir denilmiş ancak eğitimle ilgili genel hükümler 
alanında kanun yapma yetkisinin yalnızca devlete ait olduğu belirtilmiştir.30 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
Eğitim ile ilgili temel hükümler Temel Haklar ve Özgürlükler başlıklı     

2. kısımda yer alan 20. maddede düzenlenmiştir. Bu maddede herkesin eğitim 
hakkına sahip olduğu, ilköğretimin zorunlu ve ücretsiz olduğu belirtilmiştir.31 

Letonya 
Letonya Anayasası’nda (1922) eğitim ile ilgili düzenlemeler çok ayrıntılı 

olmayıp genel hükümlerle sınırlıdır. Anayasanın “Temel İnsan Hakları” başlıklı 
8. kısmında yer alan 112. maddesinde eğitim “Herkes eğitim hakkına sahiptir. 
Devlet herkesin ücretsiz olarak ilk ve ortaöğrenim görmesini sağlar. İlköğretim 
zorunludur.” şeklinde düzenlenmiştir. 32  

Litvanya 
1992 tarihli Litvanya Anayasası’nda eğitim, “Toplum ve Devlet” başlıklı 

3. bölümde dört madde altında düzenlenmiştir. 40. maddede genel ve yerel 
kurumlarda verilen eğitimin laik olması gerektiği, ailelerin talebine göre bu 
kurumlarda dini eğitim verilebileceği, özel eğitim kurumlarının kuruluş 
esaslarının kanunla belirleneceği ve yükseköğretim kurumlarının özerkliği 
vurgulanmış, devletin eğitim kurumlarını denetlemekle ve gözetmekle yükümlü 
olduğu belirtilmiştir. 41. maddede eğitimin 16 yaşından küçükler için zorunlu 
olduğu, devlet okullarında, yerel yönetim okullarında ve meslek okullarında 
eğitimin ücretsiz olduğu, başarılı öğrencilerin devlete bağlı yükseköğretim 
kurumlarında ücretsiz eğitim alma hakkına sahip oldukları belirtilmiştir.  

43. maddede etnik toplulukların eğitim, kültür, yardımlaşma gibi 
faaliyetlerini bağımsız bir şekilde düzenleme hakkına sahip oldukları, devletin 
bu toplulukları desteklemekle yükümlü olduğu, 45. maddede bilim, sanat, kültür 
ve araştırma özgürlüğünün garanti altına alındığı belirtilmiştir.33  

Lüksemburg 
Lüksemburg Anayasası’nda eğitim “Lüksemburg Vatandaşları ve 

Hakları” başlıklı 2. bölümde yer alan “Eğitim ve Sağlık” başlıklı 23. madde ile 
düzenlenmiştir. Söz konusu maddede devletin her Lüksemburg vatandaşının 
ücretsiz ve zorunlu temel eğitimden faydalanmasını temin edeceği; ortaöğretim, 
yükseköğretim ve mesleki eğitim kuruluşları açacağı belirtilmiştir. Yine aynı 
maddede eğitimle ilgili konuların, devlet okullarının ve dezavantajlı grupların 
ne şekilde finanse edileceğinin kanunla düzenleneceğine hükmedilmiştir.        
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23. maddenin son fıkrasına göre her Lüksemburg vatandaşı ülkesinde veya 
yurtdışında çalışmalarını sürdürme ve yükseköğrenim görme hakkına sahiptir.34 

Macaristan 
2012’de yürürlüğe giren Macaristan Anayasası’na bakıldığında, özellikle 

bilim ve bilimsel araştırmayla ilgili maddeler göze çarpmaktadır. Anayasanın 
“Özgürlük ve Yükümlülük” başlıklı bölümünde yer alan X. maddesine göre 
Macaristan bilimsel araştırma özgürlüğü, sanatsal üretim özgürlüğü ve öğrenme 
hakkını kanunlar çerçevesinde garanti altına alır. Bilim adamları istedikleri her 
bilimsel bulguyu değerlendirmekte özgürdür. Macaristan Devleti, Macar Bilim 
ve Sanat Akademisi’nin bilimsel ve sanatsal özgürlüğünü korumakla 
yükümlüdür. Tüm yükseköğretim kurumları içerik, araştırma yöntemi ve 
öğretim sistemi açısından özerktir. Bu kurumların organizasyon ve mali 
yönetimleri özel bir kanunla düzenlenir. XI. maddeye göre her Macar vatandaşı 
eğitim hakkına sahiptir. Macaristan bu hakkı, zorunlu temel eğitim, ücretsiz ve 
herkese açık ortaöğretim, yeteneklerine göre herkese yükseköğrenim imkanı 
sağlayarak garanti altına alır.  

Anayasanın XXIX. maddesine göre Macaristan’da yaşayan ulusal 
topluluk mensuplarının kendi anadillerini kullanma, kendi kültürlerini 
geliştirme ve kendi anadillerinde eğitim alma hakları bulunmaktadır.  

Macaristan Anayasası’nda “Devlet” başlıklı bölümde Cumhurbaşkanının 
görevlerini düzenleyen 9. maddede üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı 
tarafından atanacağı belirtilmiştir.35 

Malta 
Malta Anayasası’nın  “Malta Cumhuriyeti” başlıklı ilk bölümde yer alan 

2. maddede devletin dininin Roman Katolik Apostolik dini olduğu belirtilmiş ve 
aynı maddede bu dinin eğitiminin bütün devlet okullarında zorunlu eğitim 
kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır. 

“İlkeler” başlıklı ikinci bölümde yer alan 10. maddede ise ilköğretimin 
zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu, yetenekli ve gelecek vadeden 
öğrencilerin yeterli mali kaynaklara sahip olmasalar bile en yüksek derecede 
eğitim alma hakkına sahip oldukları vurgulanmıştır. Aynı maddenin son 
fıkrasına göre devlet bu hakkı ailelere ve öğrencilere yarışma sınavları sonucu 
vereceği burslarla garanti altına alır.36 
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Polonya 
1997 tarihli Polonya Cumhuriyeti Anayasası’nın “Haklar, Özgürlükler ve 

Yükümlülükler” başlıklı 2. bölümde dört maddede eğitimle ilgili ayrıntılı 
düzenlemeler yapılmıştır.  

33. maddede kadın erkek eşitliğine vurgu yapılmış, erkek ve kadınların 
özellikle eğitim ve istihdam konusunda eşit haklara sahip olduğu, benzer 
değerde iş için eşit ücret, sosyal güvenlik, kamu görevi ve kamu paye ve 
nişanlarını alma haklarına eşit şekilde sahip oldukları belirtilmiştir. Polonya 
Anayasası’nda anadilde eğitim ile ilgili düzenleme de yapılmıştır. 35. maddeye 
göre Polonya Cumhuriyeti, ulusal veya etnik azınlıklara mensup Polonya 
vatandaşlarına, kendi dillerini geliştirme, gelenek ve göreneklerini koruma, 
kendi kültürlerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Ulusal ve etnik azınlıkların, 
eğitim ve kültür kurumları ile dini kimliklerini korumak için tasarlanmış 
kurumlar oluşturma hakları bulunmasının yanı sıra, kendi kültürel kimlikleri ile 
bağlantılı konuların çözümüne katılma hakkına da sahiptir.  

Anayasanın 53. maddesinde daha çok din ve inanç özgürlüğü temelli 
düzenlemeler göze çarpmaktadır. Maddenin 4’üncü fıkrasına göre bir kilise ya 
da başka yasal olarak tanınmış dini organizasyonun dini okullarda öğretilebilir, 
ancak diğer insanların din ve vicdan özgürlükleri ihlal edilemez.   

Polonya Anayasası’nın 70. maddesinde ise eğitime ilişkin temel ilkeler 
belirlenmiştir. Herkes eğitim hakkına sahiptir ve eğitim 18 yaşına kadar 
zorunludur. Devlet okullarında eğitim ücretsizdir. Devlet herkesin eğitim 
hakkına eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla bireysel ve kurumsal yardım 
sistemleri kurar ve destekler. Bunun yanı sıra özel eğitim kurumları da 
açılabilir. Kanunla belirlenen ilkeler çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının 
özerkliği vardır.37 

Portekiz 
1976 yılında kabul edilen ve son olarak 2005 yılında değişikliğe uğrayan 

Portekiz Anayasası’nda eğitim ile ilgili hükümler çok geniş ve ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Başlangıç bölümü, 9. maddede eğitimi, sürekli kişisel gelişimi 
sağlamak ve Portekizcenin ulusal ve uluslararası yayılımını teşvik etmek 
devletin temel görevleri arasında sayılmıştır. “Haklar, Özgürlükler ve 
Garantiler” başlıklı bölümde (Kısım I/Başlık II) yer alan 43. maddeye göre 
öğrenme ve öğretme hürriyeti güvence altındadır. Devlet, herhangi bir estetik, 
politik, ideolojik, felsefi veya dini direktife uygun olarak eğitim ve kültür 
programları hazırlamaz. Kamu eğitimi bir mezhebe bağlı olamaz. Özel okul ve 
kooperatif okulları açma hakkı güvence altındadır. Başlık III altında yer alan 
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“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak ve Ödevler” başlıklı 3. bölümde yer alan ve 
gençlik politikasının düzenlendiği 70. maddeye göre gençler, ekonomik, sosyal 
ve kültürel haklarından etkin biçimde yararlanmalarını sağlamak için, özellikle 
eğitim, mesleki eğitim ve kültür bağlamında özel olarak korunur. 

Yine aynı bölümde yer alan 73. maddeye göre herkes eğitim ve kültür 
hakkına sahiptir; devlet, eğitimin demokratikleştirilmesini ve okulda verilen 
eğitim için gerekli olan koşulları destekler.38 

Devletin eğitim politikasına ilişkin görevleri 74. maddede sayılmıştır. Bu 
maddeye göre devletin görevleri şunlardır: 

a) Genel, zorunlu ve ücretsiz temel öğretimi sağlama, 
b) Kamusal okul öncesi eğitim sistemini oluşturma ve genel sistemi 

geliştirme, 
c) Sürekli eğitimi güvence altına alma ve cehaleti sona erdirme, 
d) Yeteneklerine göre her vatandaşın en üst düzeyde eğitim, bilimsel 

araştırma ve sanatsal üretimden yararlanmasını garanti etme,  
e) Aşamalı olarak eğitimin her düzeyini ücretsiz yapma, 
f) Okulları hizmet ettikleri topluma kazandırma ve eğitimle ekonomik, 

sosyal ve kültürel faaliyetler arasında bağlar kurma,  
g) Engelli vatandaşların eğitime erişimlerini sağlama, teşvik etme ve 

gerekli olduğunda özel eğitimi destekleme, 
h) Eğitim ve fırsat eşitliğinden yararlanma aracı ve kültürün ifadesi 

olarak Portekizce işaret dilini koruma ve geliştirme, 
i) Göçmenlerin çocuklarının Portekiz dilini öğrenmelerini ve Portekiz 

kültüründen faydalanmalarını sağlama, 
j) Göçmen çocukların eğitim hakkından etkin yararlanmalarını 

mümkün kılmak için yeterli destek almalarını sağlama. 

Anayasanın 75. maddesinde devletin özel eğitim kurumları kurma 
hakkını tanıdığı ve desteklediği belirtilmiş, 76. maddede ise üniversitelerin 
bilimsel, eğitsel, idari ve mali özerkliklerine vurgu yapılmıştır. Eğitimle ilgili 
bir diğer madde olan 77. maddede öğretmen ve öğrencilerin okulların 
demokratik yönetimine katılma hakkına sahip oldukları ve öğretmen, öğrenci, 
veli derneklerinin, toplulukların ve bilimsel kurumların eğitim politikasının 
hazırlanmasına katkı biçimlerinin kanunla düzenleneceği hüküm altına 
alınmıştır.39 

Romanya 
1991 tarihli Romanya Anayasası’nda  eğitim hakkı tek bir madde altında 

yer almıştır. Anayasanın “Temel Haklar ve Özgürlükler” bölümündeki 32. 
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maddeye göre eğitim hakkı, zorunlu genel eğitim, lise ve meslek lisesi eğitimi, 
yükseköğrenim ve her türlü mezuniyet sonrası gelişim etkinliğini kapsar. 

Eğitim, her seviyesinde Romencedir. Ancak kanunda belirlenecek 
hallerde uluslararası bir dil de kullanılabilir. Etnik azınlıklara mensup kişilerin 
anadillerini öğrenmesi ve bu dillerde eğitim görme hakları garanti altındadır. Bu 
hakka ilişkin uygulama usul ve esasları kanunla düzenlenir. 

Devletin sağlayacağı eğitim ücretsizdir. Dezavantajlı ailelerin çocuklarına 
Devlet tarafından burs ve yardım sağlanmalıdır. Uygulama usul ve esasları 
kanunla düzenlenir. 

Üniversitelerin özerkliği garanti altındadır. 

Devlet mezheplerin gereksinimleriyle uyumlu olacak şekilde din 
eğitiminin özgürlüğünü garanti altına almalıdır. Devlet okullarında verilecek din 
eğitimi kanunla düzenlenir ve garanti altındadır.40 

Slovakya 
1992 tarihli Slovakya Anayasası’nda eğitimle ilgili konular “Ulusal 

Azınlıklar ve Etnik Gruplar” başlıklı ikinci bölümün dördüncü kısmında yer 
alan 34. maddede ve “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar” başlıklı beşinci 
kısmında yer alan 42. maddede düzenlenmiştir. Söz konusu 34. maddeye göre: 
Azınlıklara veya etnik gruplara mensup vatandaşların özellikle kendi 
kültürlerini geliştirmek, ana dillerini yaymak ve iletişim kurmak, kültürel 
örgütlenmelere katılmak, eğitim ve kültür kuruluşları kurmak alanlarında 
gelişimleri garanti altındadır. Detaylar kanunla belirlenir.  

Resmi dili öğrenme hakkına ek olarak, etnik gruplara ve azınlıklara 
mensup vatandaşların, koşulları kanunla belirlenmek üzere, aşağıdaki hakları da 
garanti altındadır: 

a) kendi dillerinde eğitim görme, 
b) resmi iletişim yollarında kendi dillerini kullanabilme, 
c) azınlık ve etnik gruplarla ilgili konularda karar verme sürecine 

katılma. 

34. maddenin 3. fıkrasına göre azınlıklara ve etnik gruplara mensup 
vatandaşların Anayasada garanti altına alınmış haklarını kullanmasının ülke 
bütünlüğünü tehlikeye düşürmemesi ve diğer vatandaşlara karşı bir ayrımcılığa 
yol açmaması gerekir. 

42. maddeye göre ise, herkes eğitim hakkına sahiptir. Okula gitmek 
zorunludur. Zorunlu eğitim dönemi ve yaş sınırları kanunla düzenlenir. 



386 | Eğitim 

Vatandaşlar ücretsiz ilk ve ortaöğrenim, yeteneklerine ve toplumun 
kaynaklarına bağlı olarak da yükseköğrenim hakkına sahiptir. 

Devlet eğitimi dışında özel okullarda da eğitim faaliyetleri yapılabilir, 
ancak bu kurumlarda verilen eğitim ücretli olmalı ve koşulları kanunla 
düzenlenmelidir. Vatandaşların, çalışmaları için hangi koşullarda destek alacağı 
kanunla belirlenir. 

34 ve 42. maddelere ek olarak 102. maddede rektörleri atamak ve 
görevden almak ve üniversite profesörlerini atamak Cumhurbaşkanının 
görevleri arasında sayılmıştır.41 

Slovenya 
1991 tarihli Slovenya Anayasası’nda “İnsan Hakları ve Temel 

Özgürlükler” başlıklı 2. kısımda temel haklarla ilgili 51 madde yer almaktadır. 
Eğitimle ilgili hükümler de bu kısımda yer almaktadır. 50. maddede engellilerin 
gerekli korunma ve mesleki eğitim hakkından kanunlara uygun olarak 
yararlanacağı, fiziksel veya zihinsel engelli çocuklar ve diğer engellilerin 
toplumda aktif bir yaşam için gerekli eğitimi alma hakkına sahip oldukları ve 
sağlanacak eğitimin devlet bütçesinden karşılanacağı vurgulanmıştır. 57. 
maddeye göre eğitim özgürlüğü güvence altındadır, ilköğretim zorunludur ve 
kamu kaynaklarıyla finanse edilir, devlet vatandaşların uygun eğitimi alması 
için imkanlar sağlar. 58. maddede ise devlet üniversitelerinin özerk olduğu 
finansmanlarının kanunla düzenleneceği vurgulanmıştır. 64. maddede ise 
İtalyan ve Macar azınlıklara, kendi dillerinde eğitim kurumları açma ve 
geliştirme ve kendi dillerinde eğitim alma hakkı tanınmıştır.42 

Yunanistan 
1975 yılında kabul edilen Yunanistan Anayasası’nın “Bireysel ve 

Toplumsal Haklar” başlıklı ikinci kısmında yer alan 16. maddesinde eğitim 
konusu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Maddede eğitimin devletin temel görevi 
olduğu vurgulanmış, üniversitelerin özerkliği, akademik hürriyet, sanat, bilim 
ve araştırma özgürlüğü garanti altına alınmış, tüm devlet okullarında eğitimin 
parasız olduğu ve atletizmin devletin koruması altında olduğu belirtilmiştir. 

Zorunlu eğitimin dokuz yıldan az olamayacağı ve bütün Yunan 
vatandaşlarının her seviyedeki devlet okullarında parasız eğitim göreceği 
düzenlenmiştir. Devlet, korunmaya ve yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin yanı 
sıra başarılı öğrencileri de mali olarak destekler. 

Üniversitelerin özel kişiler tarafından kurulması yasaklanmıştır. 
Üniversite seviyesinde eğitim veren kurumların özerkliği vardır ve kamu tüzel 
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kişiliğini haizdir. Ancak bu kurumlar devletin gözetimi altındadır ve devletten 
mali destek alır. Bu hususlar kanunla düzenlenir. Maddeye göre, üniversite 
öğretim üyeleri kamu görevlisidir. Öğretim üyeleri belli koşullar dışında hizmet 
sürelerinin sonuna gelmeden görevden alınamazlar. Bunların emeklilikleri 
kanunla düzenlenir. Böyle bir düzenleme yapılıncaya kadar aktif olarak hizmet 
vermekte olan öğretim üyeleri 67 yaşına geldikleri akademik yılın sonunda 
emekli edilirler. Akademik hürriyet ve öğretme hürriyeti hiç kimseyi Anayasaya 
sadakat görevinden muaf kılamaz denilerek bir anlamda akademik özgürlüğün 
sınırları çizilmiştir. 

Mesleki ve diğer özellikli eğitimler devlet tarafından lise seviyesinde ve 
üç yılı aşmayacak şekilde verilir. Bu okullardan mezun olanların mesleki 
hakları da dahil olmak üzere kanunla düzenleme yapılır. 

Üniversite dışındaki özel eğitim kurumlarının düzenlenmesi kanuna 
bırakılmıştır. Anayasanın yasamayı düzenleyen üçüncü kısmında yer alan       
56. maddede üniversite profesörlerinin milletvekili seçilmek için istifa etme 
zorunluluğu olmadığı belirtilmiştir. 

“Geçici ve Son Hükümler” başlıklı 4. kısımda yer alan 108. maddeye 
göre devlet, yurtdışında yerleşmiş olan Yunanlara ve onların Anavatanla 
bağlarının sürdürülmesine ilgi gösterir. Devlet, ülke dışında çalışan Yunanların 
eğitimine ve sosyal ve mesleki gelişmelerine de ilgi gösterir. 43 

Türkiye’deki Durum 

1982 Anayasası’nda eğitim ile ilgili konular farklı başlıklar altında 
düzenlenmiştir. “Kişi Hakları ve Ödevleri” kısmında yer alan “Din ve Vicdan 
Hürriyeti” başlıklı 24. maddede din ve ahlâk eğitiminin ve öğretiminin devletin 
gözetim ve denetimi altında yapılacağı, din kültürü ve ahlâk öğretiminin ilk ve 
ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alacağı ve 
bunun dışındaki din eğitim ve öğretiminin ancak, kişilerin kendi isteğine, 
küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlı olduğu vurgulanmıştır. 

“Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” kısmında yer alan 42. madde 
eğitimi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:  

Madde 42. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi 
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş 
bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında 
yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 
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Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan 
kaldırmaz. 
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet 
okullarında parasızdır. 
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. 
(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 
tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile) 
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 
sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları 
yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları 
topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve 
inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle 
olursa olsun engellenemez. 
Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk 
vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve 
öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim 
ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. 
Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 

1982 Anayasası’nda yükseköğretim kurumları ve yükseköğretim üst 
kuruluşu da düzenlenmiştir. Yükseköğretim kurumlarını düzenleyen              
130. maddeye göre;  

Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve 
ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; 
ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel 
araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet 
etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel 
özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. 

Yine aynı maddenin 2. fıkrasında vakıflara kazanç amacı taşımamak 
kaydıyla üniversite kurma hakkı tanınmıştır. Bunlar, devletin gözetim ve 
denetimine tâbidir. Aynı maddenin 4. fıkrasında akademik özerkliğe vurgu 
yapılmış; bu yetki, devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin 
bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez 
vurgusu yapılarak akademik özerkliğin anayasal sınırı belirlenmiştir. 

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, 
dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır. Çalışmada incelenen 
ülke anayasalarında yükseköğretim üst kuruluşu sadece Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nda görülmüştür. 132. maddeye göre: 

Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, 
yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim 
ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların 
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kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, 
geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir 
biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi 
için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur. 

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve 
sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından 
rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik 
vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca 
doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.44 

Sonuç 

Bu çalışmada ABD, AB üyesi ülkeler ve Türkiye Cumhuriyeti 
anayasalarındaki eğitim ile ilgili düzenlemeler ele alınmıştır. Giriş kısmında 
belirtildiği üzere, eğitim konusu eyaletlerin uhdesinde olduğundan ABD 
Anayasası’nda eğitim ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. Yazılı bir anayasaya 
sahip olmayan İngiltere dışındaki Avrupa Birliği üyesi ülkelerin anayasaları 
incelenmiş ve tümünde eğitimle ilgili düzenlemelere anayasa düzeyinde yer 
verildiği görülmüştür. 

 İncelenen 26 Avrupa Birliği üyesi ülkeye ilişkin genel tespitler aşağıda 
yer almakta olup ayrıca çalışmanın sonunda da tablo halinde gösterilmiştir: 

• Temel eğitimin zorunlu olduğu hükmü Almanya, Avusturya, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda ve İrlanda anayasaları dışında tüm 
anayasalarda belirtilmiştir. 

• Almanya ve Avusturya dışında kalan ülkelerin hepsinin 
anayasalarında eğitimin bazı derecelerinin (ilköğretim, ortaöğretim, 
vb.) veya tümünün devlet okullarında ücretsiz olduğunu belirten 
hükme yer verilmiştir. 

• Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İspanya, 
Litvanya, Polonya ve Romanya anayasalarında din eğitiminde 
ebeveynlerin veya velilerin, çocuklarının din eğitimi alıp 
almayacağına karar verebileceğine ve din eğitiminde serbestliğe 
ilişkin düzenleme yer almaktayken diğer ülkelerde bu konuya ilişkin 
hükme rastlanmamıştır, 

• Azınlıkların anadilde eğitim alabileceklerine ilişkin Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya 
anayasalarında çeşitli hükümler bulunmaktayken diğer AB üyesi 
ülkeler anayasalarında bu konuya yer vermemektedir. 
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• Yükseköğretimin özerk olduğuna veya akademik hürriyetin 
sağlanacağına ilişkin olarak Bulgaristan, İspanya, İtalya, Litvanya, 
Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan 
anayasalarında düzenlemeler yer almaktadır, diğer anayasalarda bu 
konuyla ilgili herhangi bir hükme rastlanmamıştır. 

• İncelenen anayasaların hiçbirinde YÖK benzeri bir yükseköğretim üst 
kuruluşuna ilişkin düzenleme görülmemiştir. 
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EKONOMİK VE MALİ HÜKÜMLER 

Ekonomi-Maliye ve  
Sosyal Politika Bölümleri∗ 

ürkiye’de demokrasi açığının giderilmesi için toplumsal mutabakata dayalı 
yeni bir anayasa yapılması gereği uzun dönemdir gerek siyasiler, gerek 

sivil toplum kuruluşları gerekse akademisyenler tarafından dile getirilmektedir. 
Bu bağlamda, yeni bir anayasa yönündeki beklentileri karşılamak için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulan “Anayasa Uzlaşma Komisyonu” 19 Ekim 
2011 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni anayasa çalışmalarının hız 
kazanmasıyla birlikte çeşitli ülkelerin anayasalarının mercek altına alınması 
ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada yeni anayasa çalışmalarına destek vermek 
amacıyla yirmi bir OECD ülkesi seçilerek, anayasalarında yer alan ekonomik ve 
mali hükümler değerlendirilmiştir. Çalışmada yer alan OECD ülkeleri; ABD1, 
Avusturya2, Belçika3, Çek Cumhuriyeti4, Danimarka5, Federal Almanya6, 
Finlandiya7, Fransa8, Güney Kore9, Hollanda10, İrlanda11, İspanya12, İsveç13, 
İtalya14, İzlanda15, Japonya16, Polonya17, Portekiz18, Slovakya19, Yeni Zelanda20 
ve  Yunanistan21 dır.  

                                                 
∗ TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Bölümleri 

T
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Çalışmanın konusunu, yukarıda sözü edilen ülkelerin anayasalarında yer 
alan temel ekonomik prensipler, devletin ekonomiye ilişkin görevleri, 
ekonominin düzenlenmesi, bütçe ve kesin hesap, bütçe dışı gelir ve harcamalar, 
borçlanma, vergi sistemi, Sayıştay, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret 
politikaları, toprak, tüketicinin korunması, dış ticaret, kamulaştırma, 
devletleştirme/özelleştirme, merkez bankası ve parasal sistem, ekonomik ve 
sosyal konsey ve yerel yönetimler ile ilgili maddeler oluşturmuştur. Her 
bölümde ülkeler alfabetik sıraya göre alınmıştır. Herhangi bir ülke 
anayasasında, başlıkta ele alınan konuyla ilgili bir hükmün bulunmaması 
halinde, söz konusu ülkeye o başlıkta değinilmemiştir.  

Temel Ekonomik Prensipler 

Polonya Anayasası’nın 20’nci maddesinde devletin ekonomi düzeni 
tanımlanmıştır. Maddeye göre, ekonomik faaliyet, özel mülkiyet ve dayanışma, 
diyalog ve sosyal ortaklar arasında işbirliği özgürlüğüne dayalı bir sosyal piyasa 
ekonomisi, Polonya Cumhuriyeti ekonomi sisteminin temelini oluşturur. 

Portekiz Anayasası’nın “Ekonominin Teşkilatlanması” başlıklı II. 
Kısmının 80’inci maddesinde toplum ve ekonominin hangi ilkelere göre 
teşkilatlanacağı sıralanmıştır. Bu ilkeler, ekonomik gücün tabiiyeti, sektörler 
arası işbirliği, teşebbüs ve örgütlenme özgürlüğü, planlamalarda demokratiklik 
ilkesi, mülkiyetin korunması ile işçi ve işletmeleri temsil eden örgütlerin 
haklarını içermektedir.  

Slovakya Anayasası’nın 55’inci maddesine göre,  ekonominin temel 
prensipleri toplum ve çevre odaklı piyasa ekonomisine dayanır. 

Devletin Ekonomiye İlişkin Görevleri, Ekonominin Düzenlenmesi ve 
Koordinasyonu 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Anayasası’nda Kongre’nin yetkileri 
sıralanırken kongrenin mali yetkilerinden de bahsedilmektedir. ABD 
Anayasası’nın 1’inci maddesinin 8’inci bölümünde geçen hükümlerine göre 
Kongre’nin mali yetkileri; 

• Vergi, harç, gümrük, üretim ve tüketim vergisi belirlemek ve 
toplamak, 

• Kamu borçlarını ödemek ve Birleşik Devletlerin ortak savunmasını ve 
genel refahını sağlamak, 

• Birleşik Devletler’in tümünde aynı gümrük, üretim ve tüketim vergisi 
uygulamak, 
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• Birleşik Devletler adına borç almak, 
• Yabancı ülkelerle ve birçok eyalet arasında ve Kızılderili kabileler ile 

ticareti düzenlemek, 
• İflaslar konusunda tek yasa koymak, 
• Madeni para basmak ve bunun değeri ile birlikte, yabancı paraların 

değerini düzenlemek ve ağırlık ve ölçü standartlarını saptamak, 
• Birleşik Devletlerin tahvillerini ve kullanılan madeni parasını taklit 

edenlerin cezalandırılmasını sağlamaktır. 

1913 yılında yapılan ABD Anayasası’nın 16’ncı değişikliğine göre ise 
Kongre, eyaletler arasında bir paylaştırma yapmaksızın ve herhangi bir nüfus 
sayımını ya da hesaplamayı dikkate almaksızın, hangi kaynaktan sağlanırsa 
sağlansın, bütün gelirlere vergi koyma ve toplama yetkilerine sahip olacaktır. 

Federal Almanya Anayasası’nın VII. ve VIIa nolu başlıklarında, Federal 
devlet, eyaletler ve yerel yönetimlerden oluşan Federal Almanya’da hangi 
yasama konularının federasyonun,  hangilerinin eyaletlerin yetkisi altındaki 
bulunduğunu açıkça belirlenmektedir. VII nolu, “Federasyonun Yasama 
Yetkisi” başlığının 73’üncü maddesi, Federasyonun inhisari yasama konularını 
sıralamaktadır. İlgili maddeye göre federasyonun inhisari yasama yetkisine 
giren ekonomik konular şu şekilde sıralanabilir: Döviz kuru ve para rejimi, 
gümrük ve ticaret alanı birliği, ticaret ve denizcilik anlaşmaları, malların serbest 
dolaşımı, gümrük ve sınır koruması da dahil olmak üzere, yabancı ülkelerle mal 
ve ödeme takası, sınai mülkiyet haklarının korunması. 

Almanya Anayasa’sının 74’üncü maddesinde ise Federasyonun yarışan 
yasama konuları sıralanmaktadır. Federasyonun kendi yasama hakkını 
kullanmadığı hallerde ve ölçüde, eyaletlerin yasama yetkisine sahip olduğu 
ekonomik konular şu şekildedir: Ekonomik konulardaki mevzuat (madencilik, 
sanayi, enerji, esnaf ve sanatkârlar, ticaret, iş dünyası, banka, borsa ve özel 
sigorta), arazinin, doğal kaynakların ve üretim araçlarının kamu mülkiyetine 
veya diğer kamu şirketleri biçimine dönüştürülmesi, ekonomik gücün kötüye 
kullanılmasının önlenmesi, tarımsal üretimin ve ormancılığın geliştirilmesi, 
tarım ve ormancılık ürünlerinin ithalat ve ihracatı, toprak dağılımı ve su 
kaynaklarının yönetimi. 

Almanya Anayasası’nın VIIIa nolu başlığı ise ortak görevleri 
düzenlemektedir. Söz konusu başlıkta yer alan 91a nolu maddeye göre, bölgesel 
ekonomik yapının iyileştirilmesi, tarımsal altyapının ve kıyıların korunmasının 
iyileştirilmesi konularında, bu görevlerin toplumun tümü için önemli olması ve 
Federasyonun katılmasının yaşam şartlarını iyileştirmede gerekli olması 
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şartıyla, eyaletlerin bu görevi yerine getirmelerinde Federasyon eyaletlerle 
işbirliği yapar. 

Güney Kore Anayasası’nın 119’uncu Maddesine göre devlet, bireylerin 
ve işletmelerin yaratıcı girişimlerine saygı temelinde, dengeli büyüme, 
ekonomik istikrar, adil gelir dağılımı vb. amaçları gerçekleştirmek için 
ekonomiyi düzenleme ve koordine etme yetkisine sahiptir.  

İrlanda Anayasası’nın “Sosyal Politika Yönetim İlkeleri” başlıklı 
bölümünde, Parlamentoya rehberlik amacıyla, sosyal politika konusundaki 
düzenlemeler için belli ilkeler belirlenmiştir (madde 45).  İlgili anayasa hükmü, 
yasama sürecinde dikkate alınması gereken bu ilkelerin mahkemeler açısından 
bağlayıcı olmadığını da belirlemiştir. Buna göre devlet, adalet ve 
hayırseverliğin şekil verdiği bir toplumsal düzeni sağlayarak ve koruyarak tüm 
halkın refahını artırmak için çaba göstermelidir. Bu çerçevede;  

• Tüm vatandaşlar sahip olduğu işler vasıtasıyla barınma ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeli, 

• Kaynaklar, bireyler ve çeşitli sınıflar arasında kamu yarına en iyi 
hizmet edecek şekilde dağılmalı, 

• Serbest rekabet ilkesi temel malların az sayıda kişinin elinde 
toplanmasına yol açmamalı, 

• Kredi kontrollerinin temel amacı bir bütün olarak halkın refahının 
artırılması olmalı, 

• Koşulların elverdiği kadar çok aile, topraklar üzerinde, ekonomik 
güvence içinde yerleşik olmalıdır. 

Aynı maddede ayrıca özel girişimin destekleneceği, bu destek verilirken 
malların üretim ve bölüşümünde özel teşebbüsün makul bir etkinliği 
sağlamasının güvence altına alınmasına ve halkın istismara karşı korunmasına 
çaba gösterilmesi gerektiği yer almaktadır. Devlet, toplumun zayıf kesimlerinin 
ekonomik çıkarlarının özel olarak gözetilmesi ve desteklenmesini taahhüt eder. 
Bunun yanısıra devlet, çalışma ilişkisinde küçük yaştaki çocukların istismar 
edilmemesi ve ekonomik zorunluluklar nedeniyle kimsenin yaşına cinsiyetine 
ve gücüne uygun olmayan işlerde çalışmak durumunda kalmamasına dikkat 
eder. 

İspanya Anayasası’nda devletin ekonomiyle ilgili görevleri 3. bölümde 
bulunan “Ekonomik ve Sosyal Politika Düzenleme İlkeleri” başlığı altındaki 40, 
128, 129, 130 ve 131’inci maddelerde düzenlenmiştir. 40’ıncı maddede, gelir 
dağılımı, tam istihdam, mesleki eğitim, işgünü ve dinlenme konuları 
düzenlenmiştir. Buna göre, kamu makamları, bir istikrar politikası çerçevesinde, 
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sosyal ve ekonomik gelişme, kişisel ve bölgesel gelirin daha eşit dağılımı için 
uygun koşulları sağlamak ile herkese iş sağlamaya yönelik bir politika 
uygulamak üzere özel çaba harcamakla görevlendirilmiştir. Aynı şekilde, 
mesleki eğitim ve meslek içi eğitimi temin eden bir politikayı teşvik etmek; 
işyeri güvenliğini ve hijyenini sağlamak, ücretli tatilleri güvence altına almak da 
kamu makamlarının görevi olarak belirlenmiştir. 

128’inci maddede zenginliğin kamu işlevi düzenlenmiştir. Sahipliğinden 
bağımsız olarak, ülkenin çeşitli şekillerdeki tüm zenginlikleri kamu yararına 
tabi tutulmuştur. Ayrıca, ekonomik faaliyetlerde kamu girişimi tanınmıştır. 
Kamu çıkarı gerektirdiğinde, şirketlere müdahale kararı alınabileceği ve 
özellikle tekel durumlarında, kamu sektörüne temel kaynaklar ve hizmetlerin 
kısıtlanabileceği hükme bağlanmıştır. 

129’uncu maddede şirketlere ve kamu kurumlarına katılım konusu 
düzenlenmiştir. Buna göre, sosyal güvenlikle ilgili kamu kuruluşları ile 
çalışmaları, yaşam kalitesini veya genel refahı doğrudan etkileyen kamu 
kuruluşlarının faaliyetlerine katılım biçimleri ancak kanunla 
belirlenebilmektedir. Aynı maddeyle, kamu makamları, şirketlere çeşitli katılım 
biçimlerini etkin olarak teşvik etmek, uygun mevzuatla kooperatifleri 
özendirmek ve işçilerin üretim araçlarının sahipliğine erişimini kolaylaştıracak 
araçlar oluşturmakla görevlendirilmiştir. 

130’uncu maddede kamu sektörünün kalkınması düzenlenmiştir. Buna 
göre, kamu otoriteleri, tüm İspanyolların yaşam standartlarını aynı seviyeye 
getirmek için, özellikle tarım, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, balıkçılık ve el 
sanatları olmak üzere, tüm ekonomik sektörlerin modernizasyonuna ve 
kalkınmasına hizmet etmekle görevlendirilmiştir. 

131’inci maddede, ekonomik faaliyetlerin planlanmasına ilişkin 
hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, Devlet, kanun aracılığıyla, toplu 
ihtiyaçları karşılamak, bölgesel ve sektörel kalkınmayı dengelemek ve 
uyumlulaştırmak amacıyla gelir artışını, zenginliği ve bunların daha eşit 
dağılımını sağlamak için genel ekonomik faaliyetleri planlamakla 
görevlendirilmiştir. Aynı maddeyle, Hükümete, Özerk Topluluklardan gelen 
tahminlere ve sendikalar ile diğer meslek, iş ve finans kuruluşlarının 
tavsiyelerine ve işbirliğine göre planlama projeleri hazırlama görevi verilmiştir. 
Ayrıca, bu amaçla, oluşumu ve görevleri kanunla belirlenen bir konsey 
kurulabileceği hükme bağlanmıştır. 

İtalya Anayasası’nın “Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı III. 
bölümünün 41’inci maddesine göre, kamu ve özel ekonomik faaliyetleri 
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toplumsal amaçlara yöneltecek ve bu amaçlarla uyumlu kılacak nitelikte 
programların yapılması ve denetlenmesi kanunla sağlanacaktır. 

İtalya Anayasası’nın 117’nci maddesinde ise kanun yapma yetkisinin 
sadece devlete ait olduğu konular sıralanmıştır. Buna göre; para birimi, 
tasarrufların korunması ve mali piyasalar, rekabetin korunması, döviz kuru 
sistemi, vergi sistemi ve kamu hesapları sistemleri, mali kaynakların 
dağılımının eşitlenmesine ilişkin konularda kanun yapma yetkisinin sadece 
devlete ait olduğu, yerel yönetimlere bu konularda kanun yapma yetkisinin 
tanınmadığı hükmü belirlenmiştir. 

Portekiz Anayasası’nın 81-89’uncu maddelerinde devletin ekonomik ve 
sosyal alandaki temel görevleri sıralanmıştır. İlgili madde hükümlerine göre 
devletin temel ekonomik görevleri,  sosyal ve ekonomik refahı artırmak, gelir 
dağılımındaki eşitsizlikleri giderecek gerekli düzeltmeleri yapmak, kamu 
sektörünün verimliliğini artırmak, bölgeler arasındaki ekonomik uyumsuzlukları 
ortadan kaldırmak, serbest piyasa düzenini sağlamak, arazileri yeniden 
yapılandırmak, tüketici haklarını korumak, kalkınma odaklı yasal ve teknik 
araçları oluşturmak, bilim ve teknoloji politikasının varlığını güvence altına 
almak, enerji, doğal kaynaklar ve ekolojik dengeyi korumak ve su politikası 
oluşturmaktır. Yine aynı maddelerin hükümlerine göre devlet, özel sektör ve 
kooperatiflerin üretim araçlarını güvence altına alır ve faaliyetlerini teşvik eder, 
ülkenin kalkınmasına katkıda bulunduklarından emin olmak ve ulusal 
bağımsızlığı savunmak amacıyla yabancıların ekonomik faaliyetlerini ve 
yatırımlarını düzenler, kamu sektörü işçilerinin üretim birimleri yönetimine 
etkin bir şekilde katılmalarını sağlar.  

Slovakya Anayasası’nın 55’inci maddesinin 2’nci fıkrasında Slovakya 
Cumhuriyeti’nin ekonomik rekabeti koruyacağı ve teşvik edeceği belirtilmiştir. 

Yunanistan Anayasası’nda devletin ekonomik görevleri “Özel Hükümler” 
başlığı altında yer almaktadır. Söz konusu başlık altında yer alan 106’ncı 
maddeye göre devlet, milli ekonominin bütün sektörlerinin ekonomik 
gelişmesini güvence altına almayı hedefleyerek, sosyal barışı güçlendirmek ve 
genel menfaati korumak amacıyla, ülkedeki ekonomik faaliyetleri planlar ve 
koordine eder. Ayrıca devlet,  milli servet kaynaklarının geliştirilmesi, bölgesel 
gelişmenin sağlanması ve özellikle dağlık, ücra ve sınır bölgelerde ekonominin 
geliştirilmesi için gerekli bütün tedbirleri alır. Devletin özel teşebbüs, yabancı 
sermaye, zorunlu ekonomik katılım hususları da aynı madde altında 
düzenlenmektedir.  
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Olağanüstü Ekonomik Dönemlerle İlgili Düzenlemeler 

Avusturya Anayasası’nın bütçe ile ilgili hükümleri düzenleyen “Milli 
Konsey ve Federal Konseyin Federasyonun Yürütme Yetkisine Katılımı” 
başlığı 51a maddesinin 2’nci fıkrasında, Federal Maliye Bakanı’nın, 
ekonominin genelini etkileyen önemli bir değişikliğin olması durumunda, 
Federal Hükümet’in de mutabakatıyla, harcamaların altı ay süreyle geçici olarak 
dondurulması talimatını verebileceği belirtilmiştir. 

Federal Almanya Anayasası’nın Federasyon ve eyaletlerde bütçe 
yönetimini düzenleyen 109’uncu maddesi ile borçlanma limitlerini belirleyen 
115’inci maddesi, olağanüstü ekonomik durumlarla ilgili düzenlemelere de yer 
vermiştir.  Federasyon ve eyaletlerin bütçelerinin kural olarak denk olması 
gerektiğini belirleyen 109’uncu maddeye göre, federasyon ve eyaletler, 
hükümetlerin kontrolünün dışına çıkan ve devletin mali kapasitesini önemli 
ölçüde olumsuz etkileyen doğal afet ve olağanüstü acil durumlarda ve normalin 
dışında gerçekleşen piyasa gelişmelerinde, makul bir ödeme planını içermek 
şartıyla, istisnai düzenlemeler getirebilirler. Borçlanma limitlerini belirleyen 
115’inci maddede de, hükümet kontrolünün dışına çıkan ve devletin mali 
durumunu önemli ölçüde olumsuz etkileyen doğal afet veya olağanüstü acil 
durum hallerinde, kredi üst limitlerinin Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun 
kararıyla aşılabileceği ancak bu kararın makul bir geri ödeme planını içermesi 
gerektiği belirtilmiştir. 

Almanya Anayasası’nın olağanüstü ekonomik düzenlemeleri kapsamında 
yer alabilecek bir başka madde 104b maddesidir. Federasyonun, Anayasanın 
yetki verdiği alanlarda, eyaletlerin ve belediyelerin çok önemli yatırımları için 
mali yardımda bulunabileceğini öngören söz konusu hüküm, hükümet 
kontrolünün dışında olan ve devletin mali durumunu önemli ölçüde olumsuz 
etkileyen doğal felaketlerde ya da olağanüstü acil durumlarda, yasama 
yetkisinin dışındaki alanlarda da Federasyona, eyaletlere mali yardımda 
bulunabilme imkanı tanımaktadır.  

Güney Kore Anayasası’nın 76’ncı maddesine göre, Cumhurbaşkanı 
şiddetli finansal veya ekonomik kriz zamanlarında acil önlem alma yetkisine 
sahiptir. Bu tür önlemler alındığında, Cumhurbaşkanı derhal Ulusal 
Parlamentoyu bilgilendirir ve Ulusal Parlamentonun onayını alır. Onay 
alınmadığı durumlarda, bu önlemler ve talimatlar derhal etkilerini kaybederler. 
Onayın alınamadığı bu tür bir durumda, bu talimatlar ile değiştirilen veya 
kaldırılan kanunlar önceki orijinal etkilerini otomatik olarak tekrar kazanırlar. 
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Bütçe ve Kesin Hesap 

Avusturya Anayasası’nda bütçe ile ilgili hükümler “Milli Konsey ve 
Federal Konseyin Federasyonun Yürütme Yetkisine Katılımı” başlığı altında 
yer alan dört maddede (madde 51, 51a, 51b, 51c) ayrıntılı olarak yer almaktadır. 
51’inci maddede bütçe yapım ve onaylanma süreci, her iki meclisin bu süreçteki 
yetkileri belirtilmiştir. Söz konusu hükümlere göre, Federal Mali Kanun, Milli 
Konsey tarafından onaylanır. Bir sonraki yıla ait Federal Mali Kanun, Federal 
Hükümet tarafından hazırlanarak, izleyen mali yılın başlangıcından en az on 
hafta önce Milli Konsey’e sunulur. Federal Hükümetin, takip eden mali yıla 
ilişkin Federal Mali Kanun taslağını süresi içerisinde Milli Konseye tevdi 
edememesi durumunda bunun gibi, Federal Kanun yoluyla geçici provizyon 
sağlanamaması durumunda gelirler, fiili yasal pozisyona göre arttırılır. 
Harcamalar ise; Federal Mali Kanun taslağının Federal Hükümet tarafından 
tevdi edilmiş olması kaydıyla, yasal ayarlamalar yürürlüğe girinceye kadar ve 
her halükarda bir sonraki mali yılın ilk dört ayı içerisinde bu kanun taslağına 
göre gerçekleştirilir. Dört aylık süre içinde Federal Mali Kanun yasalaşmazsa 
harcamalar, en son Federal Mali Kanun kapsamında bütçede öngörülen gider 
tutarlarına göre gerçekleştirilir. Federal Mali Kanun’da bütçe tahminlerinin 
yanısıra izleyen yılda doldurulması planlanan kadrolar ile söz konusu yıl 
sürecince ekonomi yönetimini ilgilendiren diğer önemli konular da yer alır. 
Federal Maliye Bakanı’nın görev ve yetkilerinin sayıldığı madde hükümlerine 
göre Federal Maliye Bakanı, ekonomi yönetiminde vadesi gelen 
yükümlülüklerin ödenmesi için gerekli olan harcamalara öncelik vererek, 
tasarruf, ekonomik verimlilik ve yararlılık ilkelerini de dikkate alarak, geriye 
kalan harcamalara ilişkin ödemelerin yapılmasını sağlamalıdır. Federal Maliye 
Bakanı, ekonominin genelini etkileyen önemli bir değişikliğin olması 
durumunda, Federal Hükümet’in de mutabakatıyla, harcamaların altı ay süreyle 
geçici olarak dondurulması talimatını verebilir.  

Avusturya Anayasası’nın 51b nolu maddesinde olağandışı ve program 
dışı harcamalar düzenlenmiş, hangi harcamaların izne bağlandığı, hangi 
durumlarda önceden izin alınmadan harcama yapılabileceği belirtilmiştir. Söz 
konusu maddede,  Federal Mali Kanun’da kendisi için tahsisat ayrılmamış 
(olağanüstü harcamalar) ya da Federal Mali Kanun kapsamında tahsis edilen 
harcama tutarını aşan miktardaki harcamaların (program dışı), ekonomi 
yönetimi çerçevesinde ancak Federal mali kanunlarda izin verildiği ölçüde 
gerçekleştirilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı madde hükümlerine göre, acil 
hallerde ise, Federal Hükümet’in bir kararnamesi veya Federal Mali Kanunu 
görüşmekle yetkili Milli Konsey’in ilgili komisyonunun mutabakatı ile önceden 
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öngörülmemiş harcamalar yapılabilmektedir. Yetki verilen harcama tutarı 
olağanüstü harcamalar için Federal Mali Kanun’da tahsis edilen genel tutarın 
azami binde biri, program dışı harcamalar için Federal Mali Kanun’da tahsis 
edilen genel tutarın azami binde ikisi olabilir. Bu ek maliyetlerin yasal bir 
yükümlülükten kaynaklanmış olması, mevcut bir mali yükümlülüğün ya da bir 
taahhüdün sonucunda ortaya çıkmış olması veya ek gider ve gelirlerle bağlantılı 
olması durumunda, program dışı harcamalar ancak, Federal Maliye Bakanı’nın 
onayı ile ödenebilir.  

Belçika Anayasası’nın 174’üncü maddesi bütçe ve kesin hesapla ilgili 
düzenleme getirmektedir. Söz konusu maddeye göre, devletin tüm gelir ve 
giderleri bütçe ve kesin hesaplarda yer almak zorundadır. Kesin hesap 
kanununun ve bütçenin her yıl Temsilciler Meclisi tarafından onaylanacağını 
belirten söz konusu maddede, Temsilciler Meclisi’nin ve Senato’nun 
ödeneklerinin yıllık olarak kendileri tarafından tespit edileceği de 
düzenlenmiştir.  

Çek Cumhuriyeti Anayasası’nın “Yasama Yetkisi” başlıklı ikinci 
bölümünde yer alan 42’nci maddede bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarının 
hükümet tarafından sunulacağı ve bunların yalnızca Temsilciler Meclisi 
tarafından kamuya açık oturumda görüşülerek karara bağlanacağı 
düzenlenmiştir.  

Danimarka Anayasası’nın “Yasama ve Millet Meclisinin Çalışma 
İlkeleri”  ile ilgili 5’inci bölümünde bütçe ve kesin hesaba ilişkin düzenlemelere 
yer verilmektedir. 45’inci maddede bütçenin, o mali yılın başlamasından en az 
dört ay önce Millet Meclisine sunulması gerektiği, eğer bütçe mali yılın 
başlamasına kadar yasalaşmazsa geçici bütçe kanunu tasarısının sunulması 
gerektiği belirtilmektedir. Yeni vergi konulması ve hükümetin harcama 
yapabilmesi için bütçe veya geçici bütçe kanunlarının kabul edilmesi şarttır. 

Danimarka’da genel olarak kanun tasarı ve tekliflerinin yasalaşabilmesi 
için ilgili tasarı/teklifin Mecliste üç kez görüşülmesi gerekmektedir. Bu süreçte 
Meclis üyelerinin beşte ikisi, mecliste görüşülen bir kanun teklifinin 3’üncü 
görüşmesinin, 2’nci görüşmeden itibaren 12’nci günden önce yapılmaması 
yönünde istekte bulunabilirler. Ancak bütçe, ek bütçe, geçici bütçe, 
kamulaştırma, dolaylı vergi ve borçlanma ile ilgili tasarı/teklifler bu şekilde bir 
ertelemeye konu edilemez. Söz konusu konularla ilgili farklı bir uygulama da 
referandum için geçerlidir. Normal şartlar altında Mecliste kabul edilen bir 
kanun üyelerin üçte birinin teklifi ile referanduma götürülebilirken bahsedilen 
konulardaki kanunlar referanduma konu edilemez. 
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Federal Almanya Anayasası’nda bütçe ile ilgili hükümler, hem 
Federasyon hem de Eyaletler çerçevesinde oldukça kapsamlı bir şekilde 
düzenlenmiştir. 109-115’inci maddeleri federasyon ve eyaletlerde bütçe 
yönetimini, bütçede acil durum hallerini, geçici bütçe yönetimini 
düzenlemektedir. 109’uncu madde hükümlerine göre Federal Almanya’da 
federasyon ve eyaletler özerk olup bütçelerini birbirlerinden bağımsız olarak 
yönetmektedirler. Federasyonun ve eyaletlerin bütçelerinin, kredilerden oluşan 
gelirler hariç olmak üzere denk olması kuralı getirilmiştir. Almanya 
Anayasası’na göre Federasyon bütçesi ile ilgili ayrıntılar 115’inci madde ile 
düzenlenir. İlgili maddede, kredi gelirlerinin nominal gayri safi yurtiçi hasılanın 
% 0,35’ini aşmaması halinde, bütçenin denkliği kuralına uyulduğu varsayılır.  
Yine Anayasa’da belirtilen hükümlere göre, hükümetlerin kontrolünün dışına 
çıkan ve devletin mali kapasitesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen doğal afet, 
ve olağanüstü acil durumlarda ve piyasa gelişmelerinin normalin dışında olduğu 
durumlarda istisnai düzenlemelerin getirilebileceği de Anayasa’da belirtilmiştir. 
Ancak söz konusu istisnai düzenlemelerin uygun bir geri ödeme planını da 
içermesi gerekmektedir.  

Federal Almanya’da, bütçe yasasının yönetimi, ekonomik eğilimlere 
yönelik bütçe idaresi ve çok yıllı mali planlamanın temel kıstasları federal bir 
yasa ile düzenlenebilir. Söz konusu federal yasa hem federasyon ve hem de 
eyaletler için geçerlidir. Federal Almanya’da, federasyonun bütün gelir ve 
giderleri bütçede yer alır.  Bir ya da birden fazla mali yılı içeren bütçe, her mali 
yıl için ayrı bir karşılık ayrılmak suretiyle, ilk mali yılın başında 
yasalaştırılmalıdır. Söz konusu yasayla, bütçenin çeşitli kısımlarının mali yılın 
farklı dönemlerinde uygulanabilmesi de sağlanabilir. Federal Almanya’da bütçe 
yasa tasarıları ile bütçede değişiklik yapan yasa tasarıları, Federal Konsey’e ve 
Federal Meclis’e aynı anda sunulmaktadır. Anayasa hükümlerine göre Federal 
Konsey, bütçe tasarılarında altı, değişiklik tasarılarında ise üç haftalık bir süre 
içerisinde görüşünü bildirmektedir.  

Federal Almanya’da bütçe yasası sadece yasalaştığı süre ile ilgili 
hükümler içerir. Bir mali yılın sonuna gelindiğinde, bir sonraki yıla ait bütçe 
yasasının henüz kabul edilmemiş olması durumunda, Federal Hükümetin, belirli 
amaçlarla, gerekli tüm harcamaları yapabilmesi imkânı tanınmıştır. Söz konusu 
amaçlar Anayasa’da, yasayla kurulan kuruluşları korumak, yasayla yetki verilen 
önlemlerin alınmasını sağlamak, federasyonun yasal yükümlülüklerini yerine 
getirmek ve bir önceki bütçede zaten onaylanmış olması şartıyla proje ve 
ihaleleri sürdürmek veya bu amaçlarla verilen yardımlara devam etmek olarak 
sıralanmıştır. Vergi, harç ve diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin, belirtilen 
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amaçlarla yapılacak giderleri karşılamaması durumunda, geçici bütçede Federal 
Hükümet’in, bir önceki bütçenin toplam tutarının dörtte birini geçmemek 
şartıyla borçlanabileceği de hükme bağlanmıştır. 

Federal Almanya Anayasası’nın 112’nci maddesine göre, bütçe 
ödeneklerini aşan ya da bütçede planlanmamış amaçlar için gerekli harcamalar 
Federal Maliye Bakanı’nın onayını gerektirmektedir. Söz konusu onayın da 
sadece, önceden öngörülmemiş ve kaçınılmaz gereksinimlerde verilebileceği ve 
konu ile ilgili detayların federal kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 

Anayasa hükümlerine göre, Federal Hükümetin bütçe planındaki bütçe 
giderlerini artıracak ya da gelirlerini azaltacak yasalar Federal Hükümet’in 
onayını gerektirmektedir. Federal Hükümet, Federal Meclis’ten, gider artışı ya 
da gelir azalışına yol açacak yasa tasarıları için yapılacak oylamanın 
ertelenmesini talep edebilir.  

Anayasada, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin, Avrupa Birliği’nin bütçe 
disiplinine yönelik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin, Federasyon 
ve eyaletler tarafından birlikte yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Söz 
konusu hükme göre, AB’nin bütçe disiplininin sağlanmasına yönelik 
yaptırımlar, federasyon ve eyaletler tarafından 65’e 35 oranında üstlenilecektir.   

Alman Anayasası’nın 109a maddesi bütçedeki acil durumlar için 
düzenleme getirmektedir. Söz konusu hükümle, federasyon ve eyaletlerin bütçe 
yönetimlerinin ortak bir kurul aracılığı ile (İstikrar Kurulu) sürekli olarak 
gözetilmesi; bütçedeki acil durum tehdidinin saptanmasına yönelik şart ve 
usullerin belirlenmesi ve bütçedeki acil duruma yönelik programlar 
oluşturularak uygulanması öngörülmüştür. Aynı hüküm İstikrar Kurulu’nun 
kararlarının ve ilgili belgelerin kamuya duyurulmasını da düzenlemektedir.  

Anayasanın 104a maddesi, giderlerin federasyon ve eyaletler arasındaki 
dağılımını düzenlemektedir. Söz konusu hükme göre, Anayasa’da aksine 
hüküm olmadıkça federasyon ve eyaletler, görevlerinin ifası için gerekli 
giderleri kendileri karşılayacaklardır. Almanya’nın uluslararası hukuka ilişkin 
yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan maliyetler de, yetki ve 
sorumlulukların dağılımı ile uyumlu olarak, federasyon ve eyaletler tarafından 
karşılanacaktır.  

Finlandiya Anayasası’nda bütçe ile ilgili hükümler 83-86’ncı maddeleri 
arasında düzenlenmiştir. İlgili maddelerde bütçenin görüşülmesi, içeriği, bütçe 
ödenekleri ve ek bütçe ile ilgili hükümler yer almıştır. Anayasada bütçenin bir 
mali yıl için kabul edileceği, bütçe tasarısının Hükümet tarafından 
Parlamento’ya sunulacağı, bütçe tasarısı çerçevesinde bir ödeneğin veya bir 
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kararın devlet bütçesinde yer alması için milletvekilleri tarafından önerge 
verilebileceği öngörülmüştür. Parlamento’nun Maliye Komisyonu’nun ilgili 
raporunun yayımlanmasından sonra bütçe, Genel Kurul’da tek okumada kabul 
edilir. Anayasada bütçe tasarısının parlamentoda görüşülmesi ile ilgili 
detayların, Parlamento İç Tüzüğü’nde düzenleneceği belirtilmiştir. Parlamento 
tarafından kabul edilen bütçe yasası Finlandiya Resmi Gazetesi’nde yayımlanır.  
Devlet bütçesinin yayımlanmasının yeni bütçe yılına sarkacak şekilde gecikmesi 
durumunda ise Hükümet tarafından sunulan tasarı, parlamentoda kararlaştırılan 
usulle geçici bütçe olarak uygulanacaktır.  

Finlandiya Anayasası’na göre devlet bütçesinde, devletin yıllık gelir ve 
ödenek tahminleri ile söz konusu ödeneklerin ve diğer düzeltmelerin gerekçeleri 
yer alır. Bütçedeki gelir tahminlerinin ödenekleri karşılayacağını hükme 
bağlayan Anayasa’da, birbirleriyle bağlantılı gelir ve harcamalara ilişkin gelir 
tahminleri ile ödeneklerin veya gelir gider farkının bütçede yer alması 
hususunun ise bir kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Birbiriyle bağlantılı gelir 
ve harcamalara ilişkin gelir tahminlerinin veya ödeneklerin birden fazla bütçe 
yılını kapsayacak şekilde bütçede yer alabilmesi de kanunda düzenlenmesi 
halinde mümkündür. 

Finlandiya Anayasası’nda bütçe ödenekleri, sabit, aktarılabilir ve tahmini 
ödenekler olarak üçe ayrılmış, kanunla izin verilmediği müddetçe sabit ve 
aktarılabilir ödeneklerin aşılamayacağı, sabit bir ödeneğin bir sonraki yıla 
aktarılamayacağı belirtilmiştir. Anayasada, bütçede izin verilmediği müddetçe, 
bir ödeneğin bir bütçe kaleminden bir başkasına aktarılamayacağı da hükme 
bağlanmıştır. Ancak, kanunla düzenlenmesi halinde, kullanım alanları birbiriyle 
yakından ilişkili bütçe kalemleri arasında ödenek transferi yapılabilir. İzleyen 
bütçe yılının ödeneklerinden karşılanmak üzere, miktar bakımından sınırlı bir 
bütçe dışı harcama yetkisi de bütçede yer alabilir.  

Finlandiya Anayasası’nda geçerli bir nedenin olması durumunda 
Hükümet tarafından ek bütçe tasarısının sunulabileceği ve milletvekillerinin de 
ek bütçe ile doğrudan ilişkili bütçe değişikliği önergesi verebilecekleri de 
hükme bağlanmıştır. Finlandiya Anayasası’na göre, bütçenin durumu ne olursa 
olsun herkes yasal alacağını alma hakkına sahiptir.  

Fransa Anayasası’nda bütçe kanun tasarısının kanunlaşmasına ilişkin 
hükümler, 5’inci bölümdeki “Parlamento ve Hükümet Arası İlişkiler” başlığı 
altındaki 47’nci maddede düzenlenmiştir. Buna göre parlamento, bütçe kanun 
tasarısını organik kanunda22 (Institutional Act) belirtilen şartlara uygun olarak 
onaylamaktadır. Ulusal Meclis; kanun tasarısının Meclise sunulmasını izleyen 
40 gün içinde, ilk görüşmede bir karara varamazsa, Hükümet tasarıyı Senatoya 
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gönderir. Bu durumda, Senatonun 15 gün içinde karar vermesi gerekmektedir. 
Bunun ardından 45’inci maddede23 belirtilen prosedür uygulanır. Sürecin 
devamında parlamento 70 gün içinde bir karara varamazsa, tasarının hükümleri 
bir kararname ile yürürlüğe konabilir. 

Söz konusu maddenin devamında, Hükümete, izleyen mali yılın gelir ve 
giderlerinin yer aldığı bütçe kanun tasarısı, ilgili mali yılbaşından önce 
yürürlüğe konulmadığı takdirde, acil durum kapsamında parlamentodan 
kendisine vergileri toplama yetkisi verilmesini talep etme imkanı tanınmıştır. 
Bu durumda Hükümet, önceden onaylanmış hizmetleri sağlamak için ihtiyaç 
duyulan kaynakları kararname yoluyla hazır bulundurur. 

47’nci maddenin son fıkrasında, bu maddede öngörülen sürelerin 
parlamento toplanamadığı zaman askıya alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Güney Kore Anayasası’nın 54-57’nci maddelerinde bütçe ile ilgili 
hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, Bakanlar Kurulu, her yıl bütçe kanun 
tasarısını hazırlar ve mali yılın başlangıcından önceki 90 gün içinde Ulusal 
Meclise sunar. Ulusal Meclis de mali yılın başlangıcından önceki 30 gün içinde 
bütçe kanun tasarısını karara bağlar. Bütçe kanun tasarısı mali yıl 
başlangıcından önce Ulusal Meclisten geçmezse, Bakanlar Kurulu bütçe kanun 
tasarısı Meclis’ten geçene kadar önceki mali yıl bütçesiyle uyumlu olarak 
54’üncü maddede belirtilen belirli harcamaları yapabilir. Bütçeyi değiştirmek 
gerektiği takdirde, Bakanlar Kurulu, ek revize edilmiş bütçe kanun tasarısı 
hazırlayabilir ve Ulusal Meclise sunabilir. Ulusal Meclis, Bakanlar Kurulunun 
onayı olmaksızın, Bakanlar Kurulu tarafından sunulan bütçede yer alan harcama 
kalemlerinin herhangi birinin toplamını artıramaz veya yeni bir harcama kalemi 
oluşturamaz. Güney Kore Anayasası’nın 55’inci maddesine göre, bir mali 
yıldan daha uzun bir süre için devam eden harcamaların yapılması gerektiği 
durumlarda, Bakanlar Kurulu belirli bir süre için Ulusal Meclisin onayını alır. 
Bir rezerv fonu, Meclis tarafından toplam olarak onaylanır. Rezerv fonunun 
harcanması Ulusal Meclisin bir sonraki oturumunda onaylanır. 

Güney Kore Anayasası’nın 99’uncu maddesine göre, Denetim ve Teftiş 
Kurulu her yıl gelir ve harcamalara ilişkin hesapların kapanışlarını teftiş eder ve 
sonuçları izleyen yıl içinde Cumhurbaşkanına ve parlamentoya raporlar.  

Hollanda Anayasası’nın 105’inci maddesine göre, devletin gelir ve gider 
tahminleri kanunla belirlenir. Genel tahminleri içeren kanun tasarıları Kral 
tarafından ya da Kral adına her yıl madde 65’te belirtilen tarihte sunulur. 
Devletin gelir gider durumunu gösterir belge, ilgili kanunun hükümlerine uygun 
olarak parlamentoya sunulur. Denetim Mahkemesi tarafından onaylanan bilanço 
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parlamentoya sunulur. Devlet maliyesinin yönetimine ilişkin kurallar kanunla 
belirlenir.  

İrlanda Anayasası “Devlet” başlıklı kısmının 11’inci maddesinde kamu 
gelirleri açısından temel yaklaşımı ortaya koymuştur. Söz konusu maddeye 
göre, devletin bütün gelirleri bir fon oluşturacaktır ve bu gelirler kanunla 
belirlenen yükümlülüklere uygun olarak toplanacaktır. Hükümet başlıklı 
kısımda ise Hükümetin, her mali yıl için Devletin Gelir ve Harcama 
Tahminlerini hazırlayarak, görüşülmesi için Temsilciler Meclisine sunacağı 
düzenlenmiştir (md. 28). Temsilciler Meclisinin yetkilerini ve çalışma biçimini 
düzenleyen 17’nci maddede ise bu tahminlerin en kısa sürede görüşülmesi, her 
yılın mali kararlarının yürürlüğe girmesi için çıkarılacak mevzuatın ilgili yıl 
içinde çıkarılması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca Temsilciler Meclisi Başbakanın 
talebi olmaksızın kamu gelirlerinin belli amaçlarla tahsisine ilişkin karar 
alamamakta ve kanun çıkaramamaktadır.  

İspanya Anayasası’nda devlet bütçesine ilişkin hükümler 7’nci 
bölümdeki “Ekonomi ve Maliye” başlığı altında, 134’üncü maddede 
düzenlenmiştir. Buna göre, devletin genel bütçelerini hazırlamak hükümetin; 
söz konusu bütçeleri incelemek, değiştirmek ve onaylamak ise Parlamentonun 
görevi olarak belirlenmiştir. Devletin genel bütçelerinin yıllık olarak yapılacağı 
ve söz konusu bütçelerin devlet vergilerini etkileyen mali yardımların miktarını 
da kapsayacak şekilde, kamu sektörünün gelir ve gider toplamını içereceği 
hüküm altına alınmıştır. 

134’üncü maddede devlet genel bütçelerinin kanunlaşma süreci de 
düzenlenmiştir. Buna göre Hükümet, devletin genel bütçelerini, önceki yıl 
bütçelerinin süresi bitmeden en az 3 ay önce Temsilciler Meclisine sunmalıdır. 
Bütçe Kanunu mali yılın ilk gününden önce onaylanmazsa, önceki mali yıl 
bütçelerinin uygulama süresi otomatik olarak, yeni bütçeler onaylanana kadar 
uzatılacaktır. Devletin genel bütçeleri onaylandıktan sonra, Hükümete aynı 
bütçe yılına tekabül eden ve kamu giderlerinde artış ya da kamu gelirlerinde 
azalış öngören kanun tasarıları sunabilme yetkisi de verilmiştir. Aynı maddeyle, 
bütçe gelirlerinde bir azalış ya da borçlarda bir artış içeren her teklif ve 
değişiklik talebi öncesinde Hükümetin bu konudaki mutabakatının aranacağı 
hüküm altına alınmıştır.  

139’uncu maddenin son fıkrasında ise bütçe kanunuyla vergi 
konulamayacağı fakat bir başka vergi kanununda imkân sağlanması halinde, 
bütçe kanunu ile vergilerin düzenlenebileceği belirtilmiştir. 
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İsveç Anayasası’nda bu konuyla ilgili hükümlere oldukça geniş bir 
şekilde yer verilmiştir. Anayasayı oluşturan dört farklı temel kanundan biri olan 
“Hükümet Organları” adlı kısmın 9’uncu bölümü olan “Mali Yetki” bölümünde 
1’inci maddeden 10’uncu maddeye kadar bu konu ele alınmıştır. Bu maddelere 
göre; 

• Parlamento (Riksdag) devlet için gerekli olan vergi ve harçları belirler 
ve bütçeyi onaylar. 

• Hükümet bütçeyi parlamentoya sunar. 
• Parlamento, izleyen mali yılın bütçesini ve özel durumların 

gerektirmesi halinde diğer bütçe döneminin bütçesini de onaylar. Bu 
bağlamda; Parlamento gelirleri tahmin eder ve belirtilen amaçlar için 
ödenekler verir. 

• Parlamento ulusal bütçe içindeki belirli bir ödeneğin bütçe dönemi 
dışındaki bir dönemde tahsis edilmesine karar verebilir. 

• Parlamento devlet gelirlerinin ödeneklere ilişkin bir karardan farklı 
başka bir özel amaç için kullanılabilmesine de karar verebilir. 

• Bütçe dönemi boyunca, Parlamento devlet gelir hesaplarını yeniden 
gözden geçirebilir veya onaylanmış ya da onaylanacak ödenekleri 
değiştirebilir. 

• Eğer bütçe, bütçe döneminin başlamasından önce kabul edilemezse, 
Parlamento bütçe kabul tarihine kadar olacak dönemi kapsayacak 
şekilde ödenekleri yapar. Parlamento Mali Komisyonu, parlamento 
adına karar alması için görevlendirebilir. 

• Eğer parlamento özel amaçlı ödeneklerin verilmesine onay vermezse, 
bu ödenekler kabul edilene kadar en son bütçe döneminde parlamento 
tarafından verilmesi kararlaştırılmış ödenekler devam eder. 

• Parlamento önümüzdeki bütçe dönemini aşacak bir periyodu 
kapsayana kadar devlet aktivitelerinin ana hatlarını çizebilir. 

• Gelir ve ödenekler parlamento tarafından onaylanmazsa kullanılamaz. 
• Devlet varlıkları parlamentonun otoritesi altında olmadığı ya da 

yasayla özel bir idareye verilmediği sürece hükümetin tasarrufundadır 
ve hükümet tarafından yönetilir. Hükümet, parlamento tarafından 
yetkilendirilmezse kredi alamaz ve mali yükümlülükleri üstlenemez. 

• Parlamento devlet varlıklarının kullanımı ve yönetimindeki 
prensiplere karar verir. Ayrıca parlamentonun rızası olmadan bunlara 
yönelik tedbir alınamaz. 

• Bütçe döneminin sonunda hükümet hazırladığı raporu parlamentoya 
sunar. 
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İtalya Anayasası’nın 81’inci maddesinde parlamentonun, hükümet 
tarafından sunulan bütçe ve kesin hesapları onaylayacağı, geçici bütçe 
uygulamasının dört aydan fazla süreli olamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı 
madde hükmüne göre, yeni ve ek harcama getiren tüm kanunlarda, bu giderlerin 
karşılanacağı kaynakların gösterilmesi gerekmektedir. 

İzlanda Anayasası’nın 28’inci maddesine göre, eğer parlamento mali yıl 
bütçesini geçirdiyse, geçici bütçe çıkarılamaz. 41’inci maddesine göre, bütçede 
veya ek bütçede yer almadıkça hiçbir harcama yapılamaz. 42’nci maddesine 
göre, devletin gelir ve giderlerine ilişkin bir raporu da içeren izleyen mali yıla 
ait bütçe kanun tasarısı Meclis’in görüşüldüğü her olağan oturumuna sunulur. 

Japonya Anayasası’nın 60’ıncı maddesinde bütçe tasarısının Temsilciler 
Meclisine sunulacağı, Senatonun Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 
tasarı ile ilgili farklı bir görüşü olduğunda ve her iki meclisten oluşan ortak 
komisyonda uzlaşma sağlanamazsa Temsilciler Meclisinin aldığı nihai kararın 
geçerli olacağı hükmü yer almıştır. Ayrıca, 86’ıncı maddede Bakanlar 
Kurulunun bütçeyi hazırlayıp parlamentoya sunacağına değinilmiştir. 

Polonya Anayasası’nın 219-221’inci maddelerinde bütçe hazırlama 
prosedürüne yer verilmiştir. Söz konusu maddelerde bütçe tasarısını hazırlama, 
detay ve gereklerini belirleme usulleri ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usullerin kanunla belirleneceği, istisnai durumlarda devletin gelir ve 
giderlerinin geçici bütçe ile düzenleneceği hükmü yer almıştır. 222-225’inci 
maddelerde bütçenin sunulması ve görüşülmesine ilişkin düzenlemelere detaylı 
yer verilmiştir. Buna göre, bütçe tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından Temsilciler 
Meclisine sunulacak, Senatoda da görüşülecek ve imzalanmak üzere 
Cumhurbaşkanına sunulacaktır.  Cumhurbaşkanının bütçe kanunu Anayasaya 
uygunluk açısından incelenmesini istemesi halinde Mahkeme iki ay içinde karar 
verecektir. Ayrıca, bütçe kanun tasarısı Temsilciler Meclisine sunulmasından 
itibaren dört ay içinde kabul edilmezse veya imzalanmak üzere 
Cumhurbaşkanına sunulmazsa, Cumhurbaşkanı, Temsilciler Meclisi’nin görev 
süresini kısaltabilecektir.   

Polonya Anayasası’nın 226’ıncı maddesinde Bakanlar Kurulunun mali 
yılı takip eden beş ay içinde, bütçenin uygulanmasına ilişkin raporu Temsilciler 
Meclisine sunacağı, 90 gün içinde Temsilciler Meclisinin raporu görüşeceği ve 
Yüksek Denetleme Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra kabul veya ret 
edeceği hükmüne yer verilmiştir. 

Portekiz Anayasası’nda IV nolu “Maliye ve Bütçe Sistemi” başlığı 
altında yer alan 101-106 maddeleri arasında mali sistem, bütçenin temel 
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nitelikleri, içeriği, hazırlanışı ve denetimi konu edilmektedir. İlgili madde 
hükümlerine göre mali sistem, tasarrufların toplanmasını, mevduatı, ekonomik 
ve sosyal kalkınma için gerekli mali kaynakların uygulanmasını garanti edecek 
şekilde kanunla yapılandırılır. Bütçe sistemi, devletin ve diğer kamu 
kuruluşlarının mali ihtiyaçlarını karşılamayı, gelir ve servetin adil dağılımını 
sağlamayı amaçlar. Söz konusu maddelerde devlet bütçesinin a) özerk fonlar ve 
dairelerinki de dahil olmak üzere devletin gelir ve gider dökümü ile b) Sosyal 
güvenlik bütçesinden oluştuğu belirtilmiştir. Bütçenin düzenlenmesi, tek bütçe 
prensibi, hazırlık aşamaları ve denetiminden sorumlu olan kurumlara ilişkin 
hükümlere de Anayasa’da yer verilmektedir. 

Slovakya Cumhuriyeti Anayasası’nda bütçe ile ilgili hükümler 58’inci 
madde altında düzenlenmiştir. İlgili maddede ülke maliyesinin devlet bütçesi ile 
yönetildiği, bütçenin kanun şeklinde kabul edileceği belirtilmiş ve bütçe ile 
ilgili diğer hususların kanun ile düzenleneceği vurgulanmıştır. 

Yeni Zelanda Anayasal Kanunu’nda Bütçeye ilişkin hükümler 3’üncü 
bölümde “Parlamento ve Kamu Maliyesi” başlığı altında 21 ve 22’nci 
maddelerde düzenlenmiştir. 21’inci maddede, Kral tarafından Temsilciler 
Meclisine sunulmadıkça; kamu kaynağından ödenek ayrılmasını veya kamu 
gelirlerine mali yük getirilmesini öngören kanun tasarılarının Meclis’ten 
geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. 22’nci maddede ise Kralın yapmasının yasal 
olmadığı mali işlemler düzenlenmiştir. Buna göre, Kral, kanunda 
öngörülmedikçe, vergi koyamaz, kredi veya borç para alamaz ve kamu 
kaynağını harcayamaz. 

Yunanistan Anayasası’nda bütçe, “Vergi ve Mali Yönetim” başlıklı 
Altıncı Fasıl’da yer alan 75 ve 79’uncu maddelerde düzenlenmiştir. Bütçe 
kanunu ile ilgili hükümler içeren 79’uncu madde, bütçe kanunu; parlamentonun 
bütçe onay yetkisine haiz olduğu, harcamaların kanuniliği, bütçe tasarısının 
onay süreci, gelir ve giderlerin yönetimi, bütçenin oylanması ve kesin hesaplarla 
ilgili süreci kapsamaktadır. Maddeye göre, Maliye Bakanı tarafından Ekim 
ayının ilk Pazartesi günü ilgili parlamento komisyonuna sunulan bütçe tasarısı, 
mali yıl başlamadan en az kırk gün önce, ilgili komisyonun da görüşü dikkate 
alınarak Parlamento’ya sunulur ve Genel Kurul’da, iç tüzük hükümlerine göre, 
görüşülerek oylanır. Bütçenin oylanmasının, Parlamento döneminin sona ermesi 
nedeniyle imkânsız hale gelmesi durumunda, bir önceki bütçenin yürürlük 
süresi dört ay süreyle uzatılabilir. Aynı maddeye göre, kanunla düzenlenmesi 
halinde bütçe taslağının iki yıllık mali dönem için hazırlanması da mümkündür. 
Yine aynı madde hükümlerine göre, bütçe gelirlerinin ve harcamalarının 
yönetiminin bütçede öngörüldüğü gibi gerçekleşmemesi durumunda, söz 
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konusu gelir ve harcamalar çıkarılacak özel bir kanunla yönetilebilir. 79’uncu 
maddenin 7. fıkrasında kesin hesapla ilgili düzenleme yer almaktadır. 7’nci 
fıkraya göre, söz konusu kesin hesap ve genel denklik raporu, Sayıştay’ın 
raporu da eklenerek, her mali yılın bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde 
Parlamento’ya sunularak, özel bir komisyonda görüşülür ve Genel Kurul’da 
karara bağlanır.   

75’inci maddede ise bütçeye mali külfet getiren tasarıların durumu ve 
değişiklik önergeleri açıklanmaktadır. Söz konusu hükümlere göre, bakanlar 
tarafından sunulan ve bütçeye mali yük getiren bir tasarı, içerdiği harcama 
miktarını tespit eden Devlet Genel Saymanlığı raporu ile birlikte sunulmadıkça 
görüşmeye alınmayacaktır. Bütçeye mali yük getiren bir teklifin milletvekilleri 
tarafından sunulması halinde ise teklif, görüşülmeden önce Devlet Genel 
Saymanlığı’na sevk edilir. Saymanlığın 15 gün içinde teklif ile ilgili raporunu 
sunmaması halinde, kanun teklifi rapor olmaksızın görüşülebilir. Genel 
Saymanlık raporu zorunluluğu, yetkili bakanlar tarafından talep edilen 
değişiklik önerilerinde de uygulanacaktır. Ancak bu durumda Saymanlık, 
raporunu Parlamento’ya en geç üç gün içinde sunmak zorundadır. Bu süre 
içinde sunulmaması halinde, değişiklik teklifi rapor olmaksızın görüşülebilir. 75 
inci maddenin son fıkrasına göre, harcama yaratan veya gelirlerde bir azalmaya 
yol açan hükümet tasarıları, harcamanın ne şekilde karşılanacağını açıklayan ve 
yetkili bakan veya maliye bakanı tarafından imzalanan özel bir rapor 
eklenmedikçe görüşülemez.  

Bütçe Dışı Gelir ve Harcamalara İlişkin Düzenlemeler 

Avusturya Anayasası’nın 51b maddesinde olağandışı ve program dışı 
harcamalar düzenlenmiş, hangi harcamaların izne bağlandığı, hangi durumlarda 
önceden izin alınmadan harcama yapılabileceği belirtilmiştir. Söz konusu 
maddede, Federal Mali Kanun’da kendisi için tahsisat ayrılmamış (olağanüstü 
harcamalar) ya da Federal Mali Kanun kapsamında tahsis edilen harcama 
tutarını aşan miktardaki harcamaların (program dışı), ekonomi yönetimi 
çerçevesinde ancak federal mali kanunlarda izin verildiği ölçüde 
gerçekleştirilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı madde hükümlerine göre, acil 
hallerde ise, Federal Hükümet’in bir kararnamesi veya Federal Mali Kanunu 
görüşmekle yetkili Milli Konsey’in ilgili komisyonunun mutabakatı ile önceden 
öngörülmemiş harcamalar yapılabilmektedir. Yetki verilen harcama tutarı 
olağanüstü harcamalar için Federal Mali Kanun’da tahsis edilen genel tutarın 
azami binde biri, program dışı harcamalar için Federal Mali Kanun’da tahsis 
edilen genel tutarın azami binde ikisi olabilir. Bu ek maliyetlerin yasal bir 
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yükümlülükten kaynaklanmış olması, mevcut bir mali yükümlülüğün ya da bir 
taahhütün sonucunda ortaya çıkmış olması veya ek gider ve gelirlerle bağlantılı 
olması durumunda, program dışı harcamalar ancak, Federal Maliye Bakanı’nın 
onayı ile ödenebilir.  

Federal Almanya Anayasası’nın 112’nci maddesine göre, bütçe 
ödeneklerini aşan ya da bütçede planlanmamış amaçlar için gerekli harcamalar 
Federal Maliye Bakanı’nın onayını gerektirmektedir. Söz konusu onayın da 
sadece, önceden öngörülmemiş ve kaçınılmaz gereksinimlerde verilebileceği ve 
konu ile ilgili detayların federal kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 

Finlandiya Anayasası’nın 87’nci maddesine göre, devletin daimi 
görevlerini yerine getirmesi için gerekmesi durumunda, kanunla bütçe dışı 
fonlar oluşturulabilir. Ancak, bütçe dışı fon oluşturulabilmesi, böyle bir fonun 
veya amacının genişletilmesine yönelik karar alınabilmesi, Parlamento’nun en 
az üçte iki oy çokluğu ile mümkündür.  

Japonya Anayasası’nın 87’nci maddesi yedek fonlarla ilgili önemli bir 
hüküm olarak dikkati çekmektedir. Maddeye göre, bütçede öngörülmeyen 
harcamaları karşılamak için, sorumluluğu Bakanlar Kuruluna ait olmak üzere 
Parlamento’ya yedek fon oluşturulmasına ilişkin yetki verilebilecek ve Bakanlar 
Kurulunun yedek fondan yapacağı tüm harcamalar için ek onay alma 
zorunluluğu olacaktır.  

Slovakya Cumhuriyeti Anayasası’nda Bütçenin düzenlendiği 58’inci 
maddenin son fıkrasına göre özel devlet fonları kanunla ihdas edilir. 

Borçlanmaya İlişkin Düzenlemeler 

ABD Anayasası’nda 1’inci madde 8’inci bölümde borçlanma yetkisi 
Kongreye verilmiştir. 

Federal Almanya Anayasası’nın 115’inci maddesi borçlanma ile ilgili 
sınır getirmektedir. İlgili hükme göre, Federal Almanya’da fonların 
borçlanılması ile gelecek mali yıllarda giderlere yol açabilecek kefaletlerin, 
garantilerin ve diğer teminatların üstlenilmesi federal bir yasayla verilen ve 
miktarı itibariyle belirli ya da belirlenebilir bir yetkiyi gerektirmektedir. Söz 
konusu madde hükümlerine göre, Almanya’da gelir ve giderler kural olarak 
denkleştirilmelidir. Borçlanma ile elde edilen gelirin, nominal gayri safi yurtiçi 
hasılanın % 0,35’ini aşmaması halinde bu kurala uyum sağlanmış sayılır. Bunun 
yanı sıra, söz konusu maddede kredi üst limiti olarak, nominal gayrisafi yurtiçi 
hasılanın % 1.5’u bir eşik değer olarak belirlenmiş ve bu değeri aşan borçların 
ekonomik konjonktür ile uyumlu olarak azaltılacağı belirtilmiştir. Almanya’da 
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finansal işlemlerle ilgili gelir ve giderlerin düzenlenmesi ve yıllık net borçlanma 
limitinin hesaplanması usulüne ilişkin ayrıntılar, fiili borçlanma limitlerinden 
sapmaları kontrol eden ve dengeleyen ekonomik konjonktür gelişimini de göz 
önüne alan,  federal bir yasa ile düzenlenecektir. Hükümet kontrolünün dışına 
çıkan ve devletin mali durumunu önemli ölçüde olumsuz etkileyen doğal afet 
veya olağanüstü acil durumlarda, bu kredi üst limitleri, Federal Meclis 
üyelerinin çoğunluğunun verdiği kararla aşılabilir. Ancak, Federal Meclis’in 
ilgili kararının makul bir geri ödeme planını da içermesi gerekmektedir. 

Borçlanma ile ilgili bir başka madde, geçici bütçe yönetimini düzenleyen 
madde 111’dir. Bu maddede, bir mali yılın sonuna gelindiği halde henüz izleyen 
yıla ait bütçenin kabul edilmemiş olması halinde, federal hükümetin belirli 
amaçlarla gerekli tüm harcamaları yapabileceği belirtilmiştir. Vergi, harç, vb. 
kaynaklardan elde edilen gelirlerin bu harcamaları karşılamaması durumunda 
ise Federal Hükümet’in, bir önceki bütçenin toplam tutarının dörtte birini 
aşmamak üzere borçlanmaya gidebileceği belirtilmiştir.  

Finlandiya Anayasası’nın 82’nci maddesi kamu borcu ve devlet 
garantileri ile ilgili olup, devletin Parlamento’nun onayıyla borçlanabileceğini 
öngörmektedir. Söz konusu onayda Parlamento, yeni borcun azami tutarını veya 
toplam borç tutarını belirlemektedir. İlgili hükme göre, parlamentonun onayıyla 
devlet borç senedi ihraç edilebilir ve devlet garantisi verilebilir.  

Danimarka Anayasası’nın 43’üncü maddesinde devletin yasaya 
dayanmaksızın borçlanamayacağı düzenlenmiştir. 

Güney Kore Anayasası’nın 58’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu, 
ulusal tahvil ihraç etmeyi veya bütçe dışında devlete mali yük getirebilecek 
sözleşmeler yapmayı planladığında, Ulusal Meclisin ön mutabakatını alır. 

İspanya Anayasası’nda borçlanmaya ilişkin hükümler 7’nci bölümde 
bulunan “Ekonomi ve Maliye” başlığı altındaki 135’inci maddede 
düzenlenmiştir. Buna göre, Hükümetin borçlanabilmesi için kanunla 
yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu borçlanma ilkeleri çerçevesinde, 
faiz giderlerini ödemek için alınan kredilerin bütçenin gider kalemlerinde 
gösterileceği ve ilgili kanuna aykırı olmadıkça değiştirilemeyeceği hüküm altına 
alınmıştır. 

İsveç Anayasası’nın “Mali Yetki” başlıklı 9’uncu bölümünde yer alan 
8’inci maddesi, parlamento tarafından onay verilmediği sürece, hükümetin borç 
alamayacağını ve mali yükümlülük altına giremeyeceğini düzenlemektedir.  

İzlanda Anayasası’nın 40’ıncı maddesine göre, kanunla yetki 
verilmedikçe devlet borçlandırılamaz. 
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Polonya Anayasası 216’ncı maddesiyle düzenlenen borçlanmanın 
sınırlanması, borçlanma politikası açısından önemli bir husustur. Maddeye göre, 
ulusal kamu borcunun, gayri safi yurtiçi hasılanın beşte üçünü aşmasına neden 
olacak borçlanma sözleşmelerine, garantilere ve kefaletlere izin verilmeyecek, 
yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın ve ulusal kamu borcunun değerinin hesaplanma 
yöntemi kanunla belirlenecek ve bütçe açığı Merkez Bankasına borçlanılarak 
karşılanamayacaktır. 

Vergiyle İlgili Düzenlemeler 

ABD Anayasası’nda konuya kapsamlı bir şekilde yer verilmiştir. ABD 
Anayasası’nın 1. maddesinin 8. bölümünde yer alan ve daha önce kongrenin 
yetkilerinden söz ederken de değinilen hükme göre vergi, harç, gümrük, üretim 
ve tüketim vergisi belirlemek ve toplamak, Birleşik Devletler’in tümünde aynı 
gümrük, üretim ve tüketim vergisi uygulamak görevi Kongre’ye verilmiştir. 
Ayrıca, 1’inci madde 9’uncu bölümde vergiyle ilgili olarak; 

• Hali hazırda var olan eyaletlerden herhangi birinin kabulünü uygun 
bulduğu kişilerin göç etmeleri veya bunların ülkeye getirilmesi bin 
sekiz yüz sekiz yılından önce Kongre tarafından yasaklanmayacak, 
ancak, ülkeye bu şekilde getirilenlerden insan başına on doları 
geçmeyecek bir vergi ya da harç alınabilecek, 

• Eyaletlerden herhangi birinden ihraç edilen mallardan vergi ya da 
gümrük alınmayacak, 

• Bir ticaret yönetmeliği veya gelir açısından, eyalet limanları arasında 
bir tercih yapılmayacak veya ayrıcalık tanınmayacak; bir eyalete giriş 
ya da çıkış yapan gemiler, başka bir eyalet limanına girmek, yükünü 
boşaltmak, ya da gümrük ödemek zorunda olmayacak, 

denilmiştir.  

1913 yılında yapılan ABD Anayasası’nın 16’ncı değişikliğine göre ise 
Kongre, eyaletler arasında bir paylaştırma yapmaksızın ve herhangi bir nüfus 
sayımını ya da hesaplamayı dikkate almaksızın, hangi kaynaktan sağlanırsa 
sağlansın, bütün gelirlere vergi koyma ve toplama yetkilerine sahip olacaktır. 
Son olarak 1964 yılında yapılan 24’üncü değişikliğe göre Başkan ya da Başkan 
Yardımcısı için yapılacak ön seçimde, ya da başka bir seçimde, Başkan ya da 
Başkan Yardımcısı seçimleri için Seçiciler Kurulu üyesi veya Kongre’deki 
Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri seçiminde Birleşik Devletler 
vatandaşlarının oy kullanma hakkı, Birleşik Devletler ya da herhangi bir eyalet 
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tarafından, herhangi bir seçim vergisi veya başka bir verginin ödenmemesi 
nedeniyle reddedilemeyecek veya kısıtlanamayacaktır. 

Avusturya Anayasası’nda vergi ile tek hüküm, “Genel Hükümler, Avrupa 
Birliği” başlıklı Kısım I altında madde 13’de yer almaktadır. Söz konusu 
madde, federasyon ve eyaletlerin vergilendirme alanındaki yetkilerinin özel 
federal anayasa hukuku ile düzenleneceğini öngörmektedir.  

Federal Almanya Anayasası’nın 105-109’uncu maddeleri arasında, vergi 
gelirlerinin Federasyon ve eyaletler arasında paylaştırılmasına yönelik çok 
detaylı hükümlere yer verilmiştir. Anayasanın 105’inci maddesinde 
Federasyonun ve eyaletlerin hangi vergi türlerinde yasama yetkisine sahip 
oldukları belirlenmiştir. Söz konusu hükme göre, gümrük vergileri ile mali 
tekeller konusunda inhisairi yasama yetkisi Federasyona aittir. Gelirlerinin 
tamamının ya da bir kısmının kendisine ait olduğu diğer vergi gelirlerinde ise 
Federasyonun ortak yasama yetkisi bulunmaktadır.  

Federasyona ait olan mali tekel kazançları ile vergiler Anayasanın 
106’ncı maddesinde sıralanmıştır. Federasyona ait olan vergiler şunlardır; 
gümrük vergileri; eyalet ve belediyelere ait olmayan tüketim vergileri; navlun 
vergisi, motorlu taşıt vergisi ve motorlu taşıtlarla ilgili diğer vergiler; sermaye 
işlemlerinden, sigorta ve kambiyo senetlerinden alınan vergiler; emlak 
üzerinden bir defaya mahsus olarak alınan vergiler ile mali yüklerin 
dengelenmesi için alınan vergiler; gelir ve kurumlar ek vergileri; Avrupa 
Toplulukları çerçevesinde getirilen mali yükümlülükler.  Bu vergilerin yanı sıra 
gelir, kurumlar ve muamele vergilerinin, belediyelere verilmeyen kazançları da 
ortaklaşa olarak Federasyona ve eyaletlere aittir (ortak vergiler). Gelir ve 
kurumlar vergisi gelirleri Federasyon ve eyaletler arasında eşit olarak 
paylaşılırken, muamele vergi gelirlerinin paylaşımı, Federal Konsey’in onayını 
gerektiren federal yasa ile düzenlenir. Federasyonun gelir/gider oranının 
eyaletlerinkinden önemli ölçüde farklılaşması durumunda söz konusu muamele 
vergisi gelir paylarının yeniden düzenleneceği de hükme bağlanmıştır. 
Federasyon, ticari işlemlerden elde edilen gelirlerden de pay alabilir. 

Anayasanın 108’inci maddesinde ise federasyon ve eyaletlerin mali 
yönetimleri düzenlenmiştir. İlgili hükme göre, gümrük vergileri, mali tekeller, 
ithalat muamele vergilerini de içeren federal mevzuata tabi tüketim vergileri, 
motorlu taşıt vergileri ve Avrupa Toplulukları çerçevesinde getirilen mali 
yükümlülükler, federal maliye kuruluşları tarafından yönetilir. Federal gelir 
idareleri tarafından uygulanacak usuller federal yasa ile düzenlenecektir. 
Federal mali kuruluşlar ve eyaletlere ait gelir idareleri arasında işbirliği 
sağlayan federal yasanın, vergi yasalarının ifasını kolaylaştıracağı ve 
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iyileştirileceği Anayasa’da öngörülmüştür. Alman Anayasası’na göre mali yargı 
yetkisi ise standart bir şekilde federal yasa ile düzenlenir.  

Belçika Anayasası’nda vergi ile ilgili düzenlemeler 170-173’üncü 
maddeleri arasında düzenlenmiştir. İlgili madde hükümlerine göre, 
Finlandiya’da vergiler ve harçlar ancak devletin, topluluğun, bölgenin, 
metropoliten bölgenin, belediye federasyonunun ve belediyenin menfaatine 
olabilir. Devletin menfaatine olan vergiler ile vergi istisnaları, gerekçeleriyle 
birlikte, ancak kanunla konulabilir. Söz konusu hükümlerde vergilerin yıllık 
olarak oylandığı, vergilerle ilgili olarak hiçbir imtiyazın tanınamayacağı hükme 
bağlanmıştır. Finlandiya Anayasası’na göre, kanun haricinde vergi muafiyeti 
tanınamaz veya vergi indirimi yapılamaz. 

1992 yılında kabul edilen Çek Cumhuriyeti Anayasası’nın 3’üncü 
maddesinde “Temel Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi Çek Cumhuriyeti 
Anayasal düzeninin bir parçasıdır.” denilmiştir. 1992 yılında Çek Ulusal 
Konseyi tarafından kabul edilen bu Sözleşmenin 11’inci maddesinin 3’üncü 
fıkrasında vergi ve harçların yalnızca kanuna dayalı olarak toplanacağı 
düzenlenmiştir. 

Danimarka Anayasası’nın 43’üncü maddesi verginin kanuniliği ilkesini 
düzenler ve “yasaya dayanmaksızın vergi konulamaz, değiştirilemez ve 
kaldırılamaz” hükmüne yer verir. 

Finlandiya Anayasası’nın 81’inci maddesi vergiler ve diğer mali 
yükümlülüklerle ilgili hüküm getirmiştir. Vergilerin kanunla konulacağını 
öngören ilgili hükme göre, kamu kurumlarının resmi işlemleri, hizmetleri ve 
diğer faaliyetleri üzerinden alınacak mali yükümlülüklere ilişkin genel kıstaslar 
da kanunla düzenlenir. Söz konusu kanunda vergi mükellefi gerçek ve tüzel 
kişilere sunulan hukuki çözümlere de yer verilir.  

Fransa Anayasası’nın 5’inci bölümündeki “Parlamento ve Hükümet 
Arası İlişkiler” başlığı altındaki 34’üncü maddede, her türlü verginin oran, 
matrah ve tahsil biçimlerinin ancak kanunla düzenlenebileceği hükme 
bağlanmıştır.  

Güney Kore Anayasası’nın 59’uncu maddesine göre, vergi çeşitleri ve 
oranları kanunla belirlenir. 

Hollanda Anayasası’nın 104’üncü maddesine göre, vergiler kanunla 
konulur, diğer mali yükümlülükler kanunla düzenlenir. 

İrlanda Anayasası vergiyle ilgili düzenlemeleri ayrı bir kısımda 
düzenlemiştir. Vergi ile ilgili kanunların görüşülme usulünü ve zamanını diğer 
kanunlardan farklılaştırmıştır. Normalde yasama süreci Temsilciler Meclisinde 
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de Senatoda da başlatılabilirken vergi ile ilgili tasarı/teklifler Temsilciler 
Meclisinde başlatılabilir. Temsilciler Meclisinden geçen her Vergi Kanunu 
tasarısı/teklifi önerilerini almak için Senatoya gönderilir. Senatonun 
tasarı/teklifi Temsilciler Meclisine geri göndermek için yirmi bir günü vardır. 
Diğer kanun tasarı/teklifleri için bu süre doksan gündür. Temsilciler Meclisi 
Senatonun önerilerini kısmen veya tamamen kabul veya reddedebilir (md.21). 
Anayasanın 22’nci maddesinde bir vergi kanunu tasarı/teklifinin hangi 
konularda olabileceği sayılmıştır. Buna göre, vergi, harç, borçlanma, kamusal 
para ve hesaplar ile ilgili konular anayasal anlamda vergi kanunu tanımlaması 
içine girmektedir. Bir tasarı/teklifin vergi kanunu olup olmadığına Temsilciler 
Meclisi Başkanı karar verir. Kararı nihai olmakla birlikte Senatonun buna karşı 
Cumhurbaşkanı aracılığıyla işletebileceği bir mekanizma bulunmaktadır. Vergi 
kanunları ile ilgili bir farklılık da Cumhurbaşkanının bu kanunların anayasa 
aykırılığı iddiasıyla Yargıtaya gidememesidir. 

İspanya Anayasası’nda vergilendirmeye ilişkin hükümler 7’nci bölümde 
bulunan “Ekonomi ve Maliye” başlığı altındaki 133’üncü maddede 
düzenlenmiştir. Buna göre, vergi koyma yetkisi, kanun çıkarma aracılığıyla 
olmak suretiyle sadece devlete aittir. Özerk topluluklar ve yerel yönetimlerin ise 
Anayasa ve kanunlara uygun olarak vergi koyabileceği belirtilmiştir. Vergileri 
etkileyen bütün mali getiriler kanunla konmalıdır. Kamu idareleri; sadece 
kanunda belirtilen şekilde mali yükümlülük altına girebilir ve harcama 
yapabilir. 

İsveç Anayasası’nda vergi konusu oldukça geniş bir biçimde 
düzenlenmektedir. Ekonomiyle ilgili bütün hükümlerin bulunduğu “Hükümet 
Organları” adlı temel kanunun çeşitli bölümlerinde konuyla ilgili düzenlemeler 
yer almaktadır. Konuya ilişkin “Hükümeti Oluşturan Temel Prensipler” başlıklı 
1’inci bölüm 5’inci maddede “Parlamento halkın en önde gelen temsilcisidir. 
Yasaları yapar, vergileri koyar ve kamu fonlarının nasıl idare edileceğine karar 
verir. Hükümeti ve krallığı denetler” denilerek vergi koyma yetkisi 
parlamentoya verilmiştir. Ayrıca, “Temel Hak ve Özgürlükler” başlıklı 2’nci 
bölümün 10’uncu maddesinde devletin bireylere kanunda bahsedilen vergiler 
dışında vergi koyamayacağı ve bunun istisnası olabilecek durumlar 
anlatılmıştır. “Kanun Hükmünde Kararname ve Diğer Hükümler” başlıklı 8. 
bölümün 2, 3, 7, 9 ve 21’inci maddelerinde ise vergi koyma yetkisinin hangi 
durumlarda parlamento tarafından hükümet ve yerel yönetimlerle paylaşılacağı 
anlatılmıştır. “Yerel Yönetimler” başlıklı 14. bölümde yerel yönetimlerin kendi 
icraatlarının yönetimi için vergi koyabileceği hükmedilmiştir. Ve son olarak 
1979 değişikliğine ilişkin geçici hükümde konuya, “2’nci bölüm, 10’uncu 
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madde 2’nci fıkraya bakmayarak vergi ve harçlara ilişkin eski hükümler 
uygulanmaya devam edecektir.”  ifadeleriyle yer verilmiştir. 

İtalya Anayasası’nın 53’üncü maddesine göre, her birey, kendi kapasitesi 
ölçüsünde kamu harcamalarının karşılanması için katkıda bulunacak ve artan 
oranlı vergi sistemi uygulanacaktır. Ayrıca, İtalyan Anayasası’nın “Cumhuriyet 
Düzeni” başlıklı 2. kısımında yer alan 75’inci maddede vergiyi, bütçeyi, genel 
veya özel affı ve uluslararası bir anlaşmayı düzenleyen bir kanun hakkında 
referandum yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

İzlanda Anayasası’nın 40’ıncı maddesinde kanun haricinde vergi 
konulamayacağı, değiştirilemeyeceği veya kaldırılamayacağı hükme 
bağlanmıştır. 77’nci maddesine göre, vergilere ilişkin hususlar kanunla 
düzenlenir. Vergi koyma, değiştirme veya kaldırma yetkisi idari otoritelere 
verilemez. Vergi yükümlülüğünün dayandığı durumlar ortaya çıktığında 
kanunla vergi konulmasına izin verilmediği sürece vergi konulamaz. 

Japonya Anayasası’nın 30’uncu maddesi ile kişilerin, kanunla belirtilen 
şekilde vergiye tabi olacağı hükmü düzenlenmiştir. 84’üncü maddede de 
kanunun veya kanunda öngörülen şartların dışında, yeni vergi konulamayacağı, 
var olan vergilerde değişiklik yapılamayacağı belirtilmiştir. 

Polonya Anayasası’nın 84’üncü maddesinde, herkesin kanunda 
belirtildiği şekilde, vergi ödemek de dahil olmak üzere, görev ve 
sorumluluklarına uyacağı hükmü yer almaktadır. 

Portekiz Anayasası’nın, vergi ile ilgili düzenlemeleri içeren 104’üncü 
maddesinde nitelik, usul ve amaç yönünden vergi düzenlenmiştir. Söz konusu 
maddede; i) kişisel gelir vergisinin eşitsizlikleri azaltmayı amaçladığı, tek ve 
kademeli olduğu, aile ihtiyaçları ve gelirlerini dikkate aldığı, ii) İşletmelerin 
temelde gerçek gelirleri üzerinden vergilendirildiği, iii) Varlıkların 
vergilendirilmesinin vatandaşlar arasında eşitliğe katkıda bulunduğu,              
iv)  Tüketim vergisinin tüketim yapısının ekonomik kalkınma ve sosyal adaletin 
gereklerindeki değişikliklere uyum sağlamasını amaçladığı ve lüks tüketim 
mallarının bedelini yükselttiği hususlarına değinilmiştir.  

Portekiz Anayasası’nın bütçe sistemini düzenleyen 103’üncü maddesinde 
ise vergilerin uygulanabilirliğinin ve oranının kanunlarla oluşturulabileceği 
hükme bağlanmıştır. Söz konusu kanunlarda, verginin mali faydaları ve 
mükelleflere tahakkuk eden teminatları belirlenir. Yine aynı madde 
hükümlerine göre kimsenin, Anayasaya uygun olarak oluşturulmayan, geriye 
dönük olarak ya da kanun tarafından konulmayan ve toplanmayan vergileri 
ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  
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Slovakya Cumhuriyeti Anayasası’nda vergi ile ilgili düzenlemeler 
“Ekonomik Hükümler”in düzenlendiği 3’üncü bölümde yer alan 59’uncu madde 
altında yer almaktadır. Maddeye göre vergi ve harçlar merkezi ve yerel olmak 
üzere iki çeşittir ve kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak toplanır.  

Yunanistan Anayasası’nda vergi kanunları, “Vergi ve Mali Yönetim” 
başlıklı 6. bölümde yer alan 78’inci maddeyle düzenlenmiştir. Söz konusu 
maddede, verginin tarhiyatı için gerekli olan nitelikler, bir önceki mali yılın 
öncesine etkili olacak biçimde, geçmişe yürüyecek kanunlarla, vergi veya diğer 
mali yükümlülükler yaratılamayacağı, ithalat ya da ihracat vergisi veya bir 
tüketim vergisinin konulması veya arttırılması durumundaki düzenlemeler, 
vergi matrahı, vergi oranı, vergi muafiyeti ve istisnası ve emekli maaşının 
bağlanmasının yasama yetkisinin devrine konu olamayacağı, istisnai durumda 
verilebilecek yetki devri düzenlemeleri yer almaktadır. 

Sayıştay ve Denetim  

Avusturya Anayasası’nda Sayıştay, “Kamu Hesaplarının Denetimi ve 
Kamu Fonlarının İdaresi” başlığı altında on altı madde (md.121, 122, 123, 123a, 
124, 125, 126, 126a, 126b, 126,c, 126d, 127, 127a, 127b, 127c, 128) halinde 
çok ayrıntılı olarak yer almaktadır. Söz konusu madde hükümlerine göre, 
Federasyonun, eyaletlerin, belediyeler birliklerinin, belediyelerin ve kanunla 
kurulmuş diğer tüzel kişiliklerin mali yönetiminin denetimi Sayıştay’ın 
görevidir. Sayıştay, nihai federal bütçeyi hazırlanılarak Milli Konsey’e 
sunulmasından, Federasyona ait olan ve federasyon nezdinde yükümlülük 
doğuran tüm mali borçlanma kâğıtlarının imzalanmasından sorumludur. 
Sayıştay her iki yılda bir, denetimine tabi olan kurum ve kuruluşlardan, bilgi 
talep etme hakkına sahip olup bu bilgileri Milli Konseye rapor eder.  

Doğrudan doğruya Milli Konseye bağlı olan Sayıştay, Federal 
Hükümetten ve eyaletlerden bağımsız olup sadece kanun hükümlerine tabidir. 
Sayıştay Başkanı Milli Konsey Ana Komisyonu tarafından 12 yıl için seçilir ve 
göreve başlamadan önce Federal Cumhurbaşkanı önünde ant içer. Sayıştay 
Başkanı Milli Konsey’in oyuyla görevden azledilebilir. Anayasada Sayıştay 
yetkililerinin Sayıştay Başkanının tavsiyesi ve müşterek imzası ile Federal 
Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı, hiçbir Sayıştay üyesinin Sayıştay 
denetimine tabi bir kuruluşun ve diğer meslek örgütlerinin yönetiminde ve 
idaresinde yer alamayacağı belirtilmiştir.  

Sayıştayın federasyon denetim raporları Milli Konseye, eyalet denetim 
raporları ise Eyalet Meclisine en geç 31 Aralık tarihine kadar sunulur ve 
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sonrasında da yayımlanır. Sayıştay bu denetim raporlarının dışında her zaman 
için münferit konulardaki gözlemlerini de rapor olarak sunabilir. Anayasada 
Sayıştay’ın teşkilat ve faaliyetleri hakkında daha ayrıntılı hükümlerin Federal 
Kanun’la düzenleneceği öngörülmüştür.  

Belçika Anayasası’nda Sayıştay ile ilgili düzenleme 180’inci madde ile 
getirilmiştir. İlgili maddeye göre, teşkilatı kanunla düzenlenen Sayıştay’ın 
üyeleri, Temsilciler Meclisi tarafından kanunda belirtilen dönem için atanırlar. 
Sözkonusu madde hükümlerine göre Belçika’da Sayıştay, genel idari hesaplar 
ile kamu hazinesine hesap vermekle yükümlü bulunan muhasebatların 
hesaplarının incelenmesinden ve doğruluğunun denetlenmesinden sorumludur. 
Vergi gelirlerinin de içinde yer aldığı devlet gelirlerinin tesis edilmesi ve tahsili 
ile ilgili işlemleri de gözetleyen Sayıştay, hesapların denetimi ile ilgili 
görüşlerini Temsilciler Meclisine sunar.  

Çek Cumhuriyeti Anayasası’nda Sayıştay ayrı bir bölümde 
düzenlenmiştir. “Sayıştay” başlıklı beşinci bölümde yer alan madde 97’de 
Sayıştayın bağımsız olduğu ve devlet mallarının idaresini ve devlet bütçesinin 
uygulanmasını kontrol etmekle görevli olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin 
2’nci fıkrasında ise Başkan ve Başkan Yardımcısının Temsilciler Meclisinin 
teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı belirtilmiştir. Anayasaya 
göre Sayıştay’ın statüsü, yargısal yetkisi, kurumsal yapısı ve diğer ayrıntılar 
kanunla düzenlenir. 

Danimarka’da Millet Meclisinin kamu hesaplarının denetimi için ilgili 
yasada belirlenen sayıda denetçi seçeceği ve bu denetçilerin raporunu mali yılın 
sona ermesinden en geç altı ay sonra Millet Meclisine sunmak zorunda olduğu 
anayasa hükmü olarak düzenlenmiştir (Yasama ve Millet Meclisinin Çalışma 
İlkeleri” ile ilgili 5’inci bölümünde madde 47). Aynı maddede denetimin 
çerçevesi de belirlenmiştir. Buna göre, denetçiler yıllık kamu hesapları 
raporunu, devletin tüm gelirlerini kapsayıp kapsamadığı ve harcamaların bütçe 
kanunu veya diğer bütçe kanunlarına aykırı yapılıp yapılmadığı açısından 
inceler. Raporlarını hazırlarken ihtiyaç gördükleri tüm bilgi ve belgeleri talep 
etme hakkına sahiptirler. Hazırlanan rapor Meclis tarafından karara bağlanır. 

Federal Almanya Anayasası’nın 114’üncü maddesi, kamu hesaplarının 
denetimi ile ilgili hükmü düzenlemektedir. Söz konusu hükme göre, bir önceki 
mali yıla ait bütün gelir ve gider hesapları ile varlıklar ve borçlar, Federal 
Hükümeti ibra etmek amacıyla,  Federal Maliye Bakanı tarafından yıllık olarak 
Federal Meclise ve Federal Konseye sunulur. Almanya’da, kamu hesaplarının 
denetiminden sorumlu kuruluş Federal Denetim Mahkemesi’dir (Sayıştay). 
Üyelerinin yargı bağımsızlığı olan Sayıştay, kamu hesaplarını denetleyerek, 
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hesapların düzgün ve etkin bir şekilde yönetilip yönetilmediğine karar verir. 
Sayıştay kamu hesaplarının denetimi ile ilgili raporunu, doğrudan Federal 
Meclis’e, Federal Konsey’e ve Federal Hükümet’e sunar. Anayasada 
Sayıştay’ın diğer yetkilerinin federal yasa ile düzenleneceği öngörülmüştür.  

Finlandiya’da kamu hesaplarının ve bütçe ile uyumunun denetlenmesi 
hususu Anayasa’nın 90’ıncı maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu maddede, 
kamu hesaplarının ve bütçe ile uyumunun parlamentonun bu amaçla kurulan 
Denetim Komisyonu tarafından gözetildiği belirtilmiştir. Yine aynı madde 
hükümlerine göre, bu hesapların bütçe ile uyumunu denetlemek üzere, bağımsız 
bir kurum olan, Ulusal Denetim Ofisi (Sayıştay) bulunmaktadır. Parlamentodaki 
Denetim Komisyonu ile Sayıştay, kamu kuruluşlarından ve onların kontrolü 
altında bulunan diğer kurumlardan, görevleriyle ilgili olarak bilgi alma hakkına 
sahiptirler.  

Fransa Anayasası’nda Sayıştay, 5’inci bölümdeki “Parlamento ve 
Hükümet Arası İlişkiler” başlığı altındaki 47.2’nci maddede düzenlenmiştir. 
Buna göre, Sayıştayın görevi Hükümetin faaliyetlerinin denetiminde 
parlamentoya yardımcı olmak olarak belirlenmiştir. Sayıştayın, bütçe kanunu ve 
sosyal güvenlik finansmanı kanunlarının uygulanmasının denetimi ile kamu 
politikalarının değerlendirilmesinde hükümete ve parlamentoya yardımcı 
olacağı da aynı maddede düzenlenmiştir. Sayıştayın, anayasayla düzenlenen 
diğer bir işlevi ise kamuya açık raporlar marifetiyle halkın bilgilendirilmesine 
katkıda bulunmasıdır. Sayıştayı düzenleyen 47.2’nci maddenin son fıkrasında, 
kamu kurumlarının hesaplarının kanunlara uygun ve doğru olması gerektiği ve 
hesapların, söz konusu idarelerin yönetim, varlık ve mali durumlarının 
sonuçlarını doğru ve açık şekilde sergilemesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Güney Kore Anayasası’nın 97, 98, 99 ve 100’üncü maddelerinde 
Denetim ve Teftiş Kuruluna, görevlerine, üyelerinin atanmasına ve görev 
süresine vb. ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Cumhurbaşkanının direkt yetkisi 
altında olan Denetim ve Teftiş Kurulu, devletin gelir ve harcamalarını, devletin 
ve kanunla belirlenen diğer organizasyonların hesaplarını ve icrai kuruluşlar ile 
kamu görevlilerinin iş performanslarını teftiş eder ve inceler. Denetim ve Teftiş 
Kurulu her yıl gelir ve harcamalara ilişkin hesapların kapanışlarını teftiş eder ve 
sonuçları izleyen yıl içinde Cumhurbaşkanına ve Ulusal Parlamentoya raporlar. 

Hollanda Anayasası’nın 76, 77 ve 78’inci maddelerinde Denetim 
Mahkemesine, görevlerine, üyelerinin atanmasına ve görev süresine vb. ilişkin 
hükümler yer almaktadır. Denetim Mahkemesi, devletin gelir ve giderlerini 
incelemekten sorumludur. 
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İrlanda Anayasası’nın 33’üncü maddesi Sayıştayı düzenlemektedir. İlgili 
madde Sayıştay Başkanının devlet adına tüm harcamaları denetleyeceği, 
atamasının Temsilciler Meclisinin teklifiyle cumhurbaşkanı tarafından 
yapılacağı ve kanunla belirlenen dönemlerde Temsilciler Meclisine rapor 
vereceğini düzenlemektedir. Sayıştay Başkanı ancak belli durumlarda ve iki 
mecliste birden alınacak kararla görevden alınabilmektedir. Diğer hususların 
konuyla ilgili çıkarılacak kanunla belirleneceği hüküm altına alınmıştır.  

İspanya Anayasası’nda Sayıştaya ilişkin hükümler 7’nci bölümde 
bulunan “Ekonomi ve Maliye” başlığı altındaki 136’ncı maddede 
düzenlenmiştir. Buna göre, Sayıştayın devletin hesapları ile kamu hesaplarını ve 
bunların iktisadi yönetimini kontrol eden en yüksek organ olduğu belirtilmiştir. 
Söz konusu maddede düzenlendiği şekliyle, Sayıştay doğrudan parlamentoya 
bağlanmış ve parlamento tarafından kendisine verilen yetkiler aracılığıyla, 
devlet hesaplarını incelemek ve onaylamakla görevlendirilmiştir. Devletin 
hesapları ile kamu hesapları, Sayıştay tarafından denetlenir ve incelenir. 

 Aynı maddenin diğer bir fıkrasında, Sayıştayın, tarafsız yargı yetkisiyle 
yıllık raporunu Meclise sunacağı ve söz konusu raporda Sayıştay tarafından 
tespit edilen ihlaller ile sorumlulukların listelerinin yer alacağı hüküm altına 
alınmıştır. Ayrıca, Sayıştay üyelerinin hâkimler gibi bağımsız olduğu ve 
azlolunamayacakları da anayasal güvenceye alınmıştır. 136’ncı maddenin son 
fıkrasında ise, Sayıştayın kuruluşu, teşkilat yapısı ve çalışma şeklinin bir 
organik kanunla düzenlenebileceğine hükmedilmiştir. 

İsveç Anayasası’nda “Parlamento Denetimi” başlıklı 13’üncü bölümün 7, 
8 ve 9’uncu maddelerinde konu düzenlenmiştir. Konuya ilişkin hükümler 
aşağıda maddeler halinde aktarılmıştır; 

• Sayıştay, parlamento otoritesi altında fonksiyonu devletin 
aktivitelerini incelemek olan bir kurumdur. Sayıştay denetimini 
devletin aktivitelerinden başka aktivitelere genişleten hükümler 
kanunla düzenlenmiştir. 

• Sayıştay, parlamento tarafından seçilen üç baş denetçi tarafından idare 
edilir. Parlamento bir baş denetçiyi sadece artık görevini yapmak için 
gereken gereksinimlere sahip olmadığında veya görevinde ağır bir 
ihmali varsa görevden alabilir.  

• Sayıştay Baş Denetçisi, hangi aktivitelerin denetleneceğine ilişkin 
kararlarını yasalarda belirlenmiş hükümlere göre özgürce verir. 
Denetimin nasıl yapılacağını ve bu denetime dayanarak çıkardıkları 
sonucu nasıl ifade edeceğini kendi başına ve özgürce belirler. 
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• Sayıştay’a ilişkin diğer hükümler Parlamento Kanunu ve diğer 
kanunlarla belirlenir. 

İtalya Anayasası’nın 100’üncü maddesi ile Sayıştayın (Court of 
Accounts) hükümetin bütçe esaslarının kanuna uygunluğunu önceden, devlet 
bütçesinin uygulanmasını ise sonradan denetleyeceği hükmü düzenlenmiştir. 
Aynı maddede, Sayıştayın kanunda gösterilen durumlarda ve şekilde, devletten 
düzenli bütçe ödeneği alan kurumların mali yönetiminin denetimine katılacağı 
ve denetim raporlarını doğrudan parlamentoya sunacağı hükmü yer almıştır. 
Ayrıca, Sayıştayın ve üyelerinin Hükümete karşı bağımsızlığı kanunla güvence 
altına alınmıştır. 

İzlanda Anayasası’nın 43’üncü maddesinde, devletin, kamu kurumlarının 
ve idari organların mali hesaplarının, kanunda belirtildiği gibi Meclis tarafından 
ya da Meclis’in gözetimi altında gerçekleştirilen denetime tabi olacağı 
belirtilmiştir. 

Japonya Anayasası’nın 90’ıncı maddesinde Sayıştay’ın (Board of Audit) 
devletin gelir ve giderlerine ilişkin denetim raporunu, takip eden mali yılda 
parlamentoya sunacağı belirtilmiştir. 

Polonya Anayasası’nın 202-207’inci maddeleri, görev itibariyle 
Sayıştay’a benzerlikler gösteren Yüksek Denetleme Kurulu’na (The Supreme 
Chamber of Control) ilişkin maddelerdir. Anayasanın 202’inci maddesinde, 
Yüksek Denetleme Kurulu’nun devletin en üst denetim organı ve Temsilciler 
Meclisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 203’üncü maddede YDK’nın 
denetimine tabi olan kuruluşlar sıralanmıştır. Maddeye göre Yüksek Denetleme 
Kurulu’nun denetimine tabi kuruluşlar, Polonya Ulusal Bankası, kamu 
kurumları, kamu tüzel kişileri ve diğer devlet kuruluşları ile yerel yönetimlerdir.   

Anayasanın 204’üncü maddesine göre Yüksek Denetleme Kurulu, para 
politikasının amaçlarını ve bütçe uygulamasını değerlendiren raporunu, 
Bakanlar Kurulu tarafından sunulan bir önceki mali yıla ait hesapların kabulüne 
ilişkin görüşünü, denetim ve inceleme sonuçlarını içeren görüşünü ve yıllık 
faaliyet raporunu Temsilciler Meclisi’ne sunacaktır.  

205-206’ncı maddeler ile Yüksek Denetleme Kurulu Başkanının 
nitelikleri, atanması ve yargılanmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Söz 
konusu hükümlere göre, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, altı yıllık süre için, 
Senato’nun onayıyla Temsilciler Meclisi tarafından atanır. Aynı madde 
hükmünde Başkan’ın, öğretim üyeliği dışında, başka bir görev ya da mesleki 
faaliyette bulunamayacağı, herhangi bir siyasi parti ya da sendikaya üye 
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olamayacağı da belirtilmiştir. 207’nci maddede ise Yüksek Denetleme 
Kurulu’nun kuruluş ve çalışma esaslarının yasa ile belirleneceği belirtilmiştir.  

Portekiz Anayasası’nda Sayıştayın görevleri 5 nolu “Mahkemeler” başlığı 
altında yer almaktadır. Bu başlık altında yeralan madde 214’e göre, Sayıştay, 
kamu harcamalarını denetleyen üst organdır ve kanunun kendisine sunulmasını 
istediği hesapları inceler. Sayıştay’ın görevleri, a) Sosyal güvenlik hesapları da 
dahil olmak üzere, Genel Devlet Hesapları üzerine görüş bildirmek; b) Azor 
Adaları ve Madeira Özerk Bölgeleri hesapları üzerine bir görüş bildirmek; c) 
Kanunla ortaya konduğu üzere, mali usulsüzlüklere sorumluluk yüklemek; d) 
Kanunun kendisine verebileceği diğer sorumlulukları yerine getirmek şeklinde 
sayılmaktadır. Ayrıca, Sayıştay başkanının görev süresi,  bölgesel faaliyetleri ve 
özerk bölgelerdeki durumları da ilgili madde kapsamında yer almaktadır.  

Slovakya Anayasası’nda Sayıştay dört madde halinde ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir (md. 60-64). Sayıştay’ın görev ve yetkilerini düzenleyen 60’ıncı 
maddeye göre, bağımsız bir otorite olan Sayıştay’ın denetim yetkisi altındaki 
konular şu şekildedir: 

i) Meclis tarafından kanunla kabul edilen bütçe kaynakları,  
ii) kamuya ait mülk, mülkiyet hakkı, fonlar, haklar ve borçlar, kamu 

kuruluşları ve Ulusal Mülkiyet Fonu, belediyeler, devlete ait 
iştirakleri, Ulusal Mülkiyet Fonuna ait iştirakler, belediyelere ait 
iştirakleri, bölgesel yönetimlere ait iştirakler,  

iii) Slovakya Cumhuriyeti’ne verilmiş mülk, mülkiyet hakkı, fonlar ve 
alacaklar, kalkınma programları çerçevesindeki gerçek ve tüzel 
kişiler veya yurtdışı kaynaklı benzer sebepleri,  

iv) Slovakya Cumhuriyeti’nin garantörü olduğu mülk, mülkiyet hakları, 
fonlar, haklar ve borçlar, imtiyaz hakkı kapsamında tüzel kişilere 
verilen mülk, mülkiyet hakkı, fonlar, haklar ve borçların yönetimleri. 

Aynı madde hükümlerine göre Sayıştay’ın denetim yetkisine giren kişi ve 
kurumlar ise şu şekildedir: Hükümet, bakanlıklar, merkezi idare içindeki diğer 
kurumlar;  Kamu iktisadi teşebbüsleri;  özel amaçlı devlet fonları, kanunla 
kurulan kamu kurumları ve kamu iştirakleri;  ulusal mülkiyet fonu ve iştirakleri; 
gerçek ve tüzel kişiler. 

61’inci maddede ise Sayıştay Başkanı ve yardımcısının Meclis tarafından 
seçileceği, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip herkesin bu göreve 
seçilebileceği, görev sürelerinin 7 yıl olduğu ve arka arkaya iki dönem görev 
yapılabileceği ve üyelikle bağdaşmayan işler düzenlenmiştir. 62’nci madde 
Sayıştayın, gelen talepler haricinde yılda en az bir kere denetim sonuçlarını 



426 | Ekonomik ve Mali Hükümler 

içeren raporlarını Meclise sunacağını hükme bağlarken, 63’üncü madde, 
Sayıştayın statüsü, yetkileri iç işleyişi ve denetim işleri ile ilgili temel kuralların 
kanunla belirleneceğini düzenlemiştir. 

Yunanistan Anayasası’nda Sayıştay, “Yargı Yetkisi” başlıklı 5’inci 
bölümün, “Mahkemelerin Örgütlenmesi ve Yetkileri” başlıklı 2’nci fasılında yer 
almaktadır. Madde 98’e göre, Sayıştay; harcamaları denetleme, büyük mali 
değerli sözleşmeleri denetleme, konusuna giren kanun tasarıları hakkında 
istişari görüş bildirme, emekli maaşlarına veya emeklilik hakkına hak 
kazandıracak hizmet süresinin tanınmasına veya kanunla belirtilecek diğer 
hususlara ilişkin kanun tasarıları hakkında istişari görüş bildirme, devletin kesin 
hesabı ve mali durumu üzerine bir rapor hazırlama ve parlamentoya sunma, 
emekli maaşı bağlanması ve ilgili hesapların denetlenmesi ile ilgili 
uyuşmazlıkları yargılama, sivil veya askeri devlet memurlarıyla, yerel yönetim 
makamları ve diğer kamu hukuku tüzel kişilerinin memurlarının kasıt veya 
ihmal yoluyla devlete, yerel yönetim makamlarına veya diğer kamu hukuku 
tüzel kişilerine verdikleri zararlardan doğan sorumluluklarına ilişkin davaları 
yargılama yetkilerine haizdir. Ayrıca, Sayıştayın yetkisinin, kanunda belirtildiği 
şekilde düzenleneceği ve 1’inci fıkrada belirtilen durumlardaki kararlarının, 
Yüksek İdare Mahkemesi’nin denetimine tabi olmadığı hükümleri de başlık 
altında yer almaktadır.  

Doğal Kaynaklar 

Federal Almanya Anayasası’nın II sayılı “Federasyon ve Eyaletler” 
başlığının 20a nolu maddesi doğal yaşam kaynaklarının ve hayvanların 
korunmasına ilişkin hüküm getirmiştir. İlgili maddeye göre, gelecek kuşaklara 
karşı da sorumlu olan devlet, doğal yaşam kaynaklarını, anayasal düzen 
çerçevesinde yasalara ve hukuka uygun olarak, yasama yürütme ve yargı 
organları aracılığıyla korur.  

Çek Cumhuriyeti Anayasası’nın “Temel Hükümler” başlıklı 1’inci 
bölümündeki 7’nci maddeye göre, devletin doğal kaynakların basiretli bir 
şekilde kullanılması ve doğal zenginliklerin korunması konusunda yükümlülüğü 
bulunmaktadır. 

Güney Kore Anayasası’nın 120’nci maddesinde, doğal kaynakların 
korunmasına, geliştirilmesine ve kullanılmasına ilişkin hükümler yer 
almaktadır. İlgili madde hükmüne göre, ekonomik kullanım için uygun 
durumdaki madenlerin, diğer yeraltı kaynaklarının, su kaynaklarının işletilmesi, 
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geliştirilmesi ve bu kaynaklardan faydalanılması amacıyla verilecek ruhsatlar, 
kanunla belirtilen şartlar altında belli bir süre için verilebilecektir.   

İrlanda Anayasası’nın devleti düzenleyen maddelerinden biri olan 
10’uncu maddede doğal kaynaklarla ilgili hüküm de yer almaktadır. Maddeye 
göre parlamento ve hükümetin yetki alanı içindeki her türlü doğal kaynak, 
bunlarla ilgili haklar saklı kalmak kaydıyla devlete aittir. 

Tarım, Hayvancılık, Ticaret ve Sanayi Politikaları 

Güney Kore Anayasası’nın 121’inci maddesinde, tarımsal toprakların 
kullanılma şekline, tarımsal verimliliğin artırılmasına ilişkin hükümlere yer 
verilmiştir. İlgili maddeye göre devlet, tarımsal topraklara ilişkin olarak, 
toprağın işleyene verilmesi prensibini gerçekleştirmek için çaba sarf eder. 
Kiracı olarak yapılan çiftçilik yasaklanır. Ancak, tarımsal verimliliği artırmak 
veya toprağın rasyonel kullanılmasını temin etmek ya da diğer kaçınılmaz 
durumlarda toprağın kiralanması veya konsinye yönetimi kanunda belirtilen 
şartlar altında tanınabilir. Güney Kore Anayasası’nın 123’üncü maddesinde ise 
çiftçilik ve balıkçılığın korunması ve teşvikine ilişkin hükümler yer almaktadır.  

Polonya Anayasası’nın 23’üncü maddesinde devletin tarım sisteminin 
temelinin aile çiftliği olduğu vurgulanmıştır.  

Portekiz Anayasası’nda tarım, “Tarım Ticaret ve Sanayi Politikaları” 
başlığı altında yer alan 93-98’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Tarım 
politikasının hedeflerini sıralayan maddeye göre,  tarım politikasının amaçları:  
tarımsal üretimi, verimliliği ve ihracatı artırmak;  tarım işçilerinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel durumunun iyileştirilmesini, kırsal kesimin kalkınmasını, 
arazi sahipliği yapısının rasyonel hale getirilmesini, işletme sisteminin 
modernizasyonu sağlamak ve mülkiyeti teşvik etmek; tarım sektörünün diğer 
sektörlere göre dezavantajlı olmasını önlemek; akılcı toprak yönetimini 
sağlamak; çiftçilerin birlik oluşturmalarını ve toprağı doğrudan kendilerinin 
işlemelerini özendirmektir. Ayrıca devletin, ülkenin çevreyle ilgili ve sosyal 
faktörleri ile uyumlu olarak, tarımsal planlama ve reorganizasyon ve ormancılık 
kalkınma politikasını teşvik edeceği belirtilmiştir. Tarım politikası ile ilgili 
başka bir konu devlet yardımlarıdır. Madde 97’de devlet yardımlarının kimlere 
verileceği ve hangi kalemlerden oluşabileceği düzenlenmektedir. 98’inci 
maddede ise tarım işçilerinin ve çiftçilerin, kendilerini temsil eden örgütler 
aracılığı ile, tarım politikasının hazırlanmasına katılımı düzenlenmiştir.  

Portekiz Anayasası’nda Madde 99’da ticaret politikasının hedefleri;        
a) Ticari kuruluşlar arasında sağlıklı rekabet; b) Dağıtım devrelerinin 
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rasyonalizasyonu; c) Spekülatif faaliyetler ve kısıtlayıcı ticari uygulamalarla 
mücadele etmek; d) Dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi; 
e) Tüketicinin korunması şeklinde sıralanmıştır. 

Sanayi politikasının hedefleri ise madde 100’de a) Modernleşme, sosyal 
ve ekonomik çıkarları, Portekiz ekonomisinin uluslararası entegrasyonu genel 
çerçevesi içinde sanayi üretiminde artış; b) Endüstriyel ve teknolojik yeniliği 
güçlendirme; c) Endüstriyel işletmelerin rekabet gücünün ve verimliliğinin 
artırılması; d) Genel olarak, küçük ve orta ölçekli işletmelere istihdam yaratan 
ve ihracatı artıran veya ithalatı ikame eden girişim ve işletmelere destek;          
e) Portekiz işletmelerine uluslararası tanıtım desteği şeklinde sayılmaktadır.  

Portekiz Anayasası’nın 87’nci maddesinde, yabancıların ekonomik 
faaliyet ve kanunla düzenleneceği belirtilmektedir. Maddeye göre bu 
düzenlemenin amacı, yabancı özel ve tüzel kişilerinin, ülkenin kalkınmasına 
katkıda bulunduklarından emin olmak ve bunun yanı sıra  ulusal bağımsızlığı ve 
işçilerin çıkarlarını savunmaktır.  

Yunanistan Anayasası’nda yabancı yatırımlar “Özel Hükümler” başlığı 
altında madde 107’de düzenlenmiştir. Bu bölümde yabancı yatırımlarla ilgili 
kanunlara atıf yapılmakta olup istisnai durumlar düzenlenmektedir.  

Toprak 

Güney Kore Anayasası’nın 122’nci maddesinde, devletin, toprağın 
verimli ve dengeli kullanılması, geliştirilmesi ve korunması için gerekli 
önlemleri alabileceği belirtilmiştir.  

İtalya Anayasası’nın 44’üncü maddesinde, arazinin rasyonel kullanımı ve 
eşitlikçi toplumsal ilişkiler kurmak amacıyla, kanun ile, özel toprak mülkiyetine 
bazı sınırlamalar konulacağı; bölgeye ve tarım alanına göre mülkiyetin 
büyüklüğüne sınırlamalar getirileceği, arazi ıslahının, bataklıkların 
kurutulmasının ve tarla haline getirilmesinin ve geniş arazi mülkiyetlerinin ve 
çiftliklerin yeniden organizasyonunun teşvik edileceği veya zorunlu kılınacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Portekiz Anayasası’nın 94-96’ncı maddelerinde, arazi boyutlandırmaları 
ve sahipsiz arazilerin durumları ile ilgili hükümler yer almaktadır. Buna göre 
çok büyük arazilerin küçültülmesi ile ilgili maddede tarım politikası hedefleri 
açısından bu uygulamanın yapılabileceği ve bu arazilerin devir şekilleri 
açıklanmaktadır. Ayrıca, sahiplik hakkı saklı kalmak üzere, yine tarım politikası 
hedefleri açısından çok küçük arazilerin yeniden boyutlandırılarak bir araya 
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getirilebileceğinden bahsedilmektedir. Sahipsiz arazilerin ise, kanunun verdiği 
yetki çerçevesinde kullanım şekilleri belirtilmektedir.  

Tüketicinin Korunması 

Güney Kore Anayasası’nın 124’üncü maddesinde, tüketicinin 
korunmasına ilişkin hüküm yer almıştır. Maddeye göre devlet, kanunda 
belirtilen şartlar altında uygun tüketim faaliyetlerini teşvik etmeyi ve ürün 
geliştirmeyi amaçlayan bir tüketici koruma hareketini garanti eder.  

İspanya Anayasası’nda Tüketicinin korunmasına yönelik önlemler 
3’üncü bölümde bulunan “Ekonomik ve Sosyal Politika Düzenleme İlkeleri” 
başlığı altındaki 51’inci maddede düzenlenmiştir. Buna göre, kamu makamları, 
tüketicileri ve kullanıcıları etkin önlemlerle korumakla ve güvenliklerini, 
sağlıklarını ve meşru çıkarlarını güvence altına almakla görevlendirilmiştir. 

Tüketicilerin korunması konusunda Kamu makamlarına anayasayla 
verilen diğer görevler ise, tüketici ve kullanıcıların bilgilendirilmesi ve 
eğitilmesi için olanak sağlamak, tüketici örgütlerini desteklemek ve kanunun 
belirlediği şartlarda, üyelerini ilgilendiren tüm konularda bu örgütlerin sesini 
duyurabilmesi için oturumlar düzenlemektir. 51’inci maddenin son fıkrasında, 
yukarıdaki fıkralardaki hükümler çerçevesinde olmak kaydıyla, kanunla, iç 
ticaret ve ticari ürünlerin ruhsatlandırılmasının düzenlebileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Polonya Anayasası’nın 76’ncı maddesinde kamu otoritesinin tüketicileri, 
kiracıları ve kiralayanları; sağlığı, özel yaşamı ve güvenliği tehdit eden 
faaliyetlere karşı koruyacağı hükme bağlanmıştır. 

Dış Ticaret 

ABD Anayasası bu konuya ilişkin birkaç hüküm barındırmaktadır. 1’inci 
maddenin 8’inci bölümünde sıralanan yetkilere göre, yabancı ülkelerle, eyaletler 
arası ve Kızılderili kabileler ile ticareti düzenleme yetkisi Kongre’ye aittir. 
Ayrıca, ilk maddenin 9’uncu bölümünde konuya ilişkin olarak, bir ticaret 
yönetmeliği veya gelir açısından, eyalet limanları arasında bir tercihin 
yapılamayacağı veya ayrıcalık tanınamayacağı; bir eyalete giriş ya da çıkış 
yapan gemilerin, başka bir eyalet limanına girmek, yükünü boşaltmak, ya da 
gümrük ödemek zorunda olmayacakları da hükmedilmiştir. Son olarak yine ilk 
maddenin 10’uncu bölümünde dış ticaretle ilgili olarak eyaletlerin, kendi 
denetim yasalarını uygulamak için, kesinlikle gerekli olanın dışında ve 
Kongre’nin rızası olmadan, ithalat veya ihracat üzerine herhangi bir vergi ya da 
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resim koyamayacakları belirtilmiştir. Aynı hükme göre,  herhangi bir eyaletin 
ithalat ve ihracata koyacağı bütün vergi ve resimlerin net tutarı Birleşik 
Devletler hazinesine ait olacaktır ve bu gibi bütün yasalar Kongrenin inceleme 
ve denetimine tabi olacaktır. 

Güney Kore Anayasası’nın 125’inci maddesinde, devletin dış ticareti 
teşvik edeceği ve düzenleyip koordine edeceği belirtilmiştir. 

Slovakya Anayasası’nın 57’nci maddesinde Slovakya Cumhuriyeti’nin 
bir gümrük bölgesi olduğu hükmü yer almaktadır. 

Devletleştirme/Özelleştirme 

Güney Kore Anayasası’nın 126’ncı maddesinde, özel işletmelerin belirli 
durumlar haricinde devletleştirilemeyeceği ve bu işletmelerin yönetimlerinin 
devletin kontrolü altına alınamayacağı belirtilmiştir. 

Federal Almanya Anayasası’nda Federal Demiryolları’nın ve Federal 
Alman Postası’nın özelleştirilmesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 
Anayasanın “Geçici ve Son Hükümler” başlıklı 11. bölümünün 143a ve 143b 
nolu maddeleri ile getirilen düzenlemelere göre, Federasyon tarafından idare 
edilen Federal Demiryolları’nın ve Federal Alman Postası’nın özel hukukla 
düzenlenen iktisadi teşebbüslere dönüştürülmesi konularında inhisari yetki 
Federasyona aittir. İlgili işlemlere ait düzenlemeler Federal Konseyin onayına 
bağlı federal yasa ile düzenlenecektir.  

Finlandiya Anayasası’nın 92 nolu, “Devlet Varlıkları” başlıklı hükmü ile 
kamu tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen şirketlerin hissedar yetkisinin 
kullanımına ilişkin hak ve usullerin yasayla düzenleneceği belirtilmiştir. Kamu 
mülklerinin sadece parlamentonun onayı ile ya da bir kanunda düzenlendiği 
şekliyle devredilebileceğini düzenleyen madde, bir şirket yönetiminin kamu 
kontrolüne geçmesi veya kamunun kontrolünden çıkmasında parlamentonun 
onayının gerekmesine ilişkin hükümlerin kanunla düzenleneceğini öngörmüştür. 

Kamulaştırma 

Belçika Anayasası’nda kamulaştırma ile ilgili hüküm, “Belçikalılar ve 
Hakları Hakkında” başlığı altında düzenlenmiştir. Söz konusu hükmü 
düzenleyen 16’ncı maddeye göre, Belçika’da kamusal amaçlı kamulaştırmalar 
ile kanunda öngörülen durumlar ve usul haricinde, önceden bir bedel 
ödenmeksizin hiç kimse mülkünden alıkonulamaz.  
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Danimarka Anayasası’nın 73’üncü maddesine göre kamulaştırma amaçlı 
bir kanunun kabulünden sonra meclis üyelerinin üçte biri, kabul tarihinden 
sonra üç gün içerisinde, kanunun, genel seçimden sonra toplanacak yeni 
meclisin onayının ardından Kralın onayına sunulmasını isteyebilir. Aynı 
maddenin 2’nci fıkrasında kamulaştırma işlemleri ile ilgili her türlü itirazın 
yargıya taşınabileceği düzenlenmiştir.  

Federal Almanya Anayasası’nın “Temel Haklara” ilişkin 1’inci başlığının 
14’üncü maddesi mülkiyet, miras hakkı ve kamulaştırmayı düzenlemektedir. 
İlgili maddeye göre, Federal Almanya’da kamulaştırma, ancak kamu yararına 
olması ve tazminatın türünü ve miktarını belirleyen bir yasaya dayanması 
halinde mümkündür. Kamulaştırma bedeli olan tazminatın, kamunun menfaati 
ile ilgililerin menfaatleri arasında adil bir denge sağlayacak şekilde belirlenmesi 
gerekir. Tazminat konusunda bir anlaşmazlığa düşülmesi halinde adli yargıya 
başvurulabilir.  

Finlandiya Anayasası’nda kamulaştırma ile ilgili hükümler, Anayasanın 
“Temel Haklar ve Hürriyetler” başlığı altında yer almıştır. Madde 15’e göre, 
kamusal amaçlı kamulaştırmalar, bedelinin tam olarak tazmin edilmesi şartıyla, 
yasayla yapılabilir. 

Güney Kore Anayasası’nın 23’üncü maddesinde, kamulaştırmanın nasıl 
yapılacağına dair hükme yer verilmiştir. Söz konusu hükme göre, kamu 
gereksinimi için, bedelinin tazmin edilerek kamulaştırma yapılması kanunla 
mümkündür.  

İsveç Anayasası’nda kamulaştırma, 2’nci bölüm (Temel Hak ve 
Özgürlükler) 15’inci maddede düzenlenmiştir; 

• Hiç kimsenin mülkü kamulaştırma ya da başka türlü bir devir 
işlemiyle bir kamu ya da özel kuruluşa zorla devretmeye zorlanamaz 
ya da mülkün kullanımı çok önemli bir kamu yararı olmadığı sürece 
herhangi bir kamu kuruluşu tarafından sınırlandırılamaz. 

• Mülkünü kamulaştırma veya diğer devir işlemleriyle devretmeye 
zorlanan bir birey kaybının tazmini konusunda garanti altındadır. 
Binası veya arazisi bir kamu kuruluşu tarafından kullanılıp mülkünün 
değeri bir şekilde azalan ya da mülkü zarar gören bir bireyin tazminatı 
da garanti altındadır. Tazminat yasalarca belirlenen prensipler 
çerçevesinde belirlenir. 

• İnsan sağlığı ve çevrenin korunması ve güvenlik sebebiyle bir arazi ya 
da binanın kullanımında sınırlama olması durumunda kanunla 
belirlenmiş hükümler tazminat hakkı hususunda uygulanır. 
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• Yukarıdaki hükümlere rağmen herkes kamu erişim hakkı uyarınca 
doğal çevreye erişim hakkına sahiptir. 

İtalya Anayasası’nda kamulaştırmaya ilişkin hükümler 42 ve 43’üncü 
maddelerde yer almıştır. 42’inci maddeye göre, kanunda gösterilen durumlarda 
ve tazminat hükümleri ile birlikte, özel mülkiyet kamu yararına dayanarak 
kamulaştırılabilecektir.  İtalya Anayasası’nın 43’üncü maddesinde yer alan 
kamulaştırmaya ilişkin hükme göre, bir işletmenin temel kamu hizmetlerinde, 
enerji kaynakları veya tekellerde ve bariz olarak kamu yararına faaliyet 
göstermesi durumunda, işletme veya işletme kategorilerini, öncelik hakkı veya 
tazmin hükmüyle birlikte kamulaştırma yoluyla, devlete, bir kamu kurumuna, 
işçi veya tüketici birliklerine tahsis edilebilecektir.  

Japonya Anayasası 29’uncu maddesinde özel mülkiyetin, sadece bedeli 
ödenmesi şartıyla kamu kullanımı için satın alınabileceği belirtilmiştir. 

Polonya Anayasası’nın 21’inci maddesinde, kamulaştırmaya sadece 
kamusal amaçlarla ve tazminatın ödenmesi koşuluyla izin verilebileceğine 
ilişkin hüküm vardır. 

Portekiz Anayasası’nda kamulaştırma, kamulaştırmanın gereklilik 
hallerine ilişkin Madde 83 ile özel bir durum olan terk edilen üretim araçlarına 
ilişkin 88’inci maddelerde yer almaktadır. Söz konusu maddelere göre, kanun, 
üretim araçlarının kamulaştırılmasıyla ilgili olarak, uygulanabilir tazminat 
kriterlerini de belirleyerek, gerekli araç ve biçimleri ortaya koyar. Terk edilen 
üretim araçları, kanunun koyduğu kural ve şartlar altında istimlak edilebilir. 
Göçmen işçilerin mülkiyetleriyle ilgili özel durum da kanun tarafından dikkate 
alınır. İyi bir neden olmadan terk edilmiş olan üretim araçları da kanunun 
belirleyeceği şartlar altında zorunlu kira veya işletme imtiyazlarına konu 
olabilir.  

Kamu Malları 

Finlandiya Anayasası’nın 92 nolu, “Devlet Varlıkları” başlıklı hükmü ile 
kamu tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen şirketlerin hissedar yetkisinin 
kullanımına ilişkin hak ve usullerin yasayla düzenleneceği belirtilmiştir. Aynı 
maddeye göre kamu mülkleri sadece parlamentonun onayı ile ya da bir kanunda 
düzenlendiği şekliyle devredilebilir.  

Güney Kore Anayasası’nın 117’nci maddesine göre, yerel yönetimler 
kanun ve alt düzenlemelerdeki sınırlar çerçevesinde kamu mallarını yönetir. 
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Japonya Anayasası’nın 89’uncu maddesinde, hiçbir kamu kaynağı ve 
varlığının, kamu otoritesinin kontrolü altında olmayan herhangi bir dini kuruma, 
dernek veya hayır, eğitim, yardım kuruluşlarının kullanımına, istifadesine veya 
bakımına harcanamayacağı ve tahsis edilemeyeceği güvence altına alınmıştır. 

İspanya Anayasası’nda kamu mallarına ilişkin düzenlemelere, 3’üncü 
bölümde bulunan “Ekonomik ve Sosyal Politika Düzenleme İlkeleri” başlığı 
altındaki 131’inci maddede yer verilmiştir. Buna göre, kamu malını ve ortak 
mülkiyeti düzenleyen hukuk sistemi, bunların devredilemez ve daimi olmaları 
ile bağlanma veya ipotek altına alınamamaları ilkeleri çerçevesinde, ancak 
kanunla düzenlenebilecektir. Bunun yanı sıra, devletin kamusal alandaki 
mülkiyetinin ancak kanunla belirlenebileceği ve devletin kamusal alandaki 
mülkiyet alanının her durumda kıyıları, kumsalları, kara sularını, ekonomik 
bölge doğal kaynaklarını ve kıta sahanlığını içereceği hüküm altına alınmıştır. 
Yine aynı maddede, Devlet ve Ulusal Miras ve bunların yönetimi, korunması ve 
saklanmasının ancak kanunla düzenlenebileceği hükmü yer almaktadır.  

İsveç Anayasası’nda devlet varlıkları Madde 8 ve 9’da düzenlenmiştir. 
Maddelere göre, devlet varlıkları, parlamentonun otoritesi altında olmadığı ya 
da yasayla özel bir idareye verilmediği sürece hükümetin tasarrufundadır ve 
hükümet tarafından yönetilir. Parlamento devlet varlıklarının kullanımı ve 
yönetimindeki prensipleri belirler.  

İzlanda Anayasası’nın 40’ıncı maddesine göre, devlete ait herhangi bir 
gayrimenkul veya kullanım hakkı satılamaz veya herhangi bir şekilde elden 
çıkarılamaz. 

Polonya Anayasası’nın 218’inci maddesinde devlet hazine varlıklarının 
yönetim şeklinin ve hazinenin teşkilatının kanunla belirleneceği belirtilmiştir. 

Portekiz Anayasası’nda kamu malları başlığını taşıyan 84’üncü maddede 
kamuya ait olan mallar sıralanmaktadır. Buna göre, a) Yatakları ve bitişik deniz 
yatağı ile birlikte kara suları ve yataklarıyla birlikte, seyir ve gelir elde etmeye 
uygun göller, lagünler ve suyolları;  b) Mülkiyet veya yüzey hakları için tanınan 
sınırın üzerindeki, Portekiz toprakları üzerindeki hava sahası; c) Geleneksel 
olarak inşaatta kullanılan kayalar, sıradan toprak ve diğer malzemeler hariç, 
maden yatakları, mineral ve şifalı su kaynakları ve toprak altında doğal yeraltı 
boşlukları; d) Yollar; e) Ulusal demiryolu hatları; f) Kanunun bu sınıfa 
sokabileceği diğer mülkiyet, kamu malı sayılmaktadır. Aynı madde 
hükümlerine göre, hangi mülkün devlete ait kamu malı, hangisinin özerk 
bölgelerin kamu malı ve hangisinin yerel yönetimlerin malı olduğu ile bunların 
kullanım koşulları ve sınırları kanunla belirlenmektedir.  
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Merkez Bankası ve Parasal Sistem 

ABD Anayasası’nda konuyla ilişkin olarak para basımına değinilmiş ve 
1’inci madde 8’inci bölümde madeni para basmak ve bunun değeri ile birlikte, 
yabancı paraların değerini düzenlemek ve ağırlık ve ölçü standartlarını 
saptamak Kongre’nin görevleri arasında sayılmıştır. 

Belçika Anayasası’nın III nolu Yetkiler Başlığı’nda yer alan ve Kralın 
sorumluluklarını düzenleyen 3’üncü bölümündeki 112’nci Madde, Kralın 
kanunları yürütürken para basabileceğini hükme bağlamıştır.  

Çek Cumhuriyeti Anayasası’nın 98’inci maddesi Çek Ulusal Bankasını 
konu etmektedir. Hükme göre; Çek Ulusal Bankası, devletin merkez bankasıdır 
ve faaliyetlerinin temel amacı fiyat istikrarını korumaktır. Görev ve yetkileri ile 
uygulayacağı müdahalelerin çerçevesinin kanunla belirleneceği de aynı 
maddede düzenlenmiştir. Anayasanın “Yürütme” başlıklı 3’üncü bölümünde yer 
alan 62’nci maddede ise Çek Ulusal Bankasının yönetim kurulu üyelerini atama 
yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğu belirtilmektedir. 

Federal Almanya Anayasası’nın 88’nci maddesi Federal Merkez Bankası 
ve Avrupa Merkez Bankası ile ilgili hüküm getirmiştir. Söz konusu 
düzenlemede para ve banknot bankası olarak Federasyon tarafından kurulan 
Federal Merkez Bankası’nın görev ve yetkilerinin, AB çerçevesinde bağımsız 
ve öncelikli hedefi fiyat istikrarını sağlamak olan Avrupa Merkez Bankası’na 
devredilebileceği hükme bağlanmıştır.  

Finlandiya Anayasası’nın 91’inci maddesi ile getirilen hükme göre, 
Finlandiya Merkez Bankası, kanununda belirtildiği gibi, parlamentonun 
güvencesi ve gözetimi altında faaliyet göstermektedir. Finlandiya Merkez 
Bankası’nın yöneticileri, Bankanın faaliyetlerinin gözetimi amacıyla parlamento 
tarafından seçilir. Parlamentonun ilgili komisyonunun ve Merkez Bankası 
yöneticilerinin, banka faaliyetlerinin gözetimi için gerekli bilgiye ulaşma hakkı 
bulunmaktadır.  

Hollanda Anayasası’nın 106’ncı maddesinde, parasal sistemin kanunla 
düzenleneceği belirtilmiştir. 

İsveç Anayasası’nda konuyla ilgili hükümler “Mali Yetki” bölümünde 12, 
13 ve 14’üncü maddelerde kendine yer bulmuştur. Bu düzenlemeleri maddeler 
halinde sıralayacak olursak; 

• Hükümet kur politikası konularından sorumludur. Kur politikasına 
ilişkin diğer hükümler kanunla düzenlenmiştir. 
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• Riksbank Kraliyetin merkez bankasıdır ve parlamentonun otoritesi 
altındadır. Para politikasından sorumludur.  

• Hiçbir kurum merkez bankasının para politikası konularında nasıl 
karar vereceğine müdahale edemez. 

• Merkez bankasında parlamento tarafında seçilen on bir üyeden oluşan 
bir Genel Konsey vardır. Merkez bankası Genel Konsey tarafından 
atanan yönetim kurulu tarafından idare edilir.  

• Parlamento Genel Konsey ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini inceler. Eğer 
Parlamento bir Genel Konsey üyesinin yükümlülüklerini yerine 
getirmediğini görürse üye pozisyonundan uzaklaştırılır. Sadece Genel 
Konsey eğer bir Yönetim Kurulu üyesi görevini yerine getirmek için 
gerekli şartları artık yerine getiremiyorsa ya da bir ihmali veya suçu 
varsa onu görevden alabilir.  

• Genel Konsey’in seçimine ve merkez bankasının aktiviteleri ve 
yönetimine ilişkin hükümler kanunda düzenlenir. 

• Merkez bankası banknot ve bozuk para basma yetkisine sahip tek 
kurumdur. Para ve ödeme sistemine ilişkin diğer hükümler kanunda 
düzenlenir. 

Polonya Anayasası’nın 227’nci maddesinde, devletin merkez bankasının 
Polonya Ulusal Bankası olduğu, merkez bankasının görevleri, organları,  
merkez bankası başkanı seçimi, merkez bankası başkanının nitelikleri, para 
politikası kurulunun seçimi, para politikası kurulunun faaliyetleri ve merkez 
bankasının teşkilatına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, Polonya 
Ulusal Bankası para politikasını belirleme ve uygulama hakkına sahiptir ve 
Polonya para biriminin değerinden sorumludur. Polonya Ulusal Bankası, 
Başkan, Para Politikası Kurulu ve Yönetim Kurulu’ndan oluşmaktadır. Polonya 
Ulusal Bankası’nın Başkanı Temsilciler Meclisi tarafından, Cumhurbaşkanı’nın 
talebi üzerine, altı yıllık bir süre için atanır ve hiçbir siyasi parti ya da sendika 
üyesi olamaz. Para Politikası Kurulu, kurula da başkanlık eden Polonya Ulusal 
Bankası Başkanı dışında, altı yıllık bir süre için Cumhurbaşkanı, Temsilciler 
Meclisi ve Senato tarafından eşit sayıda atanan, mali konularda seçkin 
kişilerden oluşmaktadır. Para Politikası Kurulu, her yıl, para politikasının 
amaçlarını belirleyerek Bakanlar Kurulu’nun taslak bütçesiyle beraber 
Temsilciler Meclis’ine sunar. Para politikasının amaçlarının uygulanmasına 
ilişkin rapor ise Kurul tarafından, mali yılın bitimini takip eden beş ay içinde, 
Temsilciler Meclisi’ne sunulur.  
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Portekiz Anayasası’nın 102’nci maddesinde Portekiz Bankası ulusal 
merkez bankası olarak tanımlanmakta ve bankanın kanunla belirlenen ve 
Portekiz Devletinin bağlı olduğu uluslararası kurallara uygun olarak 
fonksiyonlarını yerine getireceği belirtilmektedir.  

Slovakya Cumhuriyeti Anayasası’nda Merkez Bankası “Slovakya Ulusal 
Bankası” adıyla düzenlenmiştir. Anayasanın üçüncü bölümünün birinci 
kısmında yer alan “Slovakya Cumhuriyeti Ekonomisi” başlığı altında 56’ncı 
maddede merkez bankasının bağımsızlığı ve görev alanını ilgilendiren 
konularda, kanundan alacağı yetkiyle, genel bağlayıcı düzenlemeler 
yapabileceği belirtilmiştir. Aynı maddenin 2’nci fıkrasında, Slovakya Ulusal 
Bankası’nın üst yönetim organının Slovakya Ulusal Bankası Banka Konseyi 
olduğu belirtilmiştir. 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, literatürde “bağımsız idari 
otoriteler”, “bağımsız düzenleyici kurumlar”, “üst kurullar”, “özerk kurumlar” 
gibi kavramlarla da adlandırılmaktadır. Bu kurumlar daha çok 1970’lerin 
sonundaki küresel ekonomik dönüşümün ve devletin “işletmeci” 
fonksiyonundan “düzenleyici” fonksiyona kaymasının neticesi olarak ortaya 
çıkmışlardır.24 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, siyasetin alanını daraltmakta ve 
ekonomik işleyişin temel alanlarını tekno-bürokratlara bırakmaktadır. Bu 
kurumlarla, piyasa sisteminin kurallarına uygun kararlar verebilmesi ve böylece 
siyasi iktidarların piyasa sistemine aykırı olası popülist politikalarının 
önlenmesi amaçlanmakta ve piyasalara rasyonellik kazandırılmaya 
çalışılmaktadır.25 

Düzenleyici ve denetleyici kurumların en önemli fonksiyonları, icra 
ettikleri alanlarda düzenleme yapmak, piyasa aktörlerinin piyasa kurallarına 
uygun faaliyette bulunup bulunmadığını kontrol etmek, uygun olmayan bir 
durum varsa yaptırımlar uygulamak, uyuşmazlıkların çözümünde hakemlik 
yapmak, araştırma, geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak şeklinde 
sıralanmaktadır.26 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Türkiye’de 1980’den sonra ortaya 
çıkmıştır. Gelişimi yavaş seyreden bu kurumlar ve kuruluş tarihleri şöyledir: 

• Sermaye Piyasası Kurulu (1981) 
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (1994)  
• Rekabet Kurumu (1994) 
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• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (1999) 
• Telekomünikasyon Kurumu (2000) 
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (2001)  
• Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 

Kurumu (2002) 
• Kamu İhale Kurumu (2002) 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, faaliyet alanları itibariyle genellikle 
“piyasa ekonomisinin düzenlenmesi”, “temel hak ve özgürlüklerin güvence 
altına alınması”, ve “idarede keyfiliğin önlenmesi” şeklinde üç gruba ayrılırlar. 
Ancak Türkiye’de hak ve özgürlüklerle ilişkilendirilebilecek Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu dışındaki kurumların hepsi piyasa ekonomisinin 
düzenlenmesine yöneliktir.27 Yine yukarıda sayılan kurumlardan sadece Radyo 
Televizyon Üst Kurulu’na anayasada yer verilmiştir. İlgili 133’üncü maddede, 
bu kurumun radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek 
amacıyla kurulduğu, TBMM tarafından siyasi parti gruplarının üye sayısıyla 
orantılı olarak seçilen 9 üyeden oluştuğu ve özerk olduğu belirtilmiştir.   

İlerleyen sayfalarda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Amerika Birleşik 
Devletleri anayasaları taranmış ve düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin 
hüküm içeren ülke anayasalarının ilgili maddeleri özetlenmiştir. Bu ülkeler 
Finlandiya, Macaristan, Romanya ve Yunanistan’dan oluşmaktadır. 

Finlandiya Anayasası’nın 124’maddesine göre, kamu idaresi görevi, 
görevin nitelikleri gerektiriyorsa ve temel hak ve özgürlükler ile iyi yönetişimin 
gerekleri tehlikeye girmiyorsa, kamu idarelerinden başka otoritelere 
devredilebilir.  Devir ancak kanunla yapılır. Maddeye göre, geniş bir kamu 
gücünün kullanıldığı görevler ancak kamu otoritelerine devredilebilir. 

Macaristan Anayasası’nın “Kuruluş” bölümünün T maddesinde sayılan 
hukuki düzenleme yapma yetkisine sahip kişi ve kurumlar arasında “bağımsız 
düzenleyici kurumlar” da bulunmaktadır. 

Anayasanın “Özgürlükler ve Yükümlülükler” başlıklı bölümünün 6’ncı 
maddesinde kişisel verilerin korunması ve kamu yararına olan verilere ulaşmada 
denetim görevinin bağımsız bir otorite tarafından yerine getirileceği 
belirtilmiştir. Aynı bölümün 9’uncu maddesinde Cumhurbaşkanının atamasını 
yaptığı kişiler arasında, bağımsız düzenleyici kurumların başkanları da 
sayılmıştır. 

Anayasanın 23’üncü maddesi “Bağımsız Düzenleyici Kurumlar” 
başlığını taşımakta ve madde bu kurumların kuruluş ve işleyişine ilişkin 
kuralları düzenlemektedir. Bu maddeye göre; 
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• Parlamento yürütmenin belli görev ve yetkilerinin kullanılması için 
kanunla bağımsız düzenleyici kurumlar tesis edebilir. 

• Bağımsız düzenleyici kurumların başkanları ya Başbakan veya 
Başbakanın önerisiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bu 
kurumların başkanları bir ya da iki yardımcı atar. 

• Bağımsız düzenleyici kurumların başkanları, parlamentoya kurumun 
gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren yıllık raporlar sunar. 

• Bağımsız düzenleyici kurumların başkanları, kararnameler çıkarabilir. 
Ancak bu kararnameler, kanunlara, hükümet kararnamelerine, 
başbakan ve bakanların kararlarına ve Macaristan Ulusal Bankası 
Başkanının kararlarına aykırı olamaz. 

• Bağımsız düzenleyici kurumların başkanlarına yardımcıları vekâlet 
edebilir. 

Romanya Anayasası’nın 116’ıncı maddesinde bakanlıkların hükümete 
bağlı olarak teşkilatlanacağı belirtildikten sonra diğer özellikli kurumların 
hükümete bağlı olarak oluşturulabileceği ya da “bağımsız idari otoriteler” 
olarak teşkilatlanabileceği öngörülmüştür. Bir sonraki maddede söz konusu 
bağımsız idari otoritelerin bir teşkilat kanunuyla kurulabilecekleri belirtilmiştir. 

Yunanistan Anayasası’nın 15’inci maddesine göre radyo ve televizyon 
devletin doğrudan kontrolü altındadır. Bu kontrol ve idari yaptırımların 
uygulanması Ulusal Radyo ve Televizyon Konseyi’ne aittir. Konsey, kanunla 
kurulacak bağımsız bir otorite olacaktır. Devletin doğrudan kontrolü izin 
vermesini de kapsayacak olan bu yetki; bilgi ve haberlerin, edebiyat ve sanat 
çalışmalarının yayınlanmasının eşit ve objektif olmasını; radyo ve televizyon 
programlarının sosyal amaçlara ve ülkenin kültürel kalkınmasına uygun bir 
kalitede olmasını ve insani değerlere saygı ile çocuk ve gençlerin korunmasını 
amaçlamalıdır. 

19’uncu maddede bağımsız otoritelerin kuruluş ve faaliyetlerinin bir 
kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 

43’üncü maddede genel düzenleyici kuralların belli bir çerçevede 
çıkarılmasının özel bir kuruma verilmesinden söz edilmektedir. Bu hükme göre 
yetki devri, yetkili bakanın önerisiyle mümkündür. Düzenleme yetkisinin bir 
bağımsız idari organa verilmesi için, düzenleme yapılacak alanın spesifik, yerel 
çıkarlarla ilgili, teknik veya ayrıntılı olması şartı getirilmiştir.  

56’ncı maddede, anayasaya uygun olarak ve çeşitli yasalarla kurulan ve 
faaliyet gösteren bağımsız otorite üyelerinin, parlamento seçimlerinde, hizmet 
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verdikleri bölgeden veya yetkilerinin geçerli olduğu bölgelerden aday 
olamayacakları ve seçilemeyecekleri öngörülmüştür. 

Yunanistan Anayasası’nda bağımsız idari otoritelere dair diğer hükümler 
şöyledir: 

• Bağımsız otoritelerin üyeleri sabit bir süre için atanır ve görevlerinde 
bağımsız olarak hareket eder (101’inci madde A-1).  

• Bağımsız otoritelerin faaliyetlerine destek olmak amacıyla kurulan 
hizmet birimleri personelinin alımı kanunla belirlenir. Bağımsız 
otorite üyelerinin sahip olmaları gereken vasıflar kanunla belirlenir. 
Bunların seçimleri Parlamento tarafından oybirliği veya en azından 
beşte dört oy çokluğuyla yapılır. Seçim usulü Parlamento İç Tüzüğü 
ile belirlenir (101’inci madde A-2). 

• Bağımsız otoriteler ile Parlamento arasındaki ilişkiler yine Parlamento 
İç Tüzüğü ile belirlenir (101’inci madde A-3). 

• Kişilerin kamu yönetimine ve daha geniş olarak kamu sektörüne 
alımında, belirtilen istisnalar dışında, yarışma sınavları ve önceden 
belirlenmiş objektif kriterler uygulanır. Bu alımlar kanunla belirlenen 
bağımsız otoritenin denetimine tabidir (103’üncü madde). 

Ekonomik ve Sosyal Konsey 

Güney Kore Anayasası’nın 93’üncü maddesinde, ulusal ekonomiyi 
geliştirmek amacıyla önemli politikalar oluşturma hususunda Cumhurbaşkanına 
tavsiyede bulunmak üzere bir Ulusal Ekonomik Tavsiye Kurulu 
oluşturulabileceği hükmü yer almaktadır. 

Fransa Anayasası’nda, 11’inci bölümdeki 69 ve 70’inci maddelerde 
Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi düzenlenmiştir. Buna göre 69’uncu 
maddede Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi Hükümetin istemi üzerine, 
kendisine sunulan kanun, kararname ve karar tasarıları ile kanun teklifleri 
hakkında görüş bildirme ile görevlendirilmiştir. Aynı maddede, Ekonomik, 
Sosyal ve Çevre Konseyinin bir üyesinin, Konseye sunulmuş olan tasarı ve 
teklifler hakkındaki Konsey görüşünü parlamento meclislerine açıklamak üzere 
yine Konsey tarafından görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, Temel 
Kanunda belirtilen şekilde düzenlenecek bir dilekçe ile Ekonomik, Sosyal ve 
Çevre Konseyine başvuru yapılabilecek ve Konsey, dilekçeyi inceledikten 
sonra, takdir ettiği işlemlere ilişkin teklifini Hükümete ve Parlamentoya 
bildirecektir. 
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70’inci maddede ise hükümet ve parlamentonun, Ekonomik, Sosyal ve 
Çevre Konseyine, ekonomik, sosyal ya da çevresel nitelikli her türlü konu 
hakkında danışabileceği gibi; hükümetin ayrıca, kamu maliyesine ilişkin 
esasları belirleyen program kanun teklifleri için de Konseye danışabileceği 
düzenlenmiştir. Yine aynı maddede, ekonomik, sosyal ya da çevresel nitelikteki 
her türlü plan ya da program kanun teklifinin görüş için Konseye sunulacağı 
belirtilmiştir. 

İtalya Anayasası’nın 99’uncu maddesinde “Ulusal Ekonomi ve Çalışma 
Konseyi’ne ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Buna göre, Konsey kanunda 
gösterilen konularda ve kendisine verilen görevlerde meclislerin ve hükümetin 
bir danışma organı olarak görev yapacaktır. Konsey, kanun teklifi verebilecek 
ve kanunda gösterilen ilke ve sınırlar içinde ekonomik mevzuatın 
hazırlanmasına yardımcı olacaktır. 

Portekiz Anayasası’nda “Planlar” başlığı altındaki 90 ve 91’inci 
maddelerde ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının amacı ile hazırlanması ve 
uygulanmasına yönelik hükümler yer almıştır. Söz konusu maddelere göre, 
ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının amacı; ekonomik büyüme, sektör ve 
bölgelerin uyumlu ve entegre gelişmesi, milli hasılatın kişiler arasında ve 
bölgeler arasında adil bölüşümü, sosyal, eğitim ve kültür, ekonomi politikası ile 
koordinasyonu, kırsal kesimin savunulması, ekolojik dengenin korunması, 
çevrenin ve Portekiz halkının yaşam kalitesinin korunmasının teşvik 
edilmesidir. Aynı maddelerde ulusal planların kanuna dayalı olarak hazırlandığı, 
ademi merkeziyetçi, bölgesel ve sektörel bazda uygulandığı hükümleri de yer 
almıştır. 92’nci madde ise, ekonomik ve sosyal politika alanında danışma ve 
uyumdan sorumlu organ olarak belirlenen Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 
tanımına ve görevlerine ilişkindir. Ekonomik ve Sosyal Konseyin görevleri, 
ekonomik sosyal kalkınma planlarının hazırlanmasında yer alma ve kanunun 
vereceği diğer görevleri yerine getirme şeklinde belirtilmektedir. Ayrıca ilgili 
maddede Ekonomik ve Sosyal Konseyin oluşumunun, teşkilatlanma, faaliyet 
şekli ve üyelerinin statülerinin kanunla belirleneceği de yer almaktadır.  

Yerel Yönetimler, Eyaletler ve Özerk Bölgelerle İlgili Mali 
Düzenlemeler 

ABD Anayasası’nda 1’inci maddesinin 9’uncu ve 10’uncu bölümlerinde 
konuya ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar; 

• Hâlihazırda var olan eyaletlerden herhangi birinin kabulünü uygun 
bulduğu kişilerin göç etmeleri veya bunların ülkeye getirilmesi bin 
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sekiz yüz sekiz yılından önce Kongre tarafından yasaklanmayacak, 
ancak, ülkeye bu şekilde getirilenlerden insan başına on doları 
geçmeyecek bir vergi ya da harç alınabilecektir. 

• Eyaletlerden herhangi birinden ihraç edilen mallardan vergi ya da 
gümrük alınmayacaktır. 

• Bir ticaret yönetmeliği veya gelir açısından, eyalet limanları arasında 
bir tercih yapılmayacak veya ayrıcalık tanınmayacak; bir eyalete giriş 
ya da çıkış yapan gemiler, başka bir eyalet limanına girmek, yükünü 
boşaltmak, ya da gümrük ödemek zorunda olmayacaktır. 

• Yasa’nın verdiği harcama yetkileri haricinde hazineden para 
çekilmeyecek ve zaman zaman kamu gelir ve giderlerinin düzenli bir 
raporu yayınlanacaktır. 

• Eyaletler herhangi bir antlaşma, ittifak veya konfederasyon anlaşması 
yapmayacak; düşman gemilerine saldırı izni vermeyecek; para gibi 
kullanılan senet çıkarmayacak; borç ödemek için altın ve gümüş 
paradan başka bir şeyi teklif etmeyecek; ağır suç ya da ihanet suçları 
nedeniyle yargılamadan cezalandırma ve mahkûmun bütün mallarına 
el koyma kararı almayacak, geriye dönük, ya da sözleşmelerin 
bağlayıcılığını bozan bir yasa çıkarmayacak, veya herhangi bir asalet 
ünvanı vermeyecektir. 

• Kendi denetim yasalarını uygulamak için kesinlikle gerekli olanın 
dışında, hiçbireyalet, Kongre’nin rızası olmadan, ithalat veya ihracat 
üzerine herhangi bir vergi ya da resim koymayacak; ve herhangi bir 
eyaletin ithalat ve ihracata koyacağı bütün vergi ve resimlerin net 
tutarı Birleşik Devletler hazinesine ait olacaktır; ve bu gibi bütün 
yasalar Kongrenin inceleme ve denetimine tabi olacaktır. 

• Hiçbireyalet, Kongre’nin rızası olmaksızın tonaj vergisi koyamayacak, 
barış zamanında asker veya savaş gemisi bulundurmayacak, başka bir 
eyalet veya yabancı bir devletle anlaşma veya sözleşmeye 
girmeyecek, ya da bilfiil işgal edilmediği veya bir gecikme kabul 
etmeyecek kadar yakın bir tehlike olmadığı takdirde, savaşa 
girmeyecektir. 

Belçika Anayasası’nın 170’inci maddesi gereğince, Belçika’nın idari 
yapısında yer alan toplulukların, bölgelerin, eyaletlerin ve metropoliten 
bölgelerin, kendi meclislerinin kararıyla, vergi ve harç koyma hakkı 
bulunmaktadır.  

Anayasanın 175-178’inci maddeleri ise toplulukların ve bölgelerin 
bütçeleri ile ilgili hükümler getirmektedir. Söz konusu maddelerde, 
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toplulukların ve bölgelerin finansman yöntemlerinin federal kanunla 
düzenleneceği, gelirlerinin kullanımının ilgili topluluk ve bölge parlamentoları 
tarafından belirleneceği öngörülmüştür.  

Çek Cumhuriyeti Anayasası’nın 101’inci maddesine göre yerel 
yönetimler mülkiyet edinebilir ve kendi bütçelerine göre yönetilir. 

Federal Almanya Anayasası’nda yerel yönetimlerle ilgili çok detaylı 
hükümler yer almaktadır.  Anayasanın 104a maddesi eyaletlerin giderleri ile 
ilgili düzenlemeler getirmektedir. İlgili hükümlere göre, eyaletler, anayasada 
aksine hüküm olmadıkça görevlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan 
giderlerini kendileri karşılayacaklardır. Federasyon adına hareket etmeleri 
durumunda ise eyaletlerin giderleri federasyon tarafından karşılanacaktır. 
Anayasaya göre, eyaletlerin idaresinde kullanılmak üzere nakit ödemeler 
öngören federal kanunlar, giderlerin yarısının ya da daha fazlasının Federasyon 
tarafından karşılanacağını öngörüyorsa, Federasyon adına eyaletler tarafından 
uygulanacaktır. Söz konusu hüküm, eyaletler tarafından karşılanacak giderler 
doğurması halinde, federal yasaların Federal Konsey’in onayını gerektirdiğini 
de belirtmiştir. Almanya’da sadece giderler değil, uluslararası hukuk ve AB 
hukukuna ilişkin yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan maliyetler de, yetki 
ve sorumlulukların dağılımı ile uyumlu olarak,  federasyon ve eyaletler 
tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu maliyetler federasyon ve eyaletler 
arasında 15’e 85 oranında üstlenilecektir. Eyaletler kendilerine düşen 
maliyetleri, aldıkları mali kaynağın miktarına göre karşılayacaklardır.  

Anayasanın 104b maddesine göre, Federasyon, Anayasanın yetki verdiği 
alanlarda, eyaletlerin ve belediyelerin çok önemli yatırımları için mali yardımda 
bulunabilecektir. Söz konusu mali yardımların amaçları, genel ekonomik 
dengedeki aksaklıkların giderilmesi, federal bölgedeki kapasite farklılıklarının 
giderilmesi veya ekonomik büyümenin teşvik edilmesi olarak belirlenmiştir. 
Hükümet kontrolünün dışında olan ve devletin mali durumunu önemli ölçüde 
olumsuz etkileyen doğal felaketlerde ya da olağanüstü acil durumlarda, 
Federasyon, yasama yetkisinin dışındaki alanlarda da eyaletlere mali yardımda 
bulunabilir.  

Eyaletlerde bütçe yönetimi ile ilgili düzenlemeler getiren 109’uncu 
maddeye göre, Almanya’da eyaletler özerk olup birbirlerinden ve 
Federasyon’dan bağımsız bir şekilde bütçelerini yönetmektedirler. Eyaletlerin 
bütçelerinin, kredilerden oluşan gelirler hariç olmak üzere, kural olarak denk 
olması gerekmektedir. Hükümetlerin kontrolünün dışına çıkan ve devletin mali 
kapasitesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen doğal afet ve olağanüstü acil 
durumlarda ve normalin dışında piyasa gelişmelerinde istisnai düzenlemelerin 
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de getirilebileceği yine anayasada belirtilmiştir. Ancak, söz konusu istisnai 
düzenlemelerin uygun bir geri ödeme planını da içermesi gerekmektedir. 
Almanya’da eyaletlerin bütçesi konusundaki ayrıntılar, anayasal yetkileri 
çerçevesinde, kendileri tarafından düzenlenir.  

Almanya’nın AB’nin bütçe disiplininin sağlanmasına yönelik 
yaptırımları, Federasyon ve eyaletler tarafından 65’e 35 oranında 
paylaştırılacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin eyaletlere düşen payının  % 35’i 
eyalet sakinlerinin sayısına göre, % 65’i ise sebebiyetin derecesine göre 
eyaletler tarafından dayanışma halinde üstlenilecektir.  

Alman Anayasası’nda giderlerin yanı sıra giderleri karşılayacak gelirlerin 
paylaştırılmasına yönelik hükümler de 105-107’nci maddeleri arasında oldukça 
detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. 105’inci maddeye göre eyaletler, federal 
kanunla düzenlenen vergilerle benzerlik göstermeyen tüm tüketim ve gider 
vergileri ile gayrimenkul alım vergisi konusunda yasama yetkisine sahiptirler. 
Gelirlerinin tamamının ya da bir kısmının Federasyona ait olduğu, gümrük ve 
mali tekeller konusu dışındaki diğer vergi gelirlerinde ise eyaletlerin 
federasyonla ortak yasama yetkisi bulunmaktadır. Gelirlerinin bir kısmı veya 
tamamı eyaletlere ya da belediyelere ait olan vergilerle ilgili federal yasalar 
Federal Konseyin onayını gerektirmektedir.  

Anayasanın 106’ncı maddesinde eyaletlere ayrılan vergi gelirleri 
sıralanmıştır. Söz konusu maddeye göre, emlak vergisi, veraset vergisi, 
ortaklaşa olarak federasyona ve eyaletlere ait olmayan muamele vergileri, bira 
vergisi ve kumar işletmeleri vergisi eyaletlere aittir. Bu vergilerin dışında, 
Anayasanın 106b maddesi ile getirilen hüküm çerçevesinde, 1 Temmuz 2009 
tarihinden itibaren motorlu taşıt vergisinin Federasyona devredilmesi nedeniyle, 
Federasyonun gelirlerinden bir tutar eyaletlere ayrılmaktadır. Gelir, kurumlar ve 
muamele vergilerinin, belediyelere verilmeyen kazançları ise ortaklaşa olarak 
federasyona ve eyaletlere aittir (ortak vergiler). Gelir ve kurumlar vergileri 
federasyon ve eyaletler tarafından eşit olarak paylaşılırken, muamele 
vergilerinin paylaşımı federal bir yasayla düzenlenir. Eyaletler ile federasyonun 
gelir/gider oranları önemli ölçüde farklılaştığında söz konusu paylar yeniden 
düzenlenir. Eyaletler, ticari işlemlerden elde edilen gelirlerden de pay 
alabilirler.  

Alman Anayasası’na göre eyaletlerin payına düşen vergi gelirleri, çeşitli 
esaslar dahilinde belediyelere aktarılmaktadır. Eyaletlerin gelir vergisi 
gelirlerinden aldıkları pay, belediye sakinlerinin ödedikleri gelir vergisi 
nispetinde belediyelere aktarılırken, muamele vergileri, coğrafi ve ekonomik 
faktörlere göre aktarılmaktadır. Belediyeler söz konusu vergi paylarıyla ilgili 
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olarak ilave ya da indirimli oranları belirleyebilirler. Bu vergilerin yanı sıra, 
gayrimenkul ve ticaret üzerinden alınan vergi gelirleri ile tüketim ve harcamalar 
üzerinden alınan yerel vergi gelirleri de belediyelere aittir. Belediyelere yasalar 
çerçevesinde gayrimenkul ve ticaret üzerinden alınacak vergi oranlarını 
belirleme yetkisi verilir. Bir eyalette belediye bulunmaması halinde 
gayrimenkul ve ticaret üzerinden alınan vergiler ile tüketim ve harcama 
üzerinden alınacak yerel vergi gelirleri eyalete ait olur.   

Anayasanın 106a maddesi ile de yerel toplu taşımaya yönelik federal 
yardımlar düzenlenmiştir. Söz konusu maddede, 1 Ocak 1996 tarihinden 
itibaren federal vergi gelirlerinin belli bir tutarının yerel toplu taşıma amacıyla 
eyaletlere ayrılacağı öngörülmüştür. 

Alman Anayasası bölgelerarası gelir farklılıklarını gidermek amacıyla, 
vergi gelirlerinin eyaletler arasında makul bir şekilde denkleştirilmesine ilişkin 
düzenleme de getirmiştir. Söz konusu 107’nci maddeye göre, bir eyaletin kişi 
başına düşen vergi gelirinin tüm eyaletlerin kişi başına düşen vergi gelirlerinin 
altında olması durumunda bu eyaletlere ek tahsis yapılabilecektir.  

Finlandiya, vatandaşlarının kendi kendine yönetimine dayalı belediyelere 
bölünmüştür. Belediyelerin yönetimlerine ilişkin kıstaslar ile görevleri kanunla 
düzenlenir. Finlandiya’da belediyelerin vergi toplama hakkı vardır. Söz konusu 
hak, Anayasanın 11 nolu “İdari Yönetim ve Yerel Yönetim” başlığı altında yer 
alan, belediyelere ve diğer bölgesel yerel yönetimlere ilişkin hükümler getiren 
121’inci maddesi ile tanınmıştır. Söz konusu maddede, vergi yükümlülüğü ile 
verginin miktarına ilişkin hükümlerin kanunla düzenleneceği öngörülmüştür.  

Fransa Anayasası’nda yerel yönetimlere ilişkin mali hükümler, 11’nci 
bölümdeki “Mahalli İdareler” başlığı altında, 72’nci maddede düzenlenmiştir. 
Buna göre mahalli idareler, kanunla belirlenen şartlar çerçevesinde, serbestçe 
tasarruf edebilecekleri gelirlere sahiptirler. Anayasa ile mahalli idarelere her 
türlü vergi gelirinin tamamını veya bir kısmını alabilme yetkisi tanınmıştır. 
Ayrıca kanunun belirlediği sınırlar içinde, mahalli idarelere, vergilerin matrah 
ve oranının tespitine kanunla izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 72’nci 
maddenin devamında mahalli idarelerin vergi gelirleri ve öz kaynaklarına ilişkin 
düzenlenmelerin bir temel kanunla belirleneceği belirtilmiştir. 

Yine aynı maddede, devlet ile mahalli idareler arasındaki yetki 
aktarımlarında, bu uygulamalara ayrılmış kaynakların, eşdeğer bir şekilde tahsis 
edileceği ile mahalli idarelerin harcamalarının artması sonucunu doğuran her 
yeni yetki ihdası veya genişlemesinin kanunla belirlenmiş kaynaklarla 
yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı zamanda, mahalli idareler arasında 
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eşitliği sağlayacak, mali kaynakların adil paylaşılmasına yönelik hükümlerin 
ancak kanunla düzenlenebileceğine hükmedilmiştir. 

Güney Kore Anayasası’nın 117’nci maddesine göre, yerel yönetimler 
kanun ve alt düzenlemelerdeki sınırlar çerçevesinde kamu mallarını yönetir. 

Hollanda Anayasası’nın 132’nci maddesine göre, eyalet ve belediye idari 
organları tarafından koyulabilecek vergilere ve bu idari organların devletle olan 
mali ilişkilerine dair esaslar kanunla düzenlenir.  

İspanya Anayasası’nda yerel yönetimlere ilişkin mali hükümler,             
3. bölümdeki “Özerk Topluluklar” başlığı altında, 156, 157 ve 158’inci 
maddelerde düzenlenmiştir. Özerk Toplulukların mali özerkliğini düzenleyen 
156’ncı maddeye göre, özerk topluluklar, hazine ile koordinasyon halinde ve 
tüm İspanyollar arasında birlik ilkeleriyle uyum içinde, yetkilerini geliştirmek 
ve uygulamak için mali özerkliğe sahiptirler. Özerk Topluluklar, kanun ve 
mevzuata uygun olarak, devletin vergi kaynaklarının toplanması, yönetimi ve 
tasfiyesi için devletin temsilcisi veya işbirlikçisi olarak hareket edebilirler. 

157’nci maddede ise özerk toplulukların mali kaynakları sıralanmıştır. 
Bunlar; 

a) Devlet tarafından kısmen veya tamamen devredilen vergiler; 
Devlet vergileri ve diğer Devlet gelirlerinden pay; 

b) Kendilerine özel vergiler, tarife bedelleri ve özel resimler;  
c) Bölgeler arası bir takas fonundan transferler ve Devlet 

Bütçesinden alınan ödenekler;  
d) Mülklerinden ve özel hukuk kazançlarından toplanan gelirler;  
e) Kredi operasyonlarından elde edilen gelirlerdir. 

157’nci maddedeki bir diğer hükme göre, Özerk Topluluklar, hiçbir 
şekilde, kendi bölgeleri dışında bulunan mülkiyet üzerinden vergi toplayamaz 
veya malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını engelleyemezler. 157’nci 
maddenin son bendinde yukarıda sıralanan mali kaynakların kullanımı, 
çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü ve özerk topluluklarla devlet arasındaki 
olası mali işbirliği konularının organik bir kanunla düzenlenebileceği 
hükmedilmiştir. 

158’inci madde, bölgelerarası takas fonunu düzenlemiştir. Buna göre, 
üstlendikleri devlet hizmetlerinin hacmiyle ve temel kamu hizmetlerinin asgari 
düzeyde bütün İspanya topraklarında sağlama teminatlarıyla orantılı olarak 
özerk topluluklara devlet bütçesinden ödenek ayrılabilir. Bölgeler arası 
ekonomik dengesizliklerin düzeltilmesi ve birlik ilkesinin uygulanması 
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amacıyla, yatırım harcamaları için, duruma göre, Parlamento’nun, kaynaklarını 
Özerk Topluluklar arasında dağıtacağı bir takas fonu kurulur. 

İsveç Anayasası’nda konu yerel yönetimlerde vergi koyma yetkisi 
üzerinden ele alınmış ve düzenlenmiştir. İsveç’te vergi koyma yetkisi 
parlamentoya aittir. Ancak, “Kanun Hükmünde Kararname ve Diğer Hükümler” 
başlıklı 8’inci bölümün 2, 3, 7, 9 ve 21’inci maddelerinde vergi koyma 
yetkisinin hangi durumlarda Parlamento tarafından Hükümet ve yerel 
yönetimlerle paylaşılacağı anlatılmıştır. İlgili maddelere göre, İsveç’te yerel 
otoritelerin ve yerel vergilendirmenin organizasyonu ve çalışma prosedürleri 
kanun hükmünde kararname aracılığı ile düzenlenir. Harçlar ve yerel 
yönetimlerde trafik şartlarını düzenlemek üzere tasarlanmış vergilerde 
Parlamento, yerel otoriteleri yetkilendirebilir. “Yerel Yönetimler” başlıklı 14. 
Bölümde ise yerel yönetimlerinin kendi işlerinin yönetimi için vergi 
koyabilecekleri hükmü yer almıştır.  

İtalya mali özerklik konusunu anayasasında düzenlemiştir. İtalya 
Anayasası’nın 119’uncu maddesine göre, komünlerin, illerin, metropol 
kentlerin ve bölgelerin gelir ve harcama özerkliği bulunmaktadır. Anayasa’nın 
119’uncu maddesinde komünler, iller, metropol kentler ve bölgelerin 
Anayasaya uygun olarak ve vergi sistemin ilkelerine göre vergi koyup, kendi 
gelir ve vergilerini toplayacakları hükmü yer almıştır. Ayrıca, yasal mevzuatla, 
kişi başına düşük vergi kapasitesine sahip bölgeler için- hiçbir ödenek 
kısıtlaması olmaksızın- bir eşitleme fonunun oluşturulması Anayasayla güvence 
altına alınmıştır. Yine aynı maddede, devletin, sosyal uyum ve dayanışmayı, 
ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, ekonomik ve sosyal dengesizlikleri 
azaltmak, kişi haklarının kullanılmasını geliştirmek için belirli belediyeler, iller, 
metropol kentler ve bölgeler lehine özel tedbirler alacağı ve ek kaynak tahsis 
edeceği hükmüne yer verilmiştir.  

İtalya Anayasası, 119’uncu maddesinde ayrıca kanunlarda belirtilen genel 
esaslar çerçevesinde, yerel yönetimlerin kendilerine tahsis edilen özel mülkleri 
olduğu ve bu yönetimlerin sadece yatırım harcamalarını karşılamak için 
borçlanabileceği belirtilmiştir.   

İzlanda Anayasası’nın 78’inci maddesine göre, belediyeler, kendi işlerini 
kanunda belirtildiği gibi bağımsız olarak yönetirler ve belediyelerin gelir 
kaynakları ve gelir kaynaklarını kullanıp kullanmamalarına ve nasıl 
kullanacaklarına ilişkin karar verme hakları kanunla düzenlenir. 

Polonya Anayasası’nın 167’inci maddesi ile yerel yönetimlere görevlerini 
yerine getirirken kullanacakları kamu fonlarının tahsis edileceği, yerel 
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yönetimlerin gelirlerinin, bütçeden sağlanan sübvansiyonlar ve belirli yardımlar 
ile kendi gelirlerinden oluşacağı, yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının yasa ile 
belirleneceği hükmü getirilmiştir. 168’inci madde ile yerel yönetimlere kanunla 
belirlenen ölçüler içinde yerel vergi ve harçların düzeyini ayarlama hakkı 
tanınmıştır. Ancak 120’inci maddeye göre, bölgeler, bölgeler arasında transit 
geçiş vergileri, ithalat veya ihracat vergisi koyamayacaktır. 

Portekiz Anayasası’nda devletin görevlerini düzenleyen 86’ncı maddede 
devletin görevleri arasında “Özerk bölgelerin ada olmalarından kaynaklanan 
eşitsizliklerin düzeltilmesini teşvik ve söz konusu bölgelerin ulusal veya 
uluslararası kapsamda daha geniş ekonomik alanlarla aşamalı olarak 
bütünleşmesini teşvik etmek” fıkrası bulunmaktadır. Bu hükmün yanı sıra 
Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili düzenleme getiren 92’nci madde de özerk 
bölgelerin ekonomik ve sosyal konseyin oluşturulmasında söz sahibi olduğu 
belirtilmektedir. Bütçenin hazırlanması ile ilgili 106’ncı maddede ise bütçe 
tasarısıyla birlikte sunulacak raporlar arasında Özerk bölgelere ve yerel 
yönetimlere fon transferleri de yer almaktadır. Bu maddelerin yanısıra 
Sayıştay’la ilgili düzenleme getiren 214’üncü maddede, Sayıştay’ın Azor 
Adaları ve Madeira Özerk Bölgeleri hesapları üzerine bir görüş bildirme 
yetkisine haiz olduğu ve bu bölgelerde Sayıştay’ın bölümleri bulunduğu 
hükümleri de anayasal hükümler olarak yer almaktadır.  

Sonuç  

Bu çalışmanın kapsamına giren ülkelerin anayasaları, çalışmadaki 
başlıklar altında değerlendirildiğinde, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır: 

• Polonya, Portekiz ve Slovakya, anayasalarında temel ekonomik 
prensiplerini ortaya koymuş, Polonya ülkesinin bir sosyal piyasa 
ekonomisi olduğunu, Slovakya bir piyasa ekonomisi olduğunu, 
Portekiz ise planlı bir karma ekonomiye sahip olduğunu anayasal 
düzeyde belirtmiştir. Portekizin planlı bir karma ekonomi olması 
anayasada ekonomik alanla ilgili çok fazla düzenleme yapılması 
gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. 

• Güney Kore, İspanya, İtalya, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan 
anayasalarında devletin ekonomiye ilişkin görevleri düzenlenmiş 
ve refah artışının sağlanması, bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, 
gelir dağılımının iyileştirilmesi, kalkınma, ekonomik faaliyetlerin 
toplumsal amaçlara yöneltilmesi, ekonomik rekabetin korunması 
gibi devletin genel ekonomik amaçlarına anayasalarda yer 
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verilmiştir. İrlanda farklı bir uygulamaya yer vermiş; devletin değil, 
parlamentonun sosyal politika ile ilgili konularda göz önünde 
bulunduracağı ilkeleri anayasasında düzenlemiştir. ABD ve 
Almanya ise ekonomik konuların koordinasyonu ile ilgili 
düzenlemelere ve yetkilere yer vermiştir. 

• Bazı ülkeler, anayasalarında, rutin süreçlerin yanı sıra ekonomik 
kriz, doğal afet gibi olağanüstü dönemler için de düzenlemelere 
yer vermiştir. Örneğin Almanya, Anayasasının borçlanmayla ilgili 
115’inci maddesinde kriz ve doğal afet durumlarında borçlanma ile 
ilgili esnekliklere imkan tanımıştır. Benzer bir düzenleme Güney 
Kore Anayasası’nda görülmektedir. Düzenlemeyle, şiddetli 
ekonomik ve finansal kriz ortamlarında, Cumhurbaşkanına, belli bir 
prosedüre tabi olarak önlem alma yetkisi verilmektedir. 
Avusturya’da da Federal Maliye Bakanının, ekonominin genelini 
etkileyen önemli bir değişikliğin olması durumunda, Federal 
Hükümet’in de mutabakatıyla, harcamaların altı ay süreyle geçici 
olarak dondurulması talimatını verebileceği Anayasada yer almıştır. 

• Parlamenter demokrasilerin ortaya çıkışı ve gelişmesinde temel olgu 
bütçe hakkıdır. Bütçe hakkı bugün gelinen noktada vergi koyma 
hakkının parlamentoda olmasını, toplanan vergilerin nerelere 
harcanacağının parlamentonun uhdesinde bulunmasını ve yapılan 
harcamaların kamu adına parlamenter bir denetime tabi olmasını 
içermektedir. Bu açıdan üç konu incelenen ülkelerin hemen hemen 
hepsinin anayasasında kendine yer bulmuştur. Bunlar vergi, bütçe 
ve kamusal gelir ve harcamaların denetimidir.  

• İncelenen anayasalardan yalnızca ABD Anayasasında bütçe ve bütçe 
süreçleri ile ilgili hükme rastlanmamış diğer ülkelerde bütçe ile ilgili 
düzenlemelerin genellikle ayrıntılı olarak yer aldığı görülmüştür. 
Anayasalardaki ekonomik ve mali hükümlerin önemli bir kısmı 
bütçe ile ilgili düzenlemelerdir. Bütçelerle ilgili ortak düzenlemeler 
bütçelerin yıllık olduğu, tüm kamusal gelir ve giderleri kapsadığı, 
yürütme tarafından hazırlanıp yasama organı tarafından kabul 
edildiğidir. Bütçelerin genelliği ve tekliği de bazı anayasalarda ifade 
edilmiştir. Federal Almanya’da, federasyonun bütün gelir ve 
giderlerinin bütçede yer alacağı düzenlemesine yer verilmiştir. 
Portekiz Anayasası daha kesin bir biçimde bütçenin tekliğini 
vurgulamış, “Bütçe, tek bir bütçeden oluşur, gizli ödenek ve fonların 
varlığına engel olacak şekilde, harcamaları teşkilat ve fonksiyonel 
sınıflandırmaya göre ortaya koyar.” hükmüne yer vermiştir. 
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Yunanistan Anayasasına göre devletin tüm gelir ve harcamaları 
yıllık bütçeler ve kesin hesap kanununda yer alır.  

• Birçok ülkede, bütçenin mali yıl sonuna kadar yasalaşmaması 
durumu göz önünde bulundurularak anayasada düzenleme 
yapılmıştır. Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
İspanya ve İsveç’te görülen bu düzenlemeler bütçelerin süresi içinde 
yasalaşmaması durumunda geçici bütçe çıkarılması veya eski 
bütçeden kaynaklanan yetkilerin belli esaslar içinde kullanılmasını 
öngörmektedir 

• Birden fazla yılı kapsayan bütçe düzenlemeleri de görülmektedir. 
Almanya’da bir ya da birden fazla mali yılı içeren bütçe 
çıkarılacaksa bu çok yıllı bütçe, her mali yıl için ayrı bir karşılık 
ayrılmak suretiyle, ilk mali yılın başında yasalaştırılmalıdır. Söz 
konusu yasa ile bütçenin çeşitli kısımlarının mali yılın farklı 
dönemlerinde uygulanabilmesi de sağlanabilir. Yunanistan’da iki 
yıllık mali yıl için bütçe taslağının hazırlanması kanunla 
gerçekleştirilebilmektedir. 

• Ülkeler arasında bütçe süreçlerinin nasıl işleyeceğine dair farklı 
düzenlemeler görülmektedir. Güney Kore, İspanya, Polonya, 
Avusturya’da görüldüğü üzere bazı ülkeler bütçe sürecini anayasada 
düzenlemiştir. Finlandiya bütçe süreçlerinin içtüzük ile 
belirleneceğine hükmetmiştir. Portekiz ve Slovakya’da ise bu 
konunun kanunla düzenleneceği anayasalarında yer almaktadır. 

• Parlamentoların bütçe üzerindeki değişiklik imkânları çeşitli 
biçimlerde kısıtlanabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’ndaki “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe 
kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider 
artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar” hükmüne 
benzer hükümler başka anayasalarda da yer bulmuştur. Örneğin 
Federal Almanya’da Anayasa hükümlerine göre, Federal Hükümetin 
bütçe planındaki bütçe giderlerini artıracak ya da gelirlerini 
azaltacak yasalar Federal Hükümetin onayını gerektirmektedir. 
Federal Hükümet, Federal Meclis’ten, gider artışı ya da gelir 
azalışına yol açacak yasa tasarıları için yapılacak oylamanın 
ertelenmesini talep edebilmektedir. Güney Kore’de Ulusal Meclis, 
Bakanlar Kurulunun onayı olmaksızın, bütçede yer alan harcama 
kalemlerinin herhangi birinin toplamını artıramaz veya yeni bir 
harcama kalemi oluşturamaz. İspanya’da bütçe gelirlerinde bir azalış 
ya da borçlarda bir artış içeren her teklif ve değişiklik talebi 
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öncesinde, Hükümetin bu konudaki mutabakatının aranacağı hüküm 
altına alınmıştır. Benzer biçimde Yunanistan’da bütçeye mali yük 
getiren değişiklikler, Devlet Genel Saymanlığının raporu ile birlikte 
değerlendirilir. 

• Bütçelerin belli süre içinde kabul edilmemesinin anayasada yer 
verilen siyasi sonuçları da olabilmektedir. Polonya Anayasası, bütçe 
kanun tasarısının Temsilciler Meclisine sunulmasından itibaren dört 
ay içinde kabul edilmemesi veya imzalanmak üzere 
cumhurbaşkanına sunulmaması durumunda cumhurbaşkanının, 
Temsilciler Meclisinin görev süresini kısaltabileceğini 
düzenlemektedir. 

• Bazı ülkeler bütçe dışı gelir ve harcamalarla ilgili düzenlemeler 
yapmıştır. Almanya ve Avusturya bütçede hiç yer verilmemiş veya 
yer verilmekle birlikte bütçedeki ödenekleri aşan durumlar için 
düzenleme yapmıştır. Finlandiya, Japonya ve Slovakya’da ise bütçe 
dışı fonlara anayasal düzeyde izin verilmiştir. 

• Çalışma kapsamında incelenen konulardan biri de borçlanmadır. 
Bazı ülkelerde borçlanma konusunda parlamentolara çeşitli yetkiler 
verilmiştir. İspanya, İzlanda ve Danimarka’da hükümetin 
borçlanabilmesi için yasayla yetkilendirilmesi gerekir. ABD’de 
borçlanma yetkisi Kongreye verilmiş, Finlandiya, Güney Kore ve 
İsveç’te hükümetlere parlamentonun onayı ile borçlanabilme imkanı 
tanınmıştır. Almanya ve Polonya’da ise borçlanma limitleri üzerine 
anayasayla kısıtlamalar getirilmiştir. 

• Çalışma kapsamında incelenen ülkelerden sadece Yeni Zelanda 
Anayasası’nda vergi ile ilgili düzenleme yoktur.28 Diğerlerinde 
vergiyle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Vergi ile ilgili 
anayasalarda karşılaşılan ilk düzenleme verginin kanuniliğidir. Bazı 
ülkeler yalnızca bunu düzenlemişken, ABD ve Almanya’da daha 
ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. Ayrıntılı düzenleme, federal bir yapı 
olmalarından ve federal hükümet ile eyaletler arasındaki yetki 
paylaşımının düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Portekiz 
Anayasası vergi ile ilgili düzenlemelerin neleri amaçlaması 
gerektiğine de anayasasında yer vermiştir. İlgili düzenlemeye göre 
kişisel gelir ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak alınacak gelir 
vergisi eşitsizlikleri azaltmalı, varlıklar üzerine konulan vergiler 
vatandaşlar arasında gelir dağılımı adaletine katkı sağlamalı, tüketim 
vergileri tüketim yapısını ekonomik gelişme ve sosyal adalet için 
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gerekli olan değişikliklere uyumlamalı ve lüks tüketim mallarının 
maliyetini artırmalıdır. 

• Çalışma kapsamında incelenen ülkelerden ABD ve Yeni Zelanda 
dışındakilerde, kamusal gelir ve harcamaların denetimi, bütçe 
uygulamaları, kamusal mallar ve kamu idarelerinin mali yönetiminin 
kontrolü amaçlarıyla kurulmuş ve parlamentoyla ilişkilendirilmiş 
yapılar olduğu görülmektedir. Sayıştay, yüksek denetim mahkemesi, 
denetim ofisi, denetim komisyonu gibi farklı adlar altında ve farklı 
hukuki statülerde kurgulansa da benzer amaçlı bu yapılar birkaç 
istisna dışında parlamentoyla ilişkilidir. Bu ilişki, doğrudan 
parlamentoya bağlılık olabildiği gibi, farklı ülkelerde, ilgili 
raporların parlamentoya sunulması, üye ve başkanların parlamento 
tarafından seçilmesi, parlamento adına denetim yapıldığının tespit 
edilmesi gibi düzenlemelerden de kaynaklanabilmektedir. Örneğin 
Avusturya’da Sayıştayın doğrudan Milli Konseye bağlı olduğu 
düzenlenmiştir. Polonya’da da aynı şekilde Temsilciler Meclisine 
tabidir. İspanya ve İsveç’te de sayıştaylar parlamentoya bağlıdır. 
Danimarka’da sayıştay benzeri bir yapı öngörülmemiş, sadece Millet 
Meclisinin kamusal hesapların denetimi için belli sayıda denetçi 
seçeceği ve bunların hazırladığı raporun Millet Meclisinde karara 
bağlanacağı belirtilmiştir 

• Farklı bir uygulama örneği Güney Kore’de görülmektedir. Kamusal 
gelir ve harcamalar, kamu kurum ve kuruluşlarının hesapları ve icrai 
kuruluşlar ile kamu görevlilerinin iş performanslarını teftiş eden 
Denetim ve Teftiş Kurulu, Cumhurbaşkanının direkt yetkisi 
altındadır. Denetim ve Teftiş Kurulu her yıl gelir ve harcamalara 
ilişkin hesapların kapanışlarını teftiş eder ve sonuçları izleyen yıl 
içinde Cumhurbaşkanına ve Ulusal Parlamentoya raporlar. 

• İtalya bağımsızlığın sağlanması açısından Sayıştayın hükümete karşı 
bağımsız olduğuna Anayasada yer vermiştir. Portekiz ve Yunanistan 
örneğinde olduğu gibi bazı ülkelerde Sayıştaylara istişari görüş 
bildirme yetkisi de verilmiştir. 

• Bazı ülkelerde sayıştaylar anayasanın yargı ile ilgili kısımda 
düzenlenmiştir ve anayasadaki yerleri onların yüksek yargı arasında 
yer aldığını ortaya koymaktadır. 

• Dört ülkenin (Almanya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore ve İrlanda) 
anayasalarında doğal kaynakların korunması ve kullanılması ile 
ilgili düzenleme vardır. 
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• Bazı ülkelerin anayasalarında tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret 
ile ilgili düzenlemeler yer almıştır.  

• Güney Kore, Polonya ve Portekiz, anayasalarında tarım ile ilgili 
düzenlemelere yer verilmiştir. Portekiz anayasası birçok konudaki 
ayrıntılı düzenleme yapma yaklaşımını tarım, sanayi ve ticaret 
politikaları konusunda da korumuş, bunlarla ilgili hedeflere 
Anayasasında yer vermiştir. Yunanistan Anayasasının 107 nci 
maddesinde yabancı yatırımlarla ilgili düzenleme yapmıştır. 

• Güney Kore, İtalya ve Portekiz toprak kullanımı ile ilgili temel 
ilkelere anayasalarında yer vermiştir. 

• Tüketicinin korunması ile ilgili anayasal hükümler üç ülke 
anayasasında görülmektedir. Bunlar, Güney Kore, İspanya ve 
Polonya’dır. 

• Dış ticaretle ilgili düzenlemelere yalnızca ABD, Güney Kore ve 
Slovakya anayasalarında rastlanmaktadır. 

• Devletleştirme veya özelleştirme Güney Kore, Almanya ve 
Finlandiya’nın anayasasında yer almıştır. 

• İncelenen Ülkelerden; Almanya, Belçika, Danimarka Finlandiya, 
Güney Kore, İsveç, İtalya, Japonya, Portekiz ve Polonya 
anayasalarında kamulaştırma ile ilgili ilkelere ve kamulaştırma ile 
ilgili tazminatlara yer verilmiştir. 

• Finlandiya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İzlanda, Japonya, Polonya 
ve Portekiz anayasalarında kamu malları, bunların kullanımı, 
yönetimi ve/veya devri ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.  

• Almanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İsveç, Polonya, Portekiz ve 
Slovakya’da merkez bankaları anayasaya konu edilmiştir. 
Slovakya Merkez Bankasının bağımsızlığına yer verirken, 
Finlandiya ve İsveç’te Merkez Bankaları Parlamentolarıyla 
ilişkilendirilmiştir. Bu konudaki ilginç bir örnek Polonya 
Anayasası’nda  görülmektedir. Düzenlemeye göre Polonya Ulusal 
Bankası, Başkan, Para Politikası Kurulu ve Yönetim Kurulu’ndan 
oluşmaktadır. Polonya Ulusal Bankası’nın Başkanı Temsilciler 
Meclisi tarafından, Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine, altı yıllık bir 
süre için atanır. Para Politikası Kurulu, altı yıllık bir süre için 
Cumhurbaşkanı, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından eşit sayıda 
atanan, mali konularda seçkin kişilerden oluşmaktadır. Böylece 
Merkez Bankasının yönetiminde hem Cumhurbaşkanı hem de 
parlamentonun iki kanadı etkili olmaktadır. 
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• Anayasalarında düzenleyici ve denetleyici kurumlara yer veren 
ülkelerin sayısının düşük olduğu görülmektedir. Bunlardan 
Macaristan ve Yunanistan anayasaları söz konusu kurumlar 
hakkında görece ayrıntılı düzenlemeler yapmıştır. Macaristan 
Anayasası bu kurumlara özgülediği 23’üncü maddede kurumların 
kuruluşu, üyelerinin atanması, yetki ve görevleri hakkında genel 
ilkeler ortaya koymuştur. Yunanistan Anayasası ise farklı 
maddelerde düzenleyici ve denetleyici kurumlara değinerek kuruluş, 
görev alanı, üyelerin atanması ve parlamento ile ilişkilerini kısaca 
belirlemiştir. Bağımsız idari otoritelere kamu yönetiminin bazı 
alanlarının devrini öngören anayasal düzenlemelerin tümünde bu 
kurumların bir kanunla kurulacağı belirtilmiştir.  

• Anayasamızın 166’ıncı maddesinde yer alan ve Hükümete ekonomik 
ve sosyal politikaların oluşturulmasında istişari görüş bildiren 
Ekonomik ve Sosyal Konsey benzeri yapılara, Fransa, Güney Kore, 
İtalya ve Portekiz anayasalarında da rastlanmaktadır. 

• Ülkelerin anayasalarındaki ekonomik ve mali hükümler ilgili ülkenin 
siyasal sisteminden ve idari yapısından etkilenmektedir. Yerel 
yönetimler, eyaletler ve özerk bölgelerle ilgili düzenlemeler de bu 
çerçevede şekillenmektedir. Örneğin, ABD ve Almanya federal 
ülkeler olduklarından federal hükümet ile eyaletlerin mali 
konulardaki yetkilerini ve yükümlülüklerini ayrıntılı olarak 
düzenleme gereği duymuştur. Bu yaklaşım özellikle bütçe ve/veya 
vergi ile ilgili hükümlerde kendini göstermektedir. Avusturya ise 
federal bir devlet olduğu halde Federal Hükümet ile eyaletler 
arasındaki yekti paylaşımına Anayasada yer vermemiştir. Bunun 
sebebi Anayasanın 13’üncü maddesine göre Federasyon ve 
eyaletlerin vergilendirme alanındaki yetkilerinin özel bir düzenleme 
olan Anayasal Finans Kanunu ile belirlenmesidir. Topluluklar ve 
bölgelerden oluşan Belçika’da Federal Meclislerin yanı sıra il 
idareleri, büyükşehir belediyeleri, belediye federasyonları ve 
belediyeler kendi meclislerinden alacakları kararla vergi ve harç 
koyabilmektedir Ayrıca topluluklar ve bölgeler, gelirlerinin 
kullanımını düzenleyebilmektedir.  

• Federal bir yapıya sahip olmayan bazı ülkelerde de yerel 
yönetimlerin mali konularda anayasayla yetkilendirildiği 
görülebilmektedir. İtalyan Anayasası’na göre yerel yönetimler için 
mali özerklik vardır. Anayasanın 119’uncu maddesinde komünler, 
iller, metropol kentler ve bölgelerin Anayasaya uygun olarak ve 
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vergi sistemin ilkelerine göre vergi koyup, kendi gelir ve vergilerini 
toplayacakları hükmü yer almıştır. İspanya’da da özerk 
toplulukların, kanun ve mevzuata uygun olarak, devletin vergi 
kaynaklarının toplanması, yönetimi ve tasfiyesi için devletin 
temsilcisi veya işbirlikçisi olarak hareket etme yetkisi vardır. 
Polonya ve Fransa’da da anayasa yerel yönetimlere belirlenmiş 
vergilerin oranları ile ilgili belli yetkiler tanımıştır.  

• Bu çalışma kapsamında 21 ülkenin anayasalarındaki ekonomik ve 
mali hükümler incelenmiştir. İlgili hükümlerin kimi ülke 
anayasalarında ayrıntılı, kimisinde ise daha genel hatlarıyla ve kısa 
bir şekilde yer aldığı görülmektedir. Aynı şekilde kimi ülkelerde az 
sayıdaki konu başlığında düzenleme yapılırken, kimilerinde ise pek 
çok konunun anayasayla düzenlendiği görülmektedir. Bu biraz da 
anayasanın ayrıntılı düzenlemeler içerip içermemesiyle ilgilidir. 
Ülkeler anayasalarında, geçmiş tecrübelerine, ihtiyaçlarına, siyasal 
sistemlerine, tarihi süreç içinde yaşadığı siyasal kırılmalara bağlı 
olarak farklı ekonomik ve mali hükümlere yer vermişlerdir. 
Neredeyse bütün ülkeler için ortak düzenlemeler ise vergi, bütçe ve 
kamusal gelir ve giderlerin denetimine ilişkin düzenlemelerdir. 
Yukarıda da belirtildiği üzere bu durum bütçe hakkının doğal bir 
sonucudur. 
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18.11.2011, http://www. psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html ve Çek Cumhuriyeti 
Temsilciler Meclisi, “Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms”, Erişim:  
18.11.2011, http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993 /2.html. 
5 Danimarka Parlamentosu, “My Constitutional Act”, Erişim: 18.11.2011, http://www. 
ft.dk/English/~/media/ Pdf_materiale/Pdf_publikationer/English/My%20Constitutional 
%20Act_with_explanations%20pdf.ashx; T.C Adalet Bakanlığı, “Danimarka 
Anayasası”, a.g.k. 
6 Almanya Federal Meclisi, “Basic Law for the Federal Republic of Germany”, Erişim: 
21.10.2011, https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf. “Federal Almanya 
Cumhuriyeti Anayasası”,  Adalet Bakanlığı, a.g.k.; Hasan Beynam, a.g.k., ss. 4-13. 
7 Finlandiya Adalet Bakanlığı, “The Constitution of Finland”, 11 June 1999 (731/1999 
ve 802/2007 değişiklikleri ile güncellenmiş), Erişim: 24.10.2011,  http://www.finlex. 
fi/fi/laki/kaannokset/1999/ en19990731.pdf. ; Hasan Beynam, a.g.k. ss. 37-40. 
8 Fransız Ulusal Meclisi, “The Constitution of French Republic”, Erişim: 28.10.2011,  
http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#V.; T.C. Adalet Bakanlığı, “Fransa 
Anayasası”, a.g.k. 
9 Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, “Constitution of the Republic of Korea”, Erişim: 
21.10.2011,  http://korea. na.go.kr/res/low_01_read.jsp?boardid=1000000035. Hasan 
Beynam, a.g.k., ss. 49-50. 
10 Hollanda Hükümeti İletişim Sayfası (Rijksoverheid),  “The Constitution of the 
Kingdom of the Netherlands”, Erişim: 21.10.2011, http://www.rijksoverheid.nl/ 
documenten-en-publicaties/brochures/2008/10/20/the-constitut ion-of-the-kingdom-of-
the-netherlands-2008.html ve Hollanda İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı, “The 
Constitution of the Kingdom of the Netherlands”, Erişim: 21.10.2011, http:// 
english.minbzk.nl /subjects/constitution-and/@4800/the_constitution_of ; T.C. Adalet 
Bakanlığı, “Hollanda Krallığı 2002 Anayasası”, a.g.k.; Hasan Beynam, a.g.k., s. 27. 
11 İrlanda Başbakanlığı, “Constitution Of Ireland”, Erişim: 18.11.2011, http://www 
.taoiseach.gov.ie/eng/Youth_Zone/About_the_Constitution,_Flag,_Anthem_Harp/ 
Constitution_of_Ireland_2010.rtf; T.C. Adalet Bakanlığı, “İrlanda Anayasası”, a.g.k. 
12 İspanya Temsilciler Meclisi, “The Constitution of Kingdom of Spain”, Erişim: 
26.10.2011, http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm; Adalet 
Bakanlığı, “İspanya Anayasası”, a.g.k.; Hasan Beynam, a.g.k., ss. 31-32.  
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13 İsveç Parlamentosu, “The Constitution”, Erişim: 10.11.2011, http://www.riksdagen. 
se/templates/R_PageExte nded____6326.aspx. 
14 İtalya Senatosu, “The Constitution of the Italian Republic”, Erişim: 19.10.2011, 
http://www.senato .it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf “İtalya 
Cumhuriyeti Anayasası”, Adalet Bakanlığı, a.g.k.; Hasan Beynam, a.g.k., s. 17. 
15 İzlanda Hükümet Ofisi, “Constitution of the Republic of Iceland”, Erişim: 
21.10.2011,  http://www.government.is/constitution/; Hasan Beynam, a.g.k., s. 22. 
16 Japonya Hükümet Ofisi, “The Constitution of Japan”, Erişim: 19.10.2011, 
http://www.kantei.go.jp /foreign/constitution_and_government_of_japan/constitution 
_e.html; Hasan Beynam, a.g.k., ss. 47-48. 
17 Polonya Temsilciler Meclisi, “The Constitution of The Republic of Poland”, Erişim: 
19.10.2011, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm “Polonya 
Anayasası”, T.C. Adalet Bakanlığı, a.g.k.; Hasan Beynam, a.g.k., ss. 33-35. 
http://www.butce.org/dokumanlar/OECD.pdf. 
18 Portekiz Parlamentosu, “Constitution of Portuguese”, 2005, Erişim: 10.11.2011 
http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/consleg/ConstitutionVIIrevisaodefinit 
ive.pdf; T.C. Adalet Bakanlığı, “Portekiz Cumhuriyeti Anayasası”, a.g.k.  
19 Slovakya Parlamentosu, “Constitution of the Slovak Republic”, Erişim: 12.8.2011, 
http://www.ncsr. sk/web/Static/en-US/NRSR/Dokumenty/constitution.doc. 
20  Yeni Zelanda Parlamentosu, “The Constitution Act of New Zealand”, Erişim: 
26.10.2011,http://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0114/latest/DLM94204 
.html. Hasan Beynam, a.g.k., s. 51. 
21 Yunanistan Parlamentosu, “The Constitution of Greece”, 2009, Erişim: 10.11.2011, 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a2 
7c8/001-156%20aggliko.pdf. 
22 Fransa Anayasasında bazı önemli konuların organik kanun ile düzenleneceği 
belirtilmiş ve bu kanunların kabulü ve değiştirilmesi normal kanunlara göre farklı bir 
usule tabi tutulmuştur. 
23 Madde 45 

Tüm kanun tasarı ve teklifleri Parlamentonun her iki Meclisinde, bir birini takip 
ederek ve tek bir metnin kabulü amacıyla incelenir. 40 ve 41’inci madde 
kapsamındaki uygulamalar saklı kalmak kaydıyla, Meclis müzakere takvimine 
alınmış ya da Meclise sevk edilmiş olan metinle dolaylı yoldan dahi olsa 
bağlantılı değişiklik metinlerinin birinci görüşme sırasında sunulması kabul 
edilebilir. 
İki Meclis arasındaki anlaşmazlık sonucu bir kanun tasarı ya da teklifi her iki 
Meclisçe, iki görüşmeden sonra da kabul edilmezse ya da bunlardan birinin tek 
görüşmesinden sonra Hükümet ivedilik isteminde bulunursa, Başbakan, kanun 
tasarısının veya teklifinin her bir Meclis tarafından bir kez görüşülmesinden 
sonra, her iki Meclisten eşit üyenin katıldığı ve tartışma konusu edilen 
hükümlerle ilgili bir metin hazırlayıp sunma ile görevlendirilen ve her iki 
meclisten eşit sayıda üyenin katıldığı bir karma komisyonun toplanmasını 
isteyebilir) 
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Karma komisyonca hazırlanan metin Hükümet tarafından, iki Meclisin onayına 
sunulabilir. Hükümetin uygun görmediği hiçbir değişiklik kabul edilemez. 
Karma komisyon ortak bir metin hazırlayamazsa ya da hazırladığı metin önceki 
fıkrada öngörülen koşullara uyulmadan kabul edilmişse Hükümet, Millet 
Meclisinde ve Senatoda yapılacak yeni bir görüşmeden sonra, Millet 
Meclisinden konuyu kesin olarak karara bağlamasını isteyebilir. Bu durumda, 
Millet Meclisi karma komisyonunca müzakere edilen metni yahut kendisi 
tarafından kabul edilip de Senatoca bir ya da birçok değişiklikle kabul edilmiş 
olan metni yeniden ele alabilir. 

24 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 3. Baskı, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2010, ss. 
206-207. 
25 Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset: Bürokratik Devletten Etkin Yönetime, Alfa 
Yayınevi, Ankara, 2004, s. 162. 
26 Arslan Erkan, “Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Türkiye 
Uygulaması”, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 35, 2011/1, ss.166-187, Erişim: 12.10.2011, 
http://www.butce.org/Html/sayi35.htm 
27 Bilal Eryılmaz, a.g.k., s. 208. 
28 Hayli kısa olan Yeni Zelanda Anayasası 29 maddeden oluşmakta ve genel hükümlere 
yer vermektedir. 
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Ek: Bazı Ülke Anayasalarındaki Ekonomik ve Mali Hükümler 

EKONOMİK VE MALİ KONU BAŞLIKLARI ÜLKE ANAYASALARINDAKİ MADDELER 

TEMEL EKONOMİK PRENSİPLER 
Polonya md. 20 
Portekiz md. 80 
Slovakya md. 55 

DEVLETİN EKONOMİYE İLİŞKİN 
GÖREVLERİ,  
EKONOMİNİN DÜZENLENMESİ 
VE KOORDİNASYONU 

ABD md. 1, Bölüm 8 
Fed. Almanya md. 73, 74, 91a 
Güney Kore md. 119 
İrlanda md. 45 
İtalya md. 41, 117 
İspanya md. 40, 128-131 
Portekiz md. 81-89 
Slovakya md. 55 
Yunanistan md. 106 

OLAĞANÜSTÜ EKONOMİK 
DÖNEMLERLE 
İLGİLİ DÜZENLEMELER 

Avusturya md. 51a 
Fed. Almanya md. 104b, 109, 115 
Güney Kore md. 76 

BÜTÇE VE KESİN HESAP 

Avusturya md. 51, 51a-51c 
Belçika md. 174 
Çek C. Md. 42 
Danimarka md. 45 
Fed. Alm. Md. 104a, 109-115 
Finlandiya md. 83-86 
Fransa md. 45, 47 
G. Kore md. 54-57 ve 99 
Hollanda md 105 
İrlanda md. 11, 17, 28 
İsveç Bölüm 9, md. 1-10 
İspanya md. 134, 139 
İtalya md. 81 
İzlanda md. 28, 41-42 
Japonya md. 60, 86 
Polonya md. 219-226 
Portekiz md. 101-106 
Slovakya md. 58 
Yeni Zelanda md. 21-22 
Yunanistan md. 75, 79 

BÜTÇE DIŞI GELİR VE HARCAMALAR 
Finlandiya md. 87 
Japonya md. 87 
Slovakya md. 58 

BORÇLANMA 

ABD md 1, 8. Bölüm 
Danimarka md. 43 
Fed. Alm. md. 111, 115 
Finlandiya md. 82 
G. Kore md. 58 
İspanya md. 135 
İsveç Bölüm 9, md. 8 
İzlanda md. 40 
Polonya md. 216 

VERGİ 
ABD md. 1, 8-9 Bölüm 
Avusturya md.13 
Belçika md. 170-173 
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Çek C. Md. 3, 11 
Danimarka md. 43 
Fed. Almanya md. 105-109 
Finlandiya md. 81 
Fransa Md. 34 
G. Kore md. 59 
Hollanda md. 104 
İrlanda md. 21-22 
İtalya md. 53, 75 
İspanya md. 133 
İsveç Bölüm 1, md. 5; Bölüm 2, md. 10; Bölüm 
8, md. 2, 3, 7, 9, 21 
İzlanda md. 40, 77 
Japonya md. 30, 84 
Slovakya md. 59 
Polonya md. 84 
Portekiz md. 103, 104 
Yunanistan md. 78 

SAYIŞTAY VE DENETİM 

Avusturya md. 121-128 
Belçika md. 180 
Çek C. Md. 97 
Danimarka md. 47 
Fed. Almanya md. 114 
Finlandiya md. 90 
Fransa md. 47.2 
G. Kore md. 97-100 
Hollanda md. 76-78 
İrlanda md. 33 
İspanya md. 136 
İsveç md. Bölüm 13, md. 7-9 
İtalya md. 100 
İzlanda md. 43 
Japonya md. 90 
Polonya md. 202-207 
Portekiz md. 214 
Slovakya md. 60-64 
Yunanistan md. 98 

DOĞAL KAYNAKLAR 

Çek C. Md. 7 
Fed. Almanya md. 20 
G. Kore md. 120 
İrlanda md. 10 

TARIM, HAYVANCILIK, TİCARET VE 
SANAYİ POLİTİKALARI 

G. Kore md. 121, 123 
Polonya md. 23 
Portekiz md. 87, 93-98, 99-100 
Yunanistan md. 107 

TOPRAK 
Portekiz md. 94-96 
İtalya md. 44 
G. Kore md. 122 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI 
G. Kore md.  124 
Polonya md. 76 
İspanya md. 51 

DIŞ TİCARET 
ABD 8-10. Bölümler 
G. Kore md. 125 
Slovakya md. 57 
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DEVLETLEŞTİRME/ÖZELLEŞTİRME 
Fed. Almanya Md. 143a-143b 
Polonya md. 22 
G. Kore md. 126Finlandiya md. 92 

KAMULAŞTIRMA 

Fed. Alm. md. 14 
Belçika md. 16 
Finlandiya md. 15 
G. Kore md. 23 
Polonya md. 21 
İtalya md. 42-43 
İsveç Bölüm 2, md. 15 
Japonya md. 29 
Portekiz md. 83, 88 
Danimarka md. 73 

KAMU MALLARI 

G. Kore md. 117 
Finlandiya md. 92 
İspanya md. 131 
İsveç md. 8-9 
İzlanda md. 40 
Japonya md. 89 
Polonya md. 218 
Portekiz md. 84 

MERKEZ BANKASI-PARASAL SİSTEM 

ABD md. 1, 8. Bölüm 
Belçika md. 112 
Çek C. Mad. 98, 62 
Fed. Almanya md. 88 
Finlandiya md. 91  
Hollanda md. 106 
İsveç Bölüm 9, md. 12-14 
Portekiz md. 102 
Polonya md. 227 
Slovakya md. 56 

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY 

G. Kore md. 93 
Fransa md. 69-70 
İtalya md. 99 
Portekiz md. 90-92 

YEREL YÖNETİMLER 

ABD md. 1, 9-10. Bölüm 
Belçika md. 170, 175-178 
Çek C. Md. 101 
Fed. Almanya md. 104a-104b, 
105-107, 109 
Finlandiya md. 121 
Fransa md. 72 
G. Kore md. 117 
Hollanda md. 132 
İtalya md. 119 
İspanya md.156-158 
İzlanda md. 78 
Polonya md. 120, 167-168 
Portekiz md. 86, 92, 106, 214 
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ASKER SİVİL İLİŞKİLERİ 

Kasım ERDEM∗ 

u çalışmanın konusunu, çoğunluğu AB üyesi 28 ülkenin anayasalarında 
yer alan başkomutanlık, üst düzey askeri personelin atanması, askerlik 

hizmeti, silahlı kuvvetler ve Milli Güvenlik Kurulu benzeri organlara ilişkin 
hükümler oluşturmaktadır.  

Çalışmada anayasaları incelenen ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İtalya, İspanya, İsviçre, Letonya, Litvanya, 
Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Portekiz, Rusya Federasyonu, 
Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dır.  

Başkomutanlık 

Başkomutanlık yetkisinin kime ait olduğu hususuna ilişkin hükümler 
incelenen ülke anayasalarının yirmi beşinde yer almaktadır. Başkomutanlık 
yetkisi; monarşi ile yönetilen ülkelerde Krala, parlamenter sistemlerde ise 
Cumhurbaşkanlarına verilmiştir. Bu yetki, bazı ülke anayasalarında 
Başkomutanlık (Commander-in-Chief), bazı ülke anayasalarında ise Yüksek 
Komutanlık (Supreme Command) olarak tanımlanmıştır.1  
                                                 
∗ Yasama Uzmanı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

B
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Avusturya2, Fransa3, Finlandiya4, İtalya5, Letonya6, Hırvatistan7, 
Romanya8, Slovenya9, Slovakya10, Ukrayna11 ve Yunanistan12 anayasalarına 
göre Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır (Commander-in 
Chief). Bulgaristan13, Çek Cumhuriyeti14, Estonya15, İrlanda16, Polonya17, 
Portekiz18 anayasalarına göre Cumhurbaşkanı ile Rusya Federasyonu19 Devlet 
Başkanı silahlı kuvvetlerin Yüksek Komutanı (Supreme Commander) sıfatına 
sahiptir. Belçika Anayasası’na20 göre, silahlı kuvvetleri, Kral komuta etmektedir 
(md.167/1). İspanya Anayasası’na21 göre Silahlı Kuvvetlerin Yüksek Komutanı 
Kral’dır (md.87). 

Silahlı kuvvetlere komuta etme yetkisini Savunma Bakanına veren 
Almanya Anayasası22 (md.65a) ve federal ordu üzerindeki yüksek komuta 
yetkisini Federal Bakana veren Avusturya Anayasası23 (md.80/3) istisnai 
örneklerdir. Polonya Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanına ait olan bu yetki, 
barış zamanında Savunma Bakanı, savaş zamanında Cumhurbaşkanı tarafından 
atanacak komutan vasıtasıyla yerine getirilmektedir (md.134).    

Ülkelerin çoğunda Kral veya Cumhurbaşkanına ait bu yetkinin 
kullanılmasına ilişkin kararların, Başbakan veya ilgili bakanın karşı imzası ile 
geçerlilik kazandıkları görülmektedir. (Ülke anayasalarında başkomutanlık 
yetkisi ile ilgili maddeler Tablo 1’de yer almaktadır)  

Üst Düzey Askeri Personelin Atanması 

İncelenen ülke anayasalarının yirmi ikisinde özellikle Genelkurmay 
Başkanı ile üst düzey askeri personelin atanmaları ve görevden alınmaları ile 
ilgili hükümler bulunmaktadır. Estonya, Litvanya24, Polonya, Portekiz ve 
Türkiye anayasalarında Genelkurmay Başkanının atanmasına; Ukrayna, Rusya 
Federasyonu, Romanya, Norveç25, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan 
anayasalarında üst düzey askeri komutanların atanmasına ilişkin hükümler yer 
almaktadır. Almanya Anayasası’nda  ise istisnasız tüm subay ve astsubayların 
Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı hükmü yer almaktadır (md.60/1). 

Ülkelerin çoğunda bu atamalar, Cumhurbaşkanı veya Kral tarafından 
yapılmaktadır. Ancak pek çok ülkede, Cumhurbaşkanı veya Kral, bu yetkilerini 
tek başına kullanamamaktadır. Bu yetkiye ilişkin kararların geçerliliği, 
Başbakanın veya ilgili bakanın karşı imzasını gerektirmektedir. Litvanya’da 
Genelkurmay Başkanının atanması, Rusya Federasyonu’nda Devlet Başkanının 
üst komuta kademelerine atama yapma yetkisi, Slovakya’da Cumhurbaşkanının 
generalleri atama yetkisi, karşı-imza kuralına tabi değildir. 
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Üst düzey askeri personelin atanmasında parlamento denetimi, birkaç 
istisna dışında söz konusu değildir. Üst düzey askeri personeli atama veya 
atamaları onaylama yetkisini Parlamentolara veren ülkeler Estonya, İsviçre26 ve 
Litvanya’dır. Estonya ve İsviçre, üst düzey askeri personelin atanmasında 
parlamentoya yetki veren ülkelerdir. Estonya Anayasasına göre, başkomutan, 
Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Parlamento tarafından atanırken, diğer 
komuta kademesi, hükümetin ve Silahlı Kuvvetler Komutanının önerisi üzerine 
Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve görevden alınmaktadır (md.127,78). 
İsviçre Anayasasına göre, savaş zamanında başkomutan seçmek, Federal 
Meclisin görevidir (md.168). Litvanya Anayasası ise, Cumhurbaşkanı’nın 
Genelkurmay Başkanını atamasını, Parlamentonun onayına bağlamaktadır 
(md.84). (Ülke anayasalarında üst düzey personelin atanması ile ilgili maddeler 
Tablo 2’de yer almaktadır)  

Silahlı Kuvvetler  

Ülke anayasalarının 12’sinde silahlı kuvvetlerin görev tanımı yapılmıştır. 
Ülkeyi savunmak (Almanya, Avusturya, Hollanda27, İsviçre, Portekiz), ülke 
egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmak (Bulgaristan, 
Hırvatistan, İspanya, Makedonya28, Polonya, Romanya ve Ukrayna), anayasal 
düzeni korumak (istisnai durumda Avusturya, İspanya ve Romanya) silahlı 
kuvvetlerin görev tanımları arasında yer almıştır.  

Almanya, Avusturya, Danimarka29 ve Hırvatistan anayasalarında, silahlı 
kuvvetlerin savunma amacı dışında iç güvenlik amacıyla kullanılabileceği 
durumlara yer verilmektedir. Almanya Anayasası’na göre, federasyonun veya 
bir eyaletin varlığını veya özgürlükçü demokratik temel düzenini tehdit eden bir 
tehlikenin savuşturulması amacıyla, Anayasada belirtilen koşullarda polis ve 
Federal Sınır Polisi’ni desteklemek üzere silahlı kuvvetlerin 
görevlendirilebilmesi mümkündür. Ancak bu durumda, Bundestag ve 
Bundesrat’in talebi üzerine silahlı kuvvetlerin görevlendirilmesi 
durdurulmaktadır. (md.87/4)  

Avusturya Federal Ordusu, yetkili sivil otorite işbirliği talep ettiği 
müddetçe ve bazı durumlarda res’en a) anayasal kurumları, onların faaliyet 
kabiliyetlerini ve halkın demokratik özgürlüklerini korumak, b) ülke içerisinde 
genel düzeni ve güvenliği sağlamak, doğal afet ve olağanüstü yoğunluktaki 
felaketlerde yardımcı olmak, zorundadır (md.79).  

Hırvatistan’da, Anayasanın 17 ve 101’inci maddelerinde belirtilen 
durumlarda (olağanüstü hal, savaş hali, doğal afet vs.) silahlı kuvvetler, tehdidin 
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niteliği gerektirirse, polise ve diğer devlet organlarına yardım amacıyla 
kullanılabilmektedir. (md.7/10) 

Bazı ülkelerde, silahlı kuvvetler üzerinde yönetim veya denetim yetkisine 
sahip makamlar belirtilmiştir. Bulgaristan’da, Bakanlar Kurulunun silahlı 
kuvvetleri yöneteceği (md.105/2); Fransa’da hükümetin silahlı kuvvetler 
üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğu (md.20); Hırvatistan’da silahlı 
kuvvetler üzerindeki sivil denetimin parlamento tarafından yerine getirileceği 
(md.81); Hollanda’da silahlı kuvvetler üzerindeki en üst otoritenin hükümet 
olduğu (md.97); Portekiz’de silahlı kuvvetlerin, Anayasa ve kanunda belirtildiği 
şekilde, egemenlik yetkisini kullanan sorumlu organlara itaat edeceği ve halkına 
hizmet edeceği (md.275/3-4); Polonya’da silahlı kuvvetlerin sivil ve demokratik 
denetime tabi olduğu (md.26); Romanya’da silahlı kuvvetlerin halkın iradesine 
tabi olduğu (md.1118/1) açıkça belirtilmiştir.  

İki ülke (Polonya ve Portekiz) anayasasında silahlı kuvvetlerin siyaseten 
tarafsızlığına vurgu yapılmıştır. Polonya Anayasası’nda  Silahlı Kuvvetlerin, 
siyasi konularda tarafsız (nötr) olduğu ve sivil ve demokratik denetime tabi 
olduğu açıkça belirtilmiştir (md.26). Portekiz Anayasasında Silahlı Kuvvetler 
personelinin, silahlarından, pozisyonlarından ve faaliyetlerinden hiçbir şekilde 
siyasi konulara müdahale için yararlanamayacağı (md.275/4) ifade 
edilmektedir. (Ülke anayasalarında silahlı kuvvetler ile ilgili maddeler Tablo 
3’te yer almaktadır)  

Askerlik Hizmeti  

İncelenen ülke anayasalarının yirmi beşinde askerlik hizmetine ilişkin 
maddeler bulunmaktadır. Ülke anayasalarının çoğunda askerlik hizmeti, ülke 
savunmasına katılmak veya ülkeyi savunmak vatandaşların hakkı ve ödevi 
olarak tarif edilmiştir.  

Avusturya Anayasası’nda Avusturya vatandaşı her erkeğin, askerlik 
hizmeti yapmakla yükümlü olduğu (md.9a/3); Danimarka Anayasası’nda 
askerlik hizmeti yapmaya elverişli her erkeğin ülke savunmasına katkı yapmak 
mecburiyetinde olduğu (md.81); Finlandiya Anayasası’nda her vatandaşın 
ulusal savunmaya yardımcı olmak zorunda olduğu (md.127); Hırvatistan 
Anayasası’nda, askerlik hizmetinin ve cumhuriyeti savunmanın her vatandaşın 
görevi olduğu (md.47); İspanya Anayasası’nda İspanya’yı savunmanın 
vatandaşın hakkı ve görevi olduğu (md.30/1); İsviçre Anayasası’nda askerlik 
hizmetinin her vatandaşın görevi olduğu (md.59/1); İtalya Anayasası’nda ülke 
savunmasının her vatandaşın kutsal görevi olduğu ve askerlik hizmetinin 
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kanunun belirlediği sınırlar içerisinde zorunlu olduğu (md.52); Litvanya 
Anayasası’nda Cumhuriyeti savunmanın her vatandaşın görevi olduğu ve 
vatandaşların askeri veya alternatif sivil hizmeti yapmak zorunda oldukları 
(md.139); Makedonya Anayasası’nda Cumhuriyeti savunmanın her vatandaşın 
hakkı ve ödevi olduğu (md.28); Norveç Anayasası’nda her vatandaşın belirli bir 
süre ülke savunmasına hizmet etmekle sorumlu olduğu (md.109); Portekiz 
Anayasası’nda ülke savunmasının vatandaşların hakkı ve ödevi olduğu 
(md.276);  Romanya Anayasası’nda ülkeyi savunmanın vatandaşların hakkı ve 
ödevi olduğu (md.55/1); Rusya Federasyonu Anayasası’nda anavatanı 
savunmanın vatandaşların hakkı ve ödevi olduğu ve askerlik hizmetinin federal 
kanunla düzenleneceği (md.59); Slovenya Anayasası’nda ülke savunmasına 
katılmanın her vatandaşın hakkı ve ödevi olduğu (md.123); Slovakya 
Anayasası’nda Cumhuriyeti savunmanın vatandaşların saygın bir hakkı ve 
görevi olduğu ve askerlik görevinin süresinin kanunla düzenleneceği (md.25); 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda vatan hizmetinin her Türkün hakkı ve 
ödevi olduğu (md.72); Ukrayna Anayasası’nda bağımsızlığın ve toprak 
bütünlüğünün savunulmasının her vatandaşın görevi olduğu ve vatandaşların 
askerlik hizmetini kanuna uygun şekilde yerine getireceği (md.65); Yunanistan 
Anayasası’nda silah taşıyabilen her Yunan’ın, kanunda öngörülen şekilde 
ulusun savunmasına yardım etmek zorunda olduğu (md.4/6) belirtilmektedir.  

Bazı ülke anayasalarında silahlı askerlik hizmeti ile onun yerine ikame 
edilebilecek sivil alternatif hizmet seçeneğine birlikte yer verilmektedir. 
Almanya, Avusturya, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, 
Litvanya, Polonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Slovenya, Slovakya, Ukrayna 
anayasalarında, özellikle vicdani nedenlerle askerlik hizmeti yapmak 
istemeyenlere değinilmiş ve çoğunda bunlar için muafiyet veya alternatif sivil 
hizmet seçeneği öngörülmüştür.  

Almanya Anayasası’nda kimsenin vicdanına aykırı silahlı askerlik 
hizmeti yapmaya zorlanamayacağı ve inancı gereği silah kullanımını gerektiren 
askerlik hizmetini yapmayı reddeden kişiden alternatif hizmeti yerine 
getirmesinin istenebileceği ve alternatif hizmetin süresinin askerlik hizmeti 
süresini aşamayacağı (md.4/3, 12a/2); Avusturya Anayasası’nda vicdani 
retçilerin alternatif hizmeti yerine getirmek zorunda oldukları (md.9a/3); 
Estonya Anayasası’nda dini ve vicdani inancı gereği Silahlı Kuvvetlerde görev 
yapmayı reddeden kimsenin, alternatif hizmeti yerine getirmek zorunda olduğu 
(md.124); Finlandiya Anayasası’nda inancı gereği askeri ulusal savunmaya 
katılmaktan muaf olma hakkının kanunla düzenleneceği (md.127); Hırvatistan 
Anayasası’nda dini ve ahlaki inancı gereği silahlı kuvvetlerde askerlik hizmeti 
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yapmak istemeyenlere vicdani ret hakkı tanınacağı ve bunların kanunda 
belirtilen diğer görevleri yerine getirmek zorunda oldukları (md.47); Hollanda 
Anayasası’nda vicdani ret gerekçesiyle askerlik hizmetinden muafiyetin 
kanunla düzenleneceği (md.99); İspanya Anayasası’nda vicdani ret dâhil 
askerlikten muaf olmanın diğer nedenlerinin kanunla düzenleneceği (md.30); 
Polonya Anayasası’nda dini inançları ve ahlaki ilkeleri askerlik hizmeti 
yapmasına cevaz vermeyen kişilerin alternatif hizmet yapmaya 
zorlanabilecekleri (md.85); Portekiz Anayasası’nda vicdani retçilerin askerlik 
hizmeti ile aynı süreli ve eşit zorluktaki bir sivil hizmeti yerine getirecekleri 
(md.276/4); Rusya Federasyonu Anayasası’nda vatandaşın, kanaatleri ve dini 
inançlarının askerlik hizmeti ile çelişmesi durumunda askerlik hizmetini 
alternatif sivil bir hizmet ile ikame etme hakkına sahip olduğu (md.59); 
Slovakya Anayasası’nda inancına veya dinine aykırılık durumunda kimsenin 
askerlik hizmeti yapmaya zorlanamayacağı (md.25); Slovenya Anayasası’nda 
dini, felsefi ve insani inançları gereği askerlik hizmetini yerine getirmek 
istemeyenlere, başka şekillerde ulusal savunmaya katılma olanağı getirilmesi 
gerektiği (md.123); Ukrayna Anayasası’nda vatandaşın dini inancının askerlik 
hizmeti ile çelişmesi durumunda, askerlik hizmetinin silahlı olmayan alternatif 
hizmetle ikame edileceği (md.35/4) ifade edilmektedir. 

İsviçre Anayasası’na göre, askerlik hizmeti veya alternatif hizmeti 
yapmayan her İsviçre erkeği, bir vergi vermek zorundadır (md.59/3). Estonya, 
Hırvatistan,  Polonya, Slovenya, Slovakya ve Ukrayna’da dini inanca aykırılık 
da askerlik hizmetinden muafiyetin nedenleri arasında sayılmıştır. 

Ülke anayasalarının hiçbirinde askerlik süresi ile ilgili hüküm 
bulunmamaktadır. Sadece Almanya ve Portekiz anayasalarında sivil alternatif 
hizmetin askerlik hizmetini aşamayacağı hükmü yer almaktadır. (Ülke 
anayasalarında askerlik hizmeti ile ilgili maddeler Tablo 4’te yer almaktadır)  

Milli Güvenlik Kurulu Benzeri Organlar 

Bazı ülkeler, Anayasamızın 118’inci maddesinde düzenlenen Milli 
Güvenlik Kurulu benzeri yapılara anayasalarında yer vermektedir.  

Estonya, Litvanya, Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Ukrayna 
anayasalarında Kurulun görev veya görevlerine ilişkin hüküm bulunmaktadır. 
Estonya Anayasası’nda Ulusal Savunma Kurulu’nun Cumhurbaşkanının 
danışma organı olduğu (md.127/2); Litvanya Anayasası’nda devlet savunmasını 
ilgilendiren konuların Devlet Savunma Kurulu tarafından değerlendirilip 
koordine edileceği (md.140); Makedonya Anayasası’nda Güvenlik Kurulu’nun 
ülke savunması ve güvenliği ile ilgili konuları değerlendireceği ve Meclis ile 
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Hükümete politika önerilerinde bulunacağı (md.86); Polonya Anayasası’nda 
Ulusal Güvenlik Kurulu’nun devletin iç ve dış güvenliği ile ilgili 
Cumhurbaşkanının danışma organı olduğu (md.135); Portekiz Anayasası’nda 
Ulusal Savunma Yüksek Kurulu’nun ulusal savunma, Silahlı Kuvvetlerin 
yapısı, faaliyetleri ve disiplini ile ilgili konularda özel danışma organı olduğu 
(md.274); Romanya Anayasası’nda Ulusal Savunma Yüksek Kurulu’nun 
ülkenin savunması ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri tek elden organize ve 
koordine edeceği (md.119); Ukrayna Anayasası’nda Ulusal Güvenlik ve 
Savunma Kurulu’nun udlusal güvenlik ve savunma konularında 
Cumhurbaşkanına yardımcı olan koordinasyon organı olduğu ve yürütme 
organlarının faaliyetlerini koordine edip denetleyeceği (md.107) hükmü yer 
almaktadır. Estonya, Polonya, Portekiz, Ukrayna anayasalarında ise Kurulun 
Cumhurbaşkanına yardımcı olan bir danışma organı olduğu özellikle 
belirtilmiştir.  

Bulgaristan, Estonya, İtalya, Polonya, Romanya ve Rusya Federasyonu 
anayasaları Kurulun üye yapısına ilişkin hüküm içermemektedir. Bu anayasalar, 
Kurulun oluşumunu Kanuna bırakmıştır. Litvanya, Makedonya, Portekiz ve 
Ukrayna anayasalarında Kurulun kimlerden oluştuğuna dair hükümler 
bulunmaktadır. Litvanya ve Makedonya’da Meclis Başkanları, Portekiz’de 
Meclis tarafından seçilecek üyeler, Kurul üyeleri arasında yer almaktadır.  

Litvanya Anayasası’nda Devlet Savunma Kurulu’nun Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Meclis Başkanı, Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler 
Komutanından oluştuğu (md.140/1); Makedonya Anayasası’nda Güvenlik 
Kurulunun Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, güvenlik, savunma, dış 
işlerinden sorumlu bakanlar ile Cumhurbaşkanı tarafından atanacak üç üyeden 
oluştuğu (md.86); Portekiz Anayasası’nda Ulusal Savunma Yüksek Kurulunun 
kanunda öngörüldüğü gibi kurulacağı ve Meclis tarafından seçilecek üyeleri 
kapsayacağı (md.274/2) hüküm altına alınmıştır. Ukrayna’da ise, Parlamento 
Başkanının Kurul toplantılarına katılma yetkisi bulunmaktadır (md.107). Ülke 
anayasalarında Milli Güvenlik Kurulu benzeri organlarla ilgili maddeler Tablo 
5’te yer almaktadır.  

Sonuç 

İncelenen ülke anayasalarının çoğunda başkomutanlık, üst düzey askeri 
personelin atanması, silahlı kuvvetler ve askerlik hizmeti ile ilgili maddeler yer 
almaktadır. Başkomutanlık yetkisi; Kral, Devlet Başkanı veya 
Cumhurbaşkanına verilmiştir. Silahlı kuvvetlere komuta etme yetkisini 
Savunma Bakanına veren Almanya Anayasası ve Federal Ordu üzerindeki 
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yüksek komuta yetkisini Federal Bakana veren Avusturya Anayasası istisnai 
örneklerdir. Ancak ülkelerin çoğunda devlet başkanı veya cumhurbaşkanı bu 
yetkisini tek başına kullanamamakta; alınan kararların geçerliliği karşı-imza 
kuralına tabi tutulmaktadır. 

İncelenen ülke anayasalarının yirmi ikisinde üst düzey askeri personelin, 
atanmaları ve görevden alınmaları ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Üst düzey 
askeri personelin atanmasında yetkinin Kral, Cumhurbaşkanı veya Devlet 
Başkanına ait olduğu görülmektedir. Üst düzey askeri personeli atama veya 
atamaları onaylama yetkisini parlamentolara veren ülkeler Estonya, İsviçre ve 
Litvanya’dır.  

İncelenen ülke anayasalarının on ikisinde silahlı kuvvetlerin görev tanımı 
yapılmıştır. Ülkeyi, ülke egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü 
savunmak, anayasal düzeni korumak silahlı kuvvetlerin görevleri arasında yer 
almıştır. Almanya, Avusturya, Danimarka ve Hırvatistan anayasalarında, silahlı 
kuvvetlerin savunma amacı dışında iç güvenlik amacıyla kullanılabileceği 
durumlara yer verilmektedir. Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, 
Portekiz, Polonya, Romanya anayasalarında silahlı kuvvetler üzerinde yönetim 
veya denetim yetkisine sahip makamlar belirtilmiştir. Polonya ve Portekiz 
anayasalarında silahlı kuvvetlerin siyaseten tarafsız olduğuna vurgu yapılmıştır.  

25 ülke anayasasında askerlik hizmetine ilişkin maddeler bulunmaktadır. 
Bazı ülke anayasalarında silahlı askerlik hizmeti ile onun yerine ikame 
edilebilecek sivil alternatif hizmet seçeneğine birlikte yer verilmektedir. 
Almanya, Avusturya, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, 
Polonya, Portekiz, Rusya, Slovenya, Slovakya ve Ukrayna anayasalarında, 
özellikle vicdani nedenlerle askerlik hizmeti yapmak istemeyenlere değinilmiş 
ve çoğunda bunlar için alternatif sivil hizmet seçeneği öngörülmüştür.  

Bulgaristan, Estonya, İtalya, Litvanya, Makedonya, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna anayasalarında Milli Güvenlik 
Kurulu benzeri organlara ilişkin maddeler yer almaktadır. Estonya, Polonya, 
Portekiz, Ukrayna anayasalarında, Kurulun Cumhurbaşkanına yardımcı olan bir 
danışma organı olduğu özellikle belirtilmiştir. Litvanya, Makedonya, Portekiz 
ve Ukrayna anayasalarında Kurulun kimlerden oluştuğuna dair hükümler 
bulunmaktadır. Litvanya ve Makedonya’da Meclis Başkanları, Portekiz’de 
Meclis tarafından seçilecek üyeler Kurul üyeleri arasında yer almaktadır. 
Ukrayna da ise, Parlamento Başkanının Kurul toplantılarına katılma yetkisi 
bulunmaktadır.  
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TABLO 1. BAŞKOMUTANLIK 

ÜLKELER ANAYASA MADDELERİ 

Almanya  

Silahlı Kuvvetler komutanlığı görevi, Federal Savunma Bakanına 
aittir (m.65a) 
Savunma durumunun  (state of defence) ilan edilmesi üzerine, Silahlı 
Kuvvetler üzerindeki komuta yetkisi Federal Başbakana geçer 
(m.115b) 

Avusturya 

Cumhurbaşkanı, Federal Ordunun başkomutanıdır (m.80/1). Anayasa 
gereği, anayasada açıkça belirtilen durumlar hariç, Cumhurbaşkanının 
tüm resmi işlemleri için, hükümetin veya yetkili bakanın önerisi 
şarttır ve işlemlerin geçerliliği karşı imza kuralına tabidir (m.67/1-2)  
Savunma Kanununun Cumhurbaşkanına Federal Ordu üzerinde 
verdiği tasarruf yetkisi saklı kalmak üzere, Ordu üzerindeki tasarruf 
yetkisi, Federal Hükümet tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde 
yetkili Federal Bakana aittir (m.80/2) 
Federal Ordu üzerindeki yüksek komuta (supreme command), yetkili 
Federal Bakan tarafından yerine getirilir (m.80/3) 

Belçika  
Kral, silahlı kuvvetlere komuta eder (m.167/1). Anayasa gereği, 
Kralın hiçbir işlemi, sorumlu bakan tarafından imza edilmedikçe 
geçerlilik kazanamamaktadır (m.106)  

Bulgaristan 

Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin Yüksek Komutanıdır (supreme 
commander) (m.100/1) 
Cumhurbaşkanının bu yetkisine ilişkin kararları karşı imza kuralına 
tabidir (m.102/2) 

Çek 
Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerin yüksek komutanıdır (supreme 
commander) (m.63/1-c). Bu yetkiye ilişkin kararlar, ancak Başbakan 
veya başbakan tarafından yetkilendirilen hükümet üyesi tarafından 
imzalandığında geçerlilik kazanır (m.63/3) 

Estonya  

Cumhurbaşkanı, Estonya ulusal savunmasının yüksek komutanıdır 
(supreme commander) (m.78/16 ve m.127) 
Estonya silahlı kuvvetleri ve ulusal savunma örgütleri barış 
zamanında Silahlı Kuvvetler Komutanı (Commander), savaş 
zamanında Başkomutan (Commander-in-Chief) tarafından yönetilir 
(m.127/3) 

Finlandiya  
Cumhurbaşkanı, Savunma Kuvvetlerinin Başkomutanıdır. 
Cumhurbaşkanı, hükümetin önerisi üzerine, bu görevi başka bir 
Finlandiya vatandaşına devredebilir (m.128)  

 
Fransa  

Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıdır. 
Cumhurbaşkanı, yüksek ulusal savunma kurullarına ve 
komisyonlarına başkanlık eder. (m.15)  
Cumhurbaşkanının Anayasada sayılan istisnaları dışında tüm 
işlemleri Başbakan veya gerektirdiğinde, ilgili Bakanın karşı-
imzasına tabidir (m.19) 

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır (m.100/1) 

İrlanda 
Savunma Kuvvetlerinin Yüksek Komutanlığı (supreme command) 
Cumhurbaşkanı’nın yetkisindedir (m.13/4) Yüksek komutanlığın 
yerine getirilmesi kanunla düzenlenir (m.13/5.1) 
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İspanya  Silahlı Kuvvetlerin yüksek komutanlığı (supreme command) Kralın 
görevidir (m.62/h) 

İtalya  

Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır (m.87) 
Cumhurbaşkanı’nın iradesi, öneride bulunan ve sorumluluğu 
taşıyacak olan Bakanın karşı-imzası olmadıkça geçerli değildir 
(m.89) 

Letonya  
Cumhurbaşkanı Letonya silahlı kuvvetlerinin başkomutanıdır. Savaş 
zamanında, Cumhurbaşkanı, bir Yüksek Komutan (Supreme 
Commander) atar (m.42) 

Litvanya  Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıdır (m.140/2)  
Makedonya Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin başkomutanıdır (m.79)  

 
Norveç  

Kral, ülkenin kara ve deniz kuvvetlerinin başkomutanıdır (m.25)  
Kralın askeri komuta ile ilgili kararları, öneride bulunan kişinin karşı 
imzası olmadıkça geçerlilik kazanamaz (m.31) 

Polonya  

1.Silahlı Kuvvetlerin Yüksek Komutanı (Supreme Commander) 
Cumhurbaşkanıdır.  
2.Cumhurbaşkanı, barış zamanında, Silahlı Kuvvetler üzerindeki 
komutanlığını Savunma Bakanı vasıtasıyla yerine getirir. 
4. Cumhurbaşkanı, savaş döneminde, Başbakanın talebi üzerine 
Başkomutanı (Commander-in-Chief) atar. Cumhurbaşkanı 
Başkomutanı, aynı yöntemle görevden alabilir. Başkomutanın 
yetkileri ve anayasal organlara tabiiyetin ilkeleri kanunla düzenlenir.  
6.Cumhurbaşkanının, Silahlı Kuvvetlerin yüksek komutanlığı ile ilgili 
yetkileri, kanunla ayrıntılı olarak düzenlenir (m.134) 

Portekiz  

Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin tabii Başkomutanıdır (m.120) 
Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlığı görevini yerine 
getirmekten şahsen sorumludur (m.134/1-a) Bu yetkiye ilişkin 
kararlar, karşı-imza kuralına tabi değildir (m.140) 

Romanya Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin başkomutanıdır (m.92/1) 
Rusya 
Federasyonu 

Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin Yüksek Başkomutanıdır 
(Supreme Commander-in-Chief) (m.87/2) 

Slovakya 
Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır (m.102/1-k). Bu 
yetkiye ilişkin kararları, Başbakanının veya yetkili Bakanın karşı 
imzasıyla geçerlilik kazanmaktadır (m.102/2) 

Slovenya Cumhurbaşkanı, savunma kuvvetlerinin başkomutanıdır (m.102) 

Türkiye 

Başkomutanlık, TBMM’nin manevi varlığından ayrılamaz ve 
Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. (m.117/1) 
Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta 
Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. 
(m.117/3) 

Ukrayna  Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin başkomutanıdır (m.106/1-17). 
Bu yetki karşı-imza kuralına tabidir (m.106 /3) 

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı, Cumhurbaşkanıdır. (m.45) 
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TABLO 2. ÜST DÜZEY ASKERİ PERSONELİN ATANMASI 

ÜLKELER ANAYASA MADDELERİ 

 
Almanya  

Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerdeki subay ve astsubayları atar ve 
görevden alır (m.60/1).  
Federal Cumhurbaşkanının emir ve kararlarının geçerliliği için, 
Başbakanın veya yetkili bakanın karşı-imzası gerekmektedir (m.58). 

Avusturya 
Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın federal memurları atayacağı ve resmi 
unvanları dağıtacağına dair hüküm yer almakta, ancak askeri 
personelin atanması ile ilgili açık hüküm bulunmamaktadır (m.65/a). 

Belçika  
Kral, ordu içinde rütbeleri dağıtır (m.107).  
Kralın hiçbir işlemi, sorumlu bakan tarafından imza edilmedikçe 
yürürlüğe giremez (m.106). 

Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun önergesi üzerine, Silahlı 
Kuvvetler yüksek komuta kademelerine atama yapar ve görevden alır 
ve tüm üst düzey rütbeleri dağıtır (m.100/2).  

Çek 
Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı, generalleri atar ve terfi ettirir (m.63/1-g). Bu yetkiye 
ilişkin kararlar, ancak Başbakan veya yetkilendireceği hükümet üyesi 
tarafından imzalandığında geçerlilik kazanır (m.63/3). 

Estonya 

Silahlı kuvvetlerin barış dönemindeki komutanı (Commander) ile 
savaş dönemindeki başkomutanı (Commander-in-Chief), 
Cumhurbaşkanının önerisi üzerine, Parlamento (Riigikogu) tarafından 
göreve atanır ve görevden alınır (m.127/3). 
Estonya Cumhuriyetine yapılan bir saldırı durumunda, 
Cumhurbaşkanı, Parlamento kararını beklemeden, Silahlı Kuvvetler 
başkomutanını atar (m.128/2).  
Cumhurbaşkanı, hükümetin ve Silahlı Kuvvetler Komutanının önerisi 
üzerine, silahlı kuvvetler komuta/lider kadrosunu atar ve görevden 
alır (m.78/14).  

Finlandiya  

Cumhurbaşkanı, savunma kuvvetleri personelini atar (m.128/2).  
Cumhurbaşkanı, Anayasada belirtilen istisnalar hariç, kararlarını 
hükümetin vereceği öneri üzerine verir (m.58/1,2,3,4). 
Cumhurbaşkanı askeri atamalarla ilgili kararları kanuna uygun 
şekilde verir (m.58/5) . 

Fransa  

Cumhurbaşkanı, devletin sivil ve askeri makamlarına (post) atama 
yapar (m.13/2).  
Bu yetkinin kullanılması, karşı-imza kuralına tabidir (m.19).  
En üst düzey askeri personelin ataması Bakanlar Kurulunda yapılır 
(m.13/3). 
Anayasanın 13’üncü maddesine tabi olmak kaydıyla, Başbakan sivil 
ve askeri makamlara atama yapma yetkisine sahiptir (m.21/1).  

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, kanuna uygun olarak askeri komutanları atar ve 
görevden alır (m.100/2). 

İrlanda 

Savunma Kuvvetlerinin tüm subayları, rütbelerini 
Cumhurbaşkanından alırlar (m.13/5.2).  
Cumhurbaşkanına Anayasa ile verilen görev ve yetkilerin icrası, 
Anayasada aksi belirtilmedikçe, hükümetin tavsiyesi üzerine 
mümkündür (m.13/9) 
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İspanya  
Sivil ve askeri pozisyonları/makamları vermek Kralın görevidir 
(m.62/f). Kralın işlemleri, Başbakan veya yetkili bakanın karşı-
imzasına tabidir (m.64/1). 

İsviçre Federal Meclis, savaş zamanlarında Başkomutanı seçer (m.168).  

Litvanya 

Cumhurbaşkanı, Seimas’ın (Parlamento) onayı üzerine Silahlı 
Kuvvetler Komutanını atar ve görevden alır (m.84/14). Bu yetki, 
karşı-imza kuralına tabi değildir. 
Cumhurbaşkanı, üst düzey askeri rütbeleri dağıtır (m.84/15). Bu yetki 
Başbakan veya ilgili bakanın karşı-imzasını gerektirmektedir (m.85).  

Norveç  

Kral, Bakanlar Kuruluna danıştıktan sonra, üst düzey askeri personeli 
seçer ve atar (m.21).  
Kral, alay ve diğer askeri teşekkül komutanları ile savaş gemilerine 
komuta edenleri, Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, 
mahkeme kararına gerek kalmadan görevden alabilir (22/1).  

Polonya 
 

Cumhurbaşkanı,  Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını, 
belirli bir süre için, atar. Görev süreleri, süreleri dolmadan önce 
görevden almanın yöntemi ve şartları kanunla belirlenir (m.134/3).  
Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanının talebi üzerine, kanunda 
belirtilen şekilde askeri rütbeleri dağıtır (m.134/5). 
Bu yetkiye ilişkin işlemler, karşı imza kuralına tabidir (m.144).  

Portekiz  

Cumhurbaşkanı, Hükümetin önerisi üzerine, Genelkurmay Başkanını, 
Genelkurmay Başkanının görüşünü aldıktan sonra varsa Genelkurmay 
Başkan yardımcısını ve üç hizmet (kara, deniz ve hava) komutanını 
atar (m.133/p).  

Romanya 

Mareşal, general ve amiral rütbelerine terfileri yapmak 
Cumhurbaşkanının görevidir (m.94/c).  
Cumhurbaşkanının bu yetkisine ilişkin kararnameleri, Başbakanın 
karşı-imza kuralına tabidir (m.100/2). 

Rusya 
Federasyonu  

Devlet Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin yüksek komutanını yapar ve 
görevden alır (m.83/k).  

 
Türkiye  

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Genelkurmay 
Başkanını atar (m.117). 

Slovakya Cumhurbaşkanı, generalleri atar ve terfi ettirir (m.102/1-h). Bu yetki, 
karşı-imza kuralına tabi değildir. 

 
Ukrayna  

Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin üst düzey komutanlarını atar ve 
görevden alır (m.106/17). Yüksek askeri rütbeleri verir (m.106/25).  

Yunanistan Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerde çalışanların rütbelerini dağıtır 
(m.45) 
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TABLO 3. SİLAHLI KUVVETLER 

ÜLKELER ANAYASA MADDELERİ 

Almanya  

Federasyon, savunma amacıyla Silahlı Kuvvetleri kurar. Silahlı 
Kuvvetlerin sayısal gücü ve genel örgüt yapısı bütçede 
gösterilmelidir (m.87a/1).  
Silahlı Kuvvetler, savunma amacı dışında, sadece Anayasada açıkça 
izin verilen durumlarda kullanılabilir (m.87a/2).  
Federal Hükümet, Federasyonun veya bir eyaletin varlığını veya 
özgürlükçü demokratik temel düzenini tehdit eden bir tehlikenin 
savuşturulması amacıyla, Anayasa 91/2’deki koşulların 
gerçekleşmesi ve polis kuvvetlerinin ve Federal Sınır Polisi’nin 
yetmemesi halinde, sivil mülkiyetin korunması ve örgütlü ve silahlı 
isyancılarla mücadele etmek amacıyla, polis ve Federal Sınır 
Polisi’ni desteklemek üzere silahlı kuvvetleri görevlendirebilir. 
Bundestag ve Bundesrat’in talebi üzerine silahlı kuvvetlerin 
görevlendirilmesi durdurulur (m.87/4).

Avusturya 

1. Ülkenin askeri savunması Federal Ordunun görevidir. Savunma 
görevi, milis sisteme dayalı olarak yerine getirilir. 
2. Federal Ordu, yetkili sivil otorite işbirliği talep ettiği müddetçe 
ve ülkenin askeri savunma alanının ötesinde, a) anayasal kurumları, 
onların faaliyet kabiliyetlerini ve halkın demokratik özgürlüklerini 
korumak, b) ülke içerisinde genel düzeni ve güvenliği sağlamak, 
doğal afet ve olağanüstü yoğunluktaki felaketlerde yardımcı olmak, 
zorundadır. 
3. Federal ordunun ilave görevleri, federal anayasal kanunla tespit 
edilir. 
4. Hangi görevliler ve otoritelerin, 2’nci paragrafta belirtilen 
amaçlar için Federal Ordunun işbirliğini doğrudan talep edebileceği 
Savunma Kanunu’nda belirtilir.  
5. İkinci paragraftaki amaçlar için, askerin kendi inisiyatifiyle 
müdahalesi, sadece, a) kontrolleri dışındaki durum yetkili 
görevlilerin askeri müdahaleyi başlatmalarını engelliyor ve gecikme 
durumunda topluma telafi edilmez zararlar gelecekse, veya, b) fiili 
bir saldırının püskürtülmesi ile ilgili bir durum veya Federal 
Ordunun bir birimine karşı aktif bir direnişin ortadan kaldırılması 
söz konusu ise, kabul edilebilir (m.79).

Belçika 

Askeri kotalar yıllık olarak oylanır. Askeri kotaları belirleyen 
kanun, yenilenmemesi halinde sadece bir yıl yürürlükte kalır 
(m.183). 
Askeri personel, sadece kanunda öngörülen şeklide rütbe, şeref ve 
ödeneklerinden mahrum bırakılabilir (m.186).

Bulgaristan  

Silahlı kuvvetler, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve 
bağımsızlığını temin eder ve toprak bütünlüğünü savunur (m.9/1). 
Silahlı kuvvetlerin faaliyetleri kanunla belirlenir (m.9/2). 
Bakanlar Kurulu, kamu düzenini ve ülke güvenliğini temin eder, 
devlet idaresi ve Silahlı Kuvvetleri yönetir (m.105/2). 

Danimarka 

Karışıklık (toplantı ve gösterilerin kontrolden çıkması, kaos veya 
isyan durumuna dönüşmesi) durumunda, saldırı durumu hariç, 
kalabalığın kral ve kanun adına üç kez uyarılmasından sonra, 
Silahlı Kuvvetler müdahale edebilir (m.80).



476 | Asker Sivil İlişkileri 

Fransa  

Hükümet, sivil hizmet ve silahlı kuvvetler üzerinde tasarruf 
yetkisine sahiptir (m.20).  
Silahlı Kuvvetler personelinin sahip olduğu temel güvencelere 
ilişkin kurallar kanunla belirlenir (m.34/2). 
Ulusal güvenliğin genel organizasyonuna ilişkin temel ilkeler 
kanunla belirlenir (m.34/3). 

Hırvatistan 

Silahlı kuvvetler, ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını korur ve 
toprak bütünlüğünü savunur (m.7/1).  
Savunma teşkilatı, komuta zinciri, silahlı kuvvetlerin idaresi ve 
demokratik denetimi Anayasa ve kanunla düzenlenir (m.7/12). 
Anayasanın 17 ve 101’inci maddelerinde belirtilen durumlarda 
(olağanüstü hal, savaş hali, doğal afet vs.) silahlı kuvvetler, tehdidin 
niteliği gerektirirse, polise ve diğer devlet organlarına yardım 
amacıyla kullanılabilir (m.7/10). 
Silahlı kuvvetler, ayrıca, yangın söndürme, kurtarma operasyonu, 
izleme ve denizlerde Hırvatistan’ın haklarını korumaya yardımcı 
olmak amacıyla kullanılabilir (m.7/11).  
Parlamento, Hırvatistan Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri ve güvenlik 
birimleri üzerinde sivil denetimi yerine getirir (m.81). 

Hollanda 

Silahlı kuvvetler, Krallığı savunmak, çıkarlarını korumak ve 
uluslararası hukuk düzenini sağlamak ve geliştirmek amacıyla 
vardır. 
Silahlı kuvvetler üzerindeki en üst otorite hükümettir (m.97). 

İrlanda 

Askeri veya silahlı kuvvetleri oluşturmak ve devam ettirmek hakkı 
münhasıran parlamentoya (Oireachtas) aittir (m.15/6.1).  
Parlamento tarafından oluşturulan ve devam ettirilen askeri veya 
silahlı kuvvetler dışında, hiçbir nedenle askeri veya silahlı kuvvetler 
oluşturulamaz (m.15/6.2).  

İspanya  

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinden oluşan Silahlı Kuvvetlerin 
görevi, İspanya’nın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak, toprak 
bütünlüğünü ve anayasal düzeni savunmaktır.  
Askeri teşkilatın temel yapısı mevcut Anayasanın ilkelerine uygun 
olarak organik kanunla1 düzenlenir (m.8). 

İsviçre 

İsviçre silahlı kuvvetlere sahiptir. Silahlı kuvvetler, prensip olarak 
milis şeklinde örgütlenir (m.58/1). 
Silahlı kuvvetler, savaşı önlemek ve barışı sağlamak amacına 
hizmet eder, ülkeyi ve halkını savunur. Silahlı kuvvetler, iç 
güvenliğe yönelik ciddi tehditlere karşı ülkeyi korumak ve istisnai 
durumlarla baş etmek amacıyla sivil otoritelere yardım eder. İlave 
görevler kanunla düzenlenir (m.58/2). 
Silahlı kuvvetlere ilişkin yasa yapmak, silahlı kuvvetlerin yapısı, 
eğitimi ve teçhizatı, Konfederasyonun sorumluluğundadır (m.60/1).  

İtalya  Silahlı kuvvetlerin organizasyonu Cumhuriyetin demokratik ruhuna 
dayanır (m.52).  

Letonya Barış döneminde silahlı kuvvetlerin büyüklüğü Saeima 
(Parlamento) tarafından belirlenir (m.67).  

Litvanya 
Hükümet, Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı, silahlı 
kuvvetlerin idaresi ve komutasından dolayı parlamentoya karşı 
sorumludurlar (m.140/3).  
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Makedonya 

Silahlı Kuvvetler, Cumhuriyetin toprak bütünlüğünü ve 
bağımsızlığını korur.  Ülke savunması, parlamento üye tam 
sayısının üçte ikisi tarafından kabul edilecek bir kanunla düzenlenir 
(m.122). 

Norveç  Ülkenin kara ve deniz kuvvetleri, Storting’in (Parlamento) onayı 
olmadan büyütülemez veya küçültülemez (m.25).  

Polonya  

Silahlı Kuvvetler, devletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü 
korur, ülke sınırlarının güvenliğini ve bölünmezliğini sağlar.   
Silahlı Kuvvetler, siyasi konularda tarafsızlığa riayet eder ve sivil 
ve demokratik denetime tabidir (m.26).  

Portekiz  

1.Silahlı Kuvvetlerin görevi ülkenin askeri savunmasının 
sağlanmasıdır.  
2.Silahlı Kuvvetler, sadece Portekiz vatandaşlarından oluşur ve tüm 
Portekiz toprakları üzerinde tek bir örgütsel yapıya sahiptir.  
3.Silahlı Kuvvetler, Anayasa ve kanunda belirtildiği şekilde, 
egemenlik yetkisini kullanan sorumlu organlara itaat ederler.  
4.Silahlı Kuvvetler, Portekiz halkına hizmet eder ve tamamen 
tarafsızdır. Silahlı Kuvvetler personeli, silahlarından, 
pozisyonlarından ve faaliyetlerinden hiçbir şekilde siyasi konulara 
müdahale için yararlanamazlar (m.275).  

Romanya  

1. Ordu, devletin egemenliğini, bağımsızlığını ve tekliğini, ülkenin 
toprak bütünlüğünü ve anayasal demokrasiyi muhafaza etmek 
amacıyla sadece halkın iradesine tabidir. Kanunların ve 
Romanya’nın taraf olduğu uluslararası anlaşmaların gereği olarak, 
askeri ittifak sistemlerindeki kolektif savunmaya katkı yapar, barışı 
koruma veya barış tesis etme görevlerine katılır.  
2. Ulusal savunma sisteminin yapısı ile nüfusun, ekonominin, 
coğrafyanın ve ordunun savunma için hazırlanması, organik bir 
kanunla düzenlenir (m.118). 

Ukrayna  

Ukrayna’yı savunmak, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve 
bölünmezliğini korumak, Silahlı Kuvvetlerin görevidir (m.17/2).  
Devlet güvenliğini ve sınır güvenliğini sağlamak, yapısı ve faaliyet 
usulleri kanunla belirlenen yetkili askeri birlikler ile kanun 
uygulayıcı organların görevidir (m.17/3). 
Hiç kimse, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri veya diğer askeri birliklerini, 
kişilerin hak ve özgürlüklerini kısıtlamak, anayasal düzeni 
devirmek, yetkili organları yıkmak veya faaliyetlerini engellemek 
amacıyla kullanamaz (m.17/4). 
Devlet, Silahlı Kuvvetlerde veya diğer askeri birliklerde görev 
yapanlara ve ailelerine sosyal koruma sağlamak zorundadır 
(m.17/5) 
Ukrayna topraklarında Kanunda öngörülmeyen askeri birliklerin 
kurulması ve faaliyet göstermesi, yasaktır (m.17/6).  
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer askeri teşekküllerin genel 
yapısını, sayısal büyüklüğünü onaylama ve görevlerini tespit etme 
yetkileri Parlamentoya aittir (m.85/22). 
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TABLO 4. ASKERLİK HİZMETİ 

ÜLKELER ANAYASA MADDELERİ 

 
Almanya  

Hiç kimse, vicdanına aykırı olarak, silahlı askerlik hizmeti yapmaya 
zorlanamaz. Konunun ayrıntıları kanunla düzenlenir (m.4/3). 
18 yaşını dolduran erkekler, Silahlı Kuvvetlerde, Federal Sınır Polisi’nde 
veya sivil savunma örgütünde görev altına alınabilir (m.12a/1).  
İnancı gereği, silah kullanımını gerektiren askerlik hizmetini yapmayı 
reddeden kişilerden, alternatif hizmeti yerine getirmesi talep edilebilir. 
Alternatif hizmetin süresi askeri hizmetin süresini aşamaz. Konunun 
ayrıntıları, kişinin inancına uygun karar verme özgürlüğünü ihlal etmeden, 
Silahlı Kuvvetler veya Sınır Polisi birimleri ile bağlantılı olmayan 
alternatif hizmet olanağı öngören bir kanun ile düzenlenir (m.12a/2). 

 
Avusturya 

Avusturya vatandaşı her erkek, askerlik hizmetini yapmakla yükümlüdür. 
Zorunlu askerlik hizmetini yapmayı reddeden ve bu yüzden muaf tutulan 
vicdani retçiler, alternatif hizmeti yerine getirmek zorundadır. Ayrıntılar 
bir kanunla düzenlenir (m.9a/3). 
Avusturya vatandaşı kadınlar, gönüllü olarak Federal Orduda görev 
alabilirler ve bu görevi sonlandırma hakkına sahiptirler (m.9a/4). 

Belçika  Askere alma yöntemleri kanunla düzenlenir. Kanun, askeri personelin 
haklarını, ödevlerini ve terfilerini de düzenler (m.182).  

Danimarka  
Askerlik hizmeti yapmaya elverişli her erkek, kanunda belirlenen kurallara 
uygun şekilde ülkesinin savunmasına katkı yapmak mecburiyetindedir 
(m.81).  

Estonya 

Kanunda belirtilen usule uygun olarak, her Estonya vatandaşı ulusal 
savunmaya katılmakla görevlidir. 
Dini veya ahlaki inancı gereği Silahlı Kuvvetlerde görev yapmayı 
reddeden bir kimse, kanunda belirtilen usule uygun olarak, alternatif 
hizmeti yerine getirmek zorundadır.  
Silahlı Kuvvetlerde veya alternatif hizmette görev yapan kişiler, hizmetin 
özel gerekleri nedeniyle kanunda aksi öngörülmedikçe, tüm anayasal 
haklara, özgürlüklere ve görevlere sahiptir. Anayasanın m.8/3-4, 11-18, 
m.20/3,21-28,32,33,36-43,44/1-2 ve m.49-51’deki hak ve özgürlükler 
sınırlandırılamaz. Silahlı kuvvetlerde ve alternatif hizmetteki kişilerin 
yasal statüsü kanunla düzenlenir (m.124). 

Finlandiya  
Her Finlandiya vatandaşı, kanunda öngörüldüğü şekilde, ulusal savunmaya 
katılmaya veya yardımcı olmaya mecburdur. İnanç gereği askeri ulusal 
savunmaya katılmaktan muaf olma hakkı kanunla düzenlenir (m.127).   

Fransa Memurların ve Silahlı Kuvvetler personelinin temel güvencelerine ilişkin 
kurallar kanunla tespit edilir (m.34).  

Hırvatistan 

Askerlik hizmeti ve Hırvatistan Cumhuriyetini savunmak, elverişli her 
vatandaşın görevidir.  
Dini veya ahlaki inancı gereği, silahlı kuvvetlerde askerlik görevlerini 
yapmak istemeyen herkese, vicdani ret hakkı tanınır. Bu kişiler, kanunda 
belirtilen diğer görevleri yerine getirmek zorundadırlar (m.47). 

 
Hollanda  
 

Silahlı Kuvvetler gönüllülerden oluşur ve zorunlu askerleri içerebilir. 
Zorunlu askeri hizmete ve aktif hizmete sevki erteleme yetkisi kanunla 
düzenlenir (m.98). 
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Hollanda 

Vicdani ret gerekçesiyle askerlik hizmetinden muafiyet kanunla düzenlenir 
(m.99).  
Kanunun belirlediği kurallara uygun olarak sivil savunma amacıyla 
görevler verilebilir (m.99a). 

İspanya  

1.İspanya’yı savunmak, vatandaşların hakkı ve görevidir.  
2.İspanyolların askerlik ödevi ve vicdani ret dâhil, zorunlu askerlik 
hizmetinden muaf olmanın diğer nedenleri, yeterli güvencelerle birlikte, 
kanunla düzenlenir. Kanun ayrıca, uygun ise, askerlik hizmetinin yerine 
amme hizmeti öngörebilir (m.30).   

İsviçre 

1.Askerlik hizmeti, her İsviçre vatandaşının görevidir. Alternatif sivil 
hizmet kanunla düzenlenir. 
2.Askerlik hizmeti İsviçre kadınları için gönüllüdür. 
3.Askerlik hizmeti veya alternatif hizmeti yapmayan her İsviçre erkeği, bir 
vergi vermek zorundadır. Bu vergi, Konfederasyon tarafından konur, 
Kantonlar tarafından toplanır. 
4.Konfederasyon gelir kaybının adil şekilde tazmin edilmesi için yasal 
düzenleme yapar. 
5.Askerlik hizmetini veya alternatif sivil hizmeti yerine getirirken 
hayatlarını kaybeden veya sağlığı bozulan kişiler, kendileri veya çocukları 
için, Konfederasyondan uygun yardım alma hakkına sahiptirler (m.59). 

İtalya  

Ülke savunması her vatandaşın kutsal görevidir.  
Askerlik hizmeti kanunun belirlediği sınırlar içinde ve şekilde zorunludur. 
Askerlik hizmetinin yerine getirilmesi, kişinin işine ve siyasi haklarını 
kullanmasına halel getiremez (m.52).   

Letonya  Askerlik hizmeti ile ilgili kanunlar referanduma sunulamaz (m.73).  

Litvanya 

1.Yabancı silahlı saldırıya karşı Litvanya Cumhuriyetini savunmak her 
vatandaşın hakkı ve görevidir. 
2. Litvanya vatandaşları, kanunda öngörülen usul ve esaslara göre askeri 
veya alternatif hizmeti yerine getirmek zorundadır (m.139). 

Makedonya Makedonya Cumhuriyetini savunmak her vatandaşın hakkı ve ödevidir. Bu 
hak ve ödevin nasıl yerine getirileceği kanunla düzenlenir (m.28). 

 
Norveç  

Genel kural olarak, doğum ve servetine bakılmaksızın her vatandaş, belirli 
süre için, ülkenin savunmasına hizmet etmekte eşit derecede sorumludur.  
Bu ilkenin uygulanması ve tabi olduğu sınırlamalar kanunla belirlenir 
(m.109).  

Polonya  

1.Vatan savunması her Polonya vatandaşının görevidir.  
2.Alternatif hizmetin özellikleri kanunla düzenlenir.  
3.Dini inançları ve ahlaki ilkeleri, askerlik hizmeti yapmasına cevaz 
vermeyen kişiler, kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak, alternatif 
hizmet yapmaya zorlanabilirler (m.85).  

Portekiz  

1.Ülke savunması, her Portekiz vatandaşının temel hakkı ve ödevidir.  
2.Askerlik hizmeti, askerlik hizmetinin şekli, zorunlu veya gönüllü, süresi 
ve hizmetin muhtevası, kanunla düzenlenir. 
3.Kanun gereği askerlik hizmeti yapmakla mükellef olmasına rağmen, 
silahlı askerlik hizmeti yapmaya elverişli olmayanlar, durumlarına uygun 
silahsız askerlik hizmeti veya sivil hizmeti yerine getirirler. 
4.Kanun gereği askerlik hizmetini yapmakla mükellef olan vicdani retçiler, 
askerlik hizmeti ile aynı süreli ve aynı zorluk derecesine sahip sivil 
hizmeti yerine getirirler.  
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5.Askerlik hizmetinin yerine veya tamamlayıcısı olarak sivil hizmet 
öngörülebilir ve kanun askerlik görevine tabi olmayanlar için sivil hizmeti 
zorunlu hale getirebilir. 
6. Zorunlu askerlik görevini veya sivil hizmeti yerine getirmeyen veya 
bırakan hiçbir vatandaş, devlette veya başka bir kamu organında görev 
alamaz veya görevine devam edemez.  
7.Hiçbir vatandaş, askerlik veya zorunlu sivil hizmeti yerine getirmesinden 
dolayı, görev, sosyal yardım ve sürekli işle ilgili zarara uğratılamaz 
(m.276). 

Romanya 

1.Vatandaşlar, Romanya’yı savunmak hakkına ve ödevine sahiptir. 
2.Askerlik hizmetinin koşulları organik kanunla belirlenir. 
3.Gönüllüler haricinde, 20 ile 35 yaş arası vatandaşlar, organik kanunda 
belirtilen şartlara uygun olarak zorunlu olarak askere alınabilirler (m.55).  

Rusya 
Federasyonu  

1.Anavatanı savunmak, her vatandaşın hakkı ve ödevidir. 
2.Vatanda, askerlik hizmetini federal kanuna uygun şekilde yerine getirir. 
3.Vatandaş, kanaatlerinin veya dini inançlarının askerlik hizmeti ile 
çelişmesi durumunda ve federal kanunda belirtilen diğer durumlarda, 
askerlik hizmetini alternatif sivil bir hizmet ile ikame etme hakkına 
sahiptir (m.59). 

Slovakya 

Slovakya Cumhuriyetini savunmak vatandaşların saygın bir hakkı ve 
görevidir. Askerlik görevinin süresi kanunla düzenlenir. 
Hiç kimse, inancı veya dinine aykırı olması durumunda askerlik hizmetini 
yapmaya zorlanamaz (m.25) 

Slovenya 

Ulusal savunmaya katılmak, kanunda belirtilen şekilde ve sınırlar 
çerçevesinde her vatandaşın görevidir. 
Dini, felsefi ve insani inançları gereği askerlik görevini yerine getirmek 
istemeyen vatandaşlara, başka şekillerde ulusal savunmaya katılma olanağı 
sağlanmalıdır (m.123).  

Türkiye 
Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı 
kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya 
getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir (m.72).  

Ukrayna  

Anavatanın, Ukrayna’nın bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün 
savunulması ve resmi sembollerine saygı, her vatandaşın görevidir. 
Vatandaşlar, askerlik hizmetini kanuna uygun şekilde yerine getirirler 
(m.65). 
Vatandaşın dini inancı, askerlik ödevinin yerine getirilmesi ile çakışırsa,  
askerlik hizmeti, alternatif (askeri olmayan) hizmetle ikame edilir 
(m.35/4).  
Cebri çalıştırma (Angarya) yasaktır. Askeri veya askeri olmayan alternatif 
hizmet, bir mahkeme kararı veya olağanüstü hal veya sıkıyönetim 
kanunlarına uygun şekilde sürdürülen çalışma veya hizmet, cebri 
çalıştırma sayılmaz (m.43/3). 

Yunanistan Silah taşımaya elverişli her Yunan, kanunda öngörülen şekilde ulusun 
savunmasına yardım etmek zorundadır (m.4/6). 
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TABLO 5. MİLLİ GÜVENLİK KURULU BENZERİ ORGANLAR 

ÜLKELER ANAYASA MADDELERİ 

Bulgaristan Cumhurbaşkanı, statüsü kanunla belirlenen Ulusal Güvenlik Danışma 
Kurulu’na başkanlık eder (m.100/3).  

Estonya Ulusal Savunma Kurulu, Cumhurbaşkanının danışma organıdır. 
Kurulun üyeleri ve görevleri kanunla düzenlenir (m.127/2). 

İtalya Cumhurbaşkanı, kanunla kurulan Yüksek Savunma Kurulu’na 
başkanlık eder (m.87/4).  

 
Litvanya 

Devlet savunmasını ilgilendiren temel konular, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Seimas (Parlamento) Başkanı, Savunma Bakanı ve Silahlı 
Kuvvetler Komutanı’ndan oluşan Devlet Savunma Kurulu tarafından 
değerlendirilir ve koordine edilir. Kurulun oluşum prosedürü, 
faaliyetleri ve yetkileri kanunla düzenlenir (m.140/1).  

Makedonya 

Cumhurbaşkanı, Makedonya Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu’nun 
başkanıdır. Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, 
Başbakan, güvenlik, savunma ve dışişleri alanındaki kamu idaresi 
organlarını yöneten bakanlar ile Cumhurbaşkanı tarafından atanan üç 
üyeden oluşur. 
Güvenlik Kurulu, ülke savunma ve güvenliği ile ilgili konuları 
değerlendirir ve Meclise ve Hükümete politika önerilerinde bulunur 
(m.86).  
Cumhurbaşkanı, üç Kurul üyesini atarken, bir bütün olarak Kurulun 
Makedonya nüfusunun eşit temsilini sağlamasını temin eder (13. 
Değişiklik). 

Polonya Ulusal Güvenlik Kurulu, devletin iç ve dış güvenliği ile ilgili 
Cumhurbaşkanının danışma organıdır (m.135).  

Portekiz 

1.Ulusal Savunma Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından 
yönetilir ve Kanunda öngörüldüğü gibi kurulur. Kurul, Meclis 
tarafından seçilecek üyeleri kapsar. 
2.Ulusal Savunma Yüksek Kurulu, ulusal savunma ve Silahlı 
Kuvvetlerin yapısı, faaliyetleri ve disiplini ile ilgili konularda özel 
danışma organıdır. Kurul, kanunun verebileceği idari sorumluluklara 
sahip olabilir (m.274).  

Romanya 

Cumhurbaşkanı, Ulusal Savunma Yüksek Kuruluna başkanlık eder 
(m.92/1).  
Kurulun yapısı, Organik Kanunla belirlenir (m.73/3).  
Ulusal Savunma Yüksek Kurulu, ülkenin savunma ve güvenliğini, 
barışı sağlama ve muhafaza görevlerine katılımın yanı sıra, 
uluslararası güvenliği sağlama ve askeri ittifak sistemleri içerisinde 
kolektif savunmaya katılma ile ilgili faaliyetleri tek elden organize ve 
koordine eder (m.119).  

Rusya 
Federasyonu 

Cumhurbaşkanı, Güvenlik Kurulu’nu oluşturur ve yönetir. Kurulun 
statüsü federal kanunla belirlenir (m.83/g).  

Türkiye 

Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, 
İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. 
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Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler 
çağrılıp görüşleri alınabilir.  
Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, 
tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli 
koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar 
Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin 
bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin 
korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait 
kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir. 
Millî Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay 
Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. 
Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu 
Başbakanın başkanlığında toplanır. 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri 
kanunla düzenlenir (m.118). 

Ukrayna 

Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu, ulusal güvenlik ve savunma 
konularında Cumhurbaşkanına yardımcı olan koordinasyon organıdır. 
Kurul, ulusal güvenlik ve savunma alanında yürütme organlarının 
faaliyetlerini koordine eder ve denetler. 
Kurulun Başkanı Cumhurbaşkanıdır.  
Cumhurbaşkanı, Kurulun personel yapısını belirler. 
Başbakan, Savunma Bakanı, Güvenlik Hizmetleri Başkanı, İçişleri 
Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kurulun doğal üyeleridir.   
Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) Başkanı, Kurul 
toplantılarına katılabilir. 
Kurul kararları, Cumhurbaşkanı kararnameleri ile yürürlüğe konur. 
Kurulun yetkileri ve fonksiyonları kanunla düzenlenir (m.107).  

 
                                                 
1 Organik Kanunların kabulü için, kanun önerisinin tümü üzerindeki son oylamada Kongre 
üyelerinin çoğunluğunun oyu gerekmektedir (m.81/2).  
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SEÇİMLER  

Murat BİLGİN∗ 

ir konunun anayasa tarafından düzenlenmiş olması, bir taraftan o konuya 
verilen önemin ve o konu üzerindeki toplumsal uzlaşmanın büyüklüğünü, 

diğer taraftan siyasi iktidarın -anayasayı değiştirecek çoğunluğa ya da desteğe 
sahip olmadıkça- o konuda değişikliğe gitmesinin istenmediğini göstermektedir. 
Bu açılardan bakıldığında bir konunun anayasa tarafından düzenlenmesinin o 
konunun salt yasal mevzuatın bir parçası olmasından daha öte anlamları vardır 
denebilir. 

Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üye ülkeleri 
anayasalarında seçimlere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmanın 
amacı söz konusu ülkelerin seçim sistemlerini ya da söz konusu ülkelerdeki 
seçimlerin yönetimini anlatmak değil; bu ülkelerin anayasalarında bu konulara 
ne şekilde yer verildiğini ortaya koymaktır. 

Çalışmada, devlet başkanının (cumhurbaşkanı ya da başkan) genel 
seçimlerde halk tarafından seçildiği durumlarda söz konusu seçimlere ilişkin 
anayasalarda geçen ifadelere yer verilmiştir. Öte yandan devlet başkanının kral 
olduğu ya da parlamentolar tarafından seçilen cumhurbaşkanı olduğu ülkelerin 

                                                 
∗ Yasama Uzman Yardımcısı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

B
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anayasalarındaki ilgili maddeler -seçimlerle doğrudan alakalı görülmediği için- 
çalışmada yer almamıştır. 

Oy Kullanma Hakkına İlişkin Hükümler 

İncelenen anayasaların tümünde oy kullanma hakkına ilişkin çeşitli 
hükümler mevcuttur. 

ABD  
ABD Anayasası’nda hiçbir vatandaşın oy hakkının o vatandaşın vergi 

ödememesi nedeniyle elinden alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Oy kullanma 
hakkının cinsiyete, (on sekiz yaşından büyük olmak kaydıyla) yaşa ya da ırka 
göre farklılık gösteremeyeceği de ayrı ayrı maddelerle belirlenmiştir.1 

Almanya 
Alman Anayasası, egemenliğin kaynağının millet olduğunu, milletin de 

bu egemenliği seçimler yolu ile kullandığını belirtmektedir. Anayasaya göre on 
sekiz yaşına gelen herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır ve seçimlere ilişkin 
ayrıntılar kanunla belirlenmektedir. Yerel seçimlerde AB üyesi ülkelerin 
vatandaşlarının da oy kullanabileceği ve aday olabilecekleri Anayasa’da ayrıca 
belirtilmiştir.2 

Avusturya 
Avusturya Anayasası’na göre on sekiz yaşını tamamlamış vatandaşlar 

seçimlere katılabilmektedir.3 Avrupa Parlamentosu seçimlerine Avusturya 
vatandaşı olmayan Avrupa Birliği üye ülkeleri vatandaşları da 
katılabilmektedir.4 Anayasa, oy kullanma hakkının kullanılmasının ancak 
mahkeme kararıyla engellenebileceğini belirtmiştir.5 

Anayasaya göre yurtdışında oy kullanmaya ilişkin ayrıntılı hükümler 
Milli Konsey tarafından en az üye tam sayısının yarısının katılımıyla ve 
kullanılan oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla düzenlenebilmektedir.6 

Belçika 
Belçika Anayasası’na göre oy kullanmak mecburîdir.7 Temsilciler 

Meclisi üyelerinin on sekiz yaşını tamamlamış ve kanunda belirtilen seçimlere 
katılmayı engelleyici hallerden herhangi birine girmeyen vatandaşların 
doğrudan kullanacakları oylarla seçileceği ve her seçmenin sadece tek bir oy 
hakkına sahip olduğu8 Anayasada düzenlenmiştir. Kadın ve erkeklerin seçme ve 
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seçilme haklarını eşit bir şekilde kullanabilmelerini garanti eden hüküm ayrı bir 
maddede yer almaktadır.9 

Bulgaristan 
Bulgaristan Anayasası’nda seçmen yaşının on sekiz olduğu, mahkemece 

kısıtlı oldukları kararı verilenler ve hüküm giymiş mahkûmların oy 
kullanamayacakları ve seçimlere ilişkin ayrıntıların kanunla düzenlenmesi 
gerektiği hükme bağlanmıştır.10 

Çek Cumhuriyeti 
Çek Cumhuriyeti Anayasası başlangıç hükmünde halkın temsilcilerinin 

serbest seçimlerde seçildiği vurgusu mevcuttur.11 Anayasada ayrıca on sekiz 
yaşını aşmış her Çek Cumhuriyeti vatandaşının oy kullanabileceği 
belirtilmektedir.12 

Danimarka 
Danimarka Anayasası oy hakkını “Ülkede kalıcı süreyle ikamet eden, 

2’nci fıkrada belirtilen13 seçme ve seçilme yaş şartını karşılayan ve mümeyyiz 
olan her Danimarka vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Sabıkalı 
olmak ve fakirlik yardımı almanın ne derece bu hakka engel olabileceği14 
yasalarla belirlenir.”15 ifadesi ile belirlemiştir. Oy hakkına ilişkin bir diğer 
madde de Belediye Meclisi ve Dini İdare Kurullarına seçme ve seçilme yaşının 
Millet Meclisi’ne seçme ve seçilme yaşıyla aynı olduğunun ve Faroe Adaları ve 
Grönland’da, aynı organlar için seçme ve seçilme yaşının kanunla veya kanuna 
göre düzenleneceğinin belirlendiği maddedir.16 

Estonya 
Estonya Anayasası egemenliğin vatandaşlar tarafından Ulusal Meclisi 

seçmek ve referandumlarda oy kullanmak suretiyle kullanılacağını 
belirtmektedir.17 Anayasaya göre seçmen yaşı yirmi birdir.18 

Finlandiya 
Finlandiya Anayasası’na göre on sekiz yaşını aşmış her Finlandiya 

vatandaşı ulusal seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir.19 Anayasa, on sekiz 
yaşını aşmış her Finlandiya vatandaşının ve sürekli ikamet ettiği yer Finlandiya 
olan herkesin yerel seçimlerde oy kullanabileceğini belirtmektedir.20 
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Fransa  
Fransa Anayasası kanunun belirleyeceği koşullar çerçevesinde, reşit olan, 

medeni ve siyasal haklarını kullanabilen kadın-erkek her Fransız vatandaşını 
seçmen saymaktadır.21 

Anayasa mütekabiliyet kaydıyla ve 7 Şubat 1992’de imzalanan Avrupa 
Tek Antlaşmasında öngörülen özel şartlar çerçevesinde, Fransa’da oturan AB 
vatandaşlarına yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınabileceğini; ancak 
bu vatandaşların belediye başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevi 
üstlenemeyeceğini, senato seçmenliğine ve senato seçimlerine katılamayacağını 
belirtmiştir.22 

Hollanda 
Hollanda Anayasası, oy kullanma hakkını “Kanuni kısıtlamalar ve 

istisnalar haricinde, her Hollanda vatandaşı genel temsil organlarının üyelerini 
seçme ve bu organların üyesi olarak seçilme hakkına sahiptir” şeklinde 
düzenlemiştir.23 Anayasada ayrıca oy kullanma yaşının on sekiz olduğu 
belirtilmiştir.24 

Anayasada seçmen olamayacaklar “Kesinleşmiş hâkim kararıyla kanunda 
belirtilen suçtan dolayı en az bir yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve aynı 
zamanda oy kullanma hakkından men edilen kimseler ile gayri mümeyyizlik 
sebebiyle kesinleşmiş hâkim kararı gereğince hukuki işlem ehliyeti olmayan 
kimseler”25 ifadesi ile özel olarak tanımlanmıştır. 

Hollanda Anayasası’na göre Hollanda’da ikamet eden yabancılar, 
Hollanda vatandaşları için geçerli olan koşulları yerine getirdikleri takdirde, 
Belediye Meclisi seçimlerinde, seçme ve seçilme haklarını kullanabilmektedir.26 

İrlanda 
İrlanda Anayasası oy kullanma hakkını, “Bütün vatandaşlar ve kanunun 

belirlediği, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, on sekiz yaşına gelmiş ve kanunun 
ehliyetsiz saymadığı ve Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimini düzenleyen 
kanun hükümlerine uygun olan diğer kişiler Temsilciler Meclisi üyelerinin 
seçiminde oy kullanma hakkına sahiptir.”27 şeklinde düzenlemiştir. Buna göre, 
vatandaş olmayanlar da ilgili kanunda belirtilen şartları yerine getirmeleri 
halinde oy kullanabilmektedir.28 Anayasaya göre hiçbir hakim parlamento 
üyeliğine seçilememektedir.29 
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İspanya 
İspanya Anayasası’nda oy hakkı “Vatandaşların, doğrudan veya genel 

oyla periyodik seçimlerde serbestçe seçilen temsilciler aracılığıyla kamu işlerine 
katılma hakkı vardır”30  ve “Siyasi haklarını tam olarak kullanmaya hak kazanan 
tüm İspanyollar seçme ve seçilme hakkına sahiptir”31 ifadeleri ile 
düzenlenmiştir. Anayasada bu hakkın -karşılıklılık ilkesiyle uyumlu olarak, 
yerel seçimlerde oy verme ve seçilme hakkıyla ilgili yapılan bir anlaşma veya 
kanunla düzenlenmiş durumlar hariç- sadece İspanyollar tarafından 
kullanılabileceği belirtilmiştir.32 Anayasada ayrıca “Kanun İspanya toprakları 
dışında bulunan İspanyolların oy verme hakkını tanır ve Devlet oy vermelerini 
kolaylaştırır.”33 ifadesi bulunmaktadır. 

İsveç 
İsveç Anayasası’na göre hayatı boyunca İsveç’te -bir süre için dahi olsa- 

ikamet etmiş ve on sekiz yaşından büyük İsveç vatandaşları parlamento 
seçimlerinde oy kullanabilmektedir.34 

İtalya 
İtalya Anayasası, erkek veya kadın, reşit olan her vatandaşın oy kullanma 

hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Anayasa oy kullanmanın bir vatandaşlık 
görevi olduğunu vurgulamaktadır. Anayasa ayrıca medeni yetersizlik veya 
kesinleşmiş bir ceza hükmü veya kanunda gösterilen belli haller dışında oy 
verme hakkının sınırlandırılamayacağını belirtmektedir.35 Anayasaya göre 
ayrıca kanunlar yurt dışında ikamet eden vatandaşların oy hakkını 
kullanabilmeleri için şartları ve şekilleri ortaya koyar, bu hakkın kullanılmasını 
güvence altına alır.36 

Letonya 
Letonya Anayasası’na göre vatandaşlık haklarını tümüyle kullanabilen, 

on sekiz yaşından büyük herkes oy kullanabilmektedir.37 

Litvanya 
Litvanya Anayasası’na göre seçim günü itibarı ile -kısıtlı olduklarına dair 

mahkeme kararı olanlar dışında- on sekiz yaşını aşmış herkes oy 
kullanabilmektedir.38 

Lüksemburg 
Lüksemburg Anayasası’na göre seçimlerde oy kullanabilmek için 

Lüksemburglu erkek ya da kadın olmak, toplumsal ve siyasi haklardan yoksun 
olmamak ve on sekiz yaşından büyük olmak gerekmektedir. Anayasa oy 
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kullanabilmek için vergi ödeme gibi bir zorunluluğun olmadığını ayrıca 
belirtmiştir.39 Anayasa ayrı bir maddesinde de hükümlülerin, oy hakkından 
mahrum bırakılacağı kanunlarca belirlenmiş olan kabahatleri işleyenlerin ve 
tamamıyla kısıtlı olan yaşlıların oy kullanamayacağını ve burada bahsedilenler 
dışında kimsenin oy hakkının elinden alınamayacağını belirtmektedir. Anayasa 
ayrıca, oy hakkı elinden alınanların mahkeme kararı ile oy haklarına yeniden 
kavuşabileceğini belirtmektedir.40 

Macaristan 
2012 yılında yürürlüğe giren Macaristan Anayasası’na göre her yetişkin 

Macaristan vatandaşının tüm seçimlerde oy kullanma hakkı vardır. Anayasa, 
Macaristan’da ikamet eden ya da göçmen veya mülteci statüsünde kalan 
herkesin yerel seçimlerde oy kullanabileceğini belirtmektedir.41 Öte yandan bu 
haklarda yasalarla bazı kısıtlamalara gidilebilmektedir.42 

Malta 
Malta Anayasası, kimlerin oy kullanabileceğini detaylı bir şekilde 

belirlemiştir. Oy kullanabilmek için gerekli niteliklerin en önemlileri Malta 
vatandaşı olmak, on sekiz yaşından büyük olmak, mahkeme kararı ile 
belirlenmiş şekilde kısıtlı olmamak ve seçimlere ilişkin herhangi bir suçtan 
dolayı hüküm giymemiş olmaktır.43 Ancak, Anayasada bu şartlar dışında da 
bazı nitelikler sayılmıştır.44 

Polonya 
Polonya Anayasası -en geç oy verme günü itibarı ile- on sekiz yaşından 

büyük Polonya vatandaşlarının oy kullanma hakkına sahip olduğunu 
belirtmektedir. Anayasaya göre mahkeme tarafından hukuki ehliyetsizliklerine 
karar verilmiş kişiler veya mahkeme kararı ile seçim haklarından mahrum 
edilmiş kişiler oy kullanamamaktadır.45 

Portekiz 
Portekiz Anayasası’na göre her vatandaş doğrudan ya da serbestçe 

seçilmiş temsilciler aracılığıyla, siyasi yaşamda ve ülkenin yönetiminde yer 
alma hakkına sahiptir. Anayasaya göre kanunun belirttiği ehliyetsizlikler 
dışında, on sekiz yaşına gelmiş her vatandaş oy verme hakkına sahiptir. 
Anayasa, oy verme hakkının şahsen kullanılacağını ve oy vermenin medeni bir 
ödev oluşturduğunu belirtmektedir.46 Anayasada yurt dışında ikamet eden 
Portekiz vatandaşlarının oy kullanabilmelerine ilişkin düzenlemeler de 
mevcuttur.47 
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Romanya 
Romanya Anayasası milli egemenliğin Romanya Halkı tarafından 

serbest, periyodik ve adil seçimlerle seçilmiş temsili yapılar aracılığıyla 
kullanılacağını belirtmektedir.48 Anayasa on sekiz yaşından büyük herkesin oy 
kullanma hakkının olduğunu belirtmektedir. Anayasa ayrıca kısıtlı oldukları 
mahkeme kararı ile tespit edilenlerin ve oy hakkı mahkeme kararı ile ellerinden 
alınanların oy kullanamayacağını belirtmiştir.49 

Anayasa AB üye ülkeleri vatandaşlarına yerel seçimlerde oy kullanma 
tanımaktadır.50 Anayasa ayrıca, Romanya vatandaşlarının Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinde seçme ve seçilme haklarının olduğunu belirtmektedir.51 

Slovakya 
Slovakya Anayasası, kamu gücünün ancak doğrudan halk tarafından ya 

da seçilmiş temsilciler eli ile kullanılabileceğini belirtmektedir.52 Anayasa, 
Slovakya’da sürekli ikamet eden yabancılara yerel seçimlerde oy kullanma 
hakkı vermektedir.53 

Slovenya 
Slovenya Anayasası’na göre iktidar halk tarafından doğrudan ya da 

seçimler yolu ile yasama, yürütme ve yargının ayrılığı ilkesine uygun olarak 
kullanılır.54 Anayasaya göre, oy hakkı eşit ve evrenseldir. On sekiz yaşından 
büyük herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Kanun kadınların ve erkeklerin 
seçimlerde eşit fırsatlarda yarışabilmesi için gerekli olan düzenlemeleri yapar.55 

Yunanistan 
Yunanistan Anayasası oy hakkının belli bir yaşa ulaşmamış olmak, yasal 

olarak kısıtlı olmak ya da belirli bazı suçları işlemiş olmak dışında 
kısıtlanamayacağını belirtmektedir.56 Anayasaya göre yurtdışında yaşayan 
vatandaşların nasıl oy kullanacakları bir yasayla belirlenecektir. Anayasaya göre 
oy kullanmak mecburidir.57 

Seçimlerin Niteliğine İlişkin Hükümler 

İncelenen anayasaların tümünde seçimlerin niteliklerine ilişkin çeşitli 
hükümler mevcuttur. 

ABD 
ABD Anayasası’nda seçimlerin nasıl yapılacağı her eyaletin kendi 

yasaları ile düzenleyeceği; ancak Kongre’nin58 dilediğinde -seçimlerin nerede 
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yapılacağı dışında- bu konularda kanun çıkarma yetkisine sahip olduğu 
belirtilmiştir.59 

Almanya 
Federal Meclis üyeleri için yapılacak seçimlerde gizli oy prensibinin 

uygulanacağı, genel, doğrudan, serbest ve eşit seçimlerin yapılması gerektiği 
belirtilmiştir. Eyaletlerdeki seçimlerde gizli oy prensibinin uygulandığı, genel, 
doğrudan, serbest ve eşit seçimlerin yapılması gerektiği de Anayasa’da ayrı 
maddelerde düzenlenmiştir.60 Ayrıca, Alman Anayasası’na göre Federal 
Meclise seçilmek için aday olan herkesin, seçim hazırlığı için gerekli olan izni 
isteme hakkı vardır.61 

Avusturya 
Avusturya Anayasası’na göre seçimler eşit, doğrudan, gizli ve şahsi oy 

esaslarıyla, nispi temsil sistemine göre yapılmaktadır.62  Anayasa seçim 
usullerine dair detaylı hükümlerin Federal Kanunla düzenleneceğini 
belirtmektedir.63 Anayasa ayrıca seçimlerin yönetimine ilişkin seçim 
kurullarının oluşturulması, seçim çevrelerinin tespiti ve seçimlerin kesin tarihi 
gibi birçok hususu detaylı olarak belirlemiştir.64 

Belçika 
Belçika Anayasası oyların gizli şekilde ve -kanunun belirlediği haller 

haricinde- mahalli olarak kullanılacağını hükme bağlamaktadır.65Anayasa 
seçmen kitlesinin tertibinin kanunla belirleneceğini ve seçimlerin kanunun 
belirlediği nispi temsiliyet sistemine göre gerçekleştirileceğini66 belirtmektedir. 
Anayasa’da ayrıca seçim çevrelerinin ve seçmenlerin nasıl belirleneceği detaylı 
bir şekilde anlatılmıştır.67 

Bulgaristan 
Bulgaristan Anayasası tüm seçimlerin genel, eşit ve gizli oy prensipleri 

çerçevesinde doğrudan (tek aşamalı olarak) yapılacağını belirtmektedir.68 

Çek Cumhuriyeti 
Çek Cumhuriyeti Anayasası, seçimlerin evrensel, eşit ve doğrudan seçim 

prensiplerine göre yapılacağını hükme bağlamıştır. 69 

Danimarka 
Anayasa Millet Meclisi üyelerinin genel seçimlerle, doğrudan ve gizli 

oyla seçileceğini hükme bağlamaktadır. Seçme ve seçilme hakkının 
kullanılmasıyla ilgili kuralların seçim yasasıyla belirleneceği; bu yasayla, farklı 
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görüşlerin temsil edilmesini sağlamak için seçim yöntemi ve tek aday çıkaran 
seçim çevrelerinde nispi oy dağılımı uygulamasının olup olmayacağının tespit 
edileceği, seçim bölgelerinde üye dağılımı belirlenirken, nüfus sayısı, seçmen 
sayısı ve nüfus yoğunluğunun göz önünde bulundurulması gerektiği, 
Grönland’ın Millet Meclisinde temsili ile ilgili özel kuralların yasayla 
belirleneceğini belirtmektedir.70 

Estonya 
Anayasada seçimlerin serbest olduğu, nispi temsil usulü ile her yerde aynı 

şekilde icra edildiği, gizli oy prensibine göre yapılacağı, genel ve doğrudan 
olduğu ve seçimlere ilişkin ayrıntıların seçim kanununca belirleneceği 
belirtilmiştir.71 Estonya Anayasası’na göre seçim kanunu meclis üyelerinin salt 
çoğunluğunun oyu olmadan değiştirilememektedir.72 

Finlandiya 
Finlandiya Anayasası genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre, 

doğrudan ve gizli oy prensibine göre yapılacağını ve oy hakkı olan her kesin 
oyunun eşit olduğunu belirtmektedir.73Anayasaya göre genel seçimler için ülke 
en az on iki en fazla on sekiz seçim bölgesine -bölgelerde birbirine yakın sayıda 
seçmen olacak şekilde- bölünecektir. Anayasa, Aland Adalarının kendi başına 
ayrı bir seçim bölgesi olduğunu belirtmektedir. 

Fransa 
Fransa Anayasası’nda seçimlerin -anayasada öngörülen koşullar 

dâhilinde- tek dereceli veya iki dereceli olabileceği; fakat daima genel, eşit ve 
gizli olduğu belirtilmiştir.74 

Hollanda 
Hollanda Anayasası parlamento seçimlerinin doğrudan75 olduğunu ve 

seçimlerin nispi temsil esasına dayalı olarak yapılacağını hükme bağlamıştır.76 
Anayasada seçimlerin gizli oyla yapılacağı belirtilmiştir.77 Anayasa seçme ve 
seçilme hakkı ve seçimleri ilgilendiren her şeyin78 kanunla belirleneceğini 
hükme bağlamaktadır.  

İrlanda 
İrlanda Anayasası Başkanlık seçimlerinin gizli oy usulüyle, devredilebilir 

tek oyla ve nispi temsil sistemiyle yapılan oylama ile gerçekleştirileceğini 
belirtmektedir.79 Anayasa, Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde 
oylamanın gizli yapılacağını ve hiç kimsenin birden fazla oy kullanamayacağını 
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hükme bağlamaktadır. Ayrıca, seçimlerin devredilebilir tek oy ile nispi temsil 
sisteminde olacağı ve her genel seçimde oy verme işleminin-uygulanabildiği 
kadarıyla- ülke çapında aynı günde gerçekleşeceği belirtilmektedir.80 

İspanya 
İspanya Anayasası’na göre seçimler; kanunlarca belirlenmiş koşullarda, 

genel, serbest, eşit, doğrudan, gizli oy esası ve nispi temsil sistemine göre 
yapılmaktadır. Her il ile Ceuta ve Melilla şehirleri birer seçim bölgesi 
oluşturur.81 Anayasa seçim kanunlarının kanun hükmünde kararnamelerle 
değiştirilemeyeceğini belirtmektedir.82 Anayasaya göre parlamento üyelerinin 
seçim belgelerinin ve yetki belgelerinin geçerliliği, seçim kanununun belirlediği 
koşullarda, hâkim denetiminden geçmelidir.83 

İsveç 
İsveç Anayasası parlamento seçimlerinin serbest, gizli ve doğrudan 

olacağını belirtmektedir. Anayasaya göre seçimlerde oylar partilere 
verilmektedir, ancak seçmenler aynı zamanda tercih ettikleri adayı da 
işaretleyebilmektedir (tercihli oy sistemi).84 Anayasaya göre seçimler eylül 
ayında yapılmalıdır.85 

Anayasa, parlamentodaki sandalyelerin nasıl dağılacağını düzenlemiştir. 
Buna göre üç yüz kırk dokuz sandalyeden üç yüz on tanesi nüfus miktarı göz 
önüne alınarak belirlenmiş seçim bölgelerinden gelmektedir. Bir partinin bir 
seçim bölgesinden milletvekili çıkarabilmesi için ülke çapında yüzde dört oy 
alması ya da o seçim bölgesinde en azından yüzde yirmioy almış olması 
gerekmektedir. Anayasaya göre parlamentodaki otuz dokuz sandalye ise 
partilere ülke çapında aldıkları oy nispetine göre dağıtılmaktadır.86 

Anayasa seçimlere ilişkin itirazların Parlamento tarafından atanan 
başkanı bir yargıç olan yedi üyeli bir seçim kurulunca görüşüleceğini hükme 
bağlamaktadır. Anayasaya göre bu kurulun kararları kesindir.87 

İtalya 
İtalya Anayasası’na göre oylar kişisel, eşit, serbest ve gizlidir. Anayasa, 

parlamento seçimlerinde yurtdışındaki İtalyanların da oy kullanabileceğini ve 
yurtdışı oylarının tek bir seçim bölgesi sayılacağını hükme bağlamıştır.88 
Anayasa ayrıca “hızlandırılırmış kanun yapma yönteminin”89 seçim kanunu için 
uygulanamayacağını belirtmektedir.90 
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Letonya 
Parlamento seçimleri nispi temsil sisteminin uygulandığı, gizli oy 

hakkının olduğu genel, eşit ve doğrudan seçimlerdir.91 Anayasa, seçim 
bölgelerinden seçilecek milletvekili sayısının bölgenin nüfusuna göre 
belirlenmesi gerektiğini hükme bağlamaktadır.92 Anayasaya göre genel seçimler 
ekim ayının ilk cumartesi günü yapılmaktadır.93 

Litvanya 
Litvanya Anayasası seçimleri evrensel, eşit ve doğrudan ifadeleri ile 

tanımlamaktadır. Anayasa oyların gizli olacağını belirtmektedir.94 Anayasaya 
göre parlamento, “Merkezi Seçim Komisyonunu” kurmakla ve üyelerini 
belirlemekle görevlidir. Anayasa Mahkemesi, seçimler sırasında seçim 
kanunlarının uygulanmasına ilişkin gerekli denetimleri yapabilmektedir.95 
Ayrıca savaş sırasında tüm seçimler savaşın bitiminden üç ay sonrasından geç 
olmamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından ertelenebilmektedir.96 

Lüksemburg 
Lüksemburg Anayasası seçimlerin evrensel oy ilkesine göre, doğrudan, 

nispi temsile dayalı parti listesi sistemine göre olacağını belirlemiştir.97 
Anayasaya göre ülke dört seçim bölgesinden oluşmaktadır.98 

Macaristan 
Anayasa, parlamento seçimlerinin evrensel, eşit, gizli ve doğrudan oy 

ilkeleri çerçevesinde yapılacağını belirtmektedir. Anayasaya göre seçimler 
seçmenlerin iradelerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde 
yapılacaktır.99 

Malta 
Malta Anayasası’nda parlamento seçimlerinin nispi temsil sistemine göre 

yapılacağı ve seçimlerde devredilebilir tek oy sisteminin uygulanacağı 
belirlenmiştir.100 Anayasada seçimlerin sonucunun belirlenmesine ilişkin detaylı 
bir prosedür öngörülmüştür. Söz konusu prosedür içerisinde Ulusal Seçim 
Komisyonunun görevlerine ve oluşumuna, ayrıca seçimleri düzenleyen kanuna  
-kanun numarası ile birlikte kanunun ismi verilerek- değinilmiştir.101 

Polonya 
Polonya Anayasası’nda Cumhurbaşkanı seçimleri “Cumhurbaşkanı gizli 

oyla yapılan, genel, eşit ve doğrudan seçimlerde halk tarafından seçilir” 
ifadeleri ile betimlenmiştir.102 Temsilciler Meclisi için yapılan seçimler 
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“seçimler, genel, eşit, doğrudan ve nispidir103 ve gizli oyla yapılır” ifadeleri ile 
anlatılırken, Senato seçimleri için “Senato için seçimler, genel ve doğrudandır 
ve gizli oyla yapılır” ifadeleri tercih edilmiştir.104 Anayasada yerel seçimler için 
de “seçimler, genel ve doğrudandır ve gizli oyla yapılır” ifadeleri 
kullanılmaktadır.105 

Anayasa seçimlerle ilgili kanunların kanun hükmünde kararnamelerle 
değiştirilemeyeceğini hükme bağlamıştır.106 

Anayasaya göre Yargıtay’ın seçimlerin geçerliliği üzerine karar verme 
yetkisi vardır. Buna göre her seçmen Yargıtay’a seçimlerle ilgili konularda 
şikayet başvurusunda bulunabilmektedir.107 

Portekiz 
Anayasa’da seçimlerin niteliği “genel, doğrudan, gizli oy” ifadeleri ile 

betimlenmektedir.108 Ayrıca, Parlamento seçimlerinin nispi temsil sistemine 
göre olacağı ve seçim sonuçlarının d’Hondt kuralınca hesaplanacağı da Anayasa 
tarafından hükme bağlanmıştır.109 

Romanya 
Anayasaya göre seçimler evrensel, eşit, doğrudan, gizli ve serbesttir.110 

Anayasaya göre cumhurbaşkanlığı seçimleri Anayasa Mahkemesinin 
denetimine tabidir.111 Anayasa, seçime ilişkin ve seçimleri yöneten yapı olan 
Seçim Kurumuna ilişkin kanunların ancak organik yasa şeklinde olabileceğini 
belirtmiştir.112 Anayasa, başka bir maddesinde de seçim hakkına ilişkin 
düzenlemelerin hükümet kararnameleri (KHK) ile yapılamayacağını 
belirtmektedir.113 

Slovakya 
Slovakya Anayasası oy kullanma hakkının evrensel, eşit, doğrudan ve 

gizli olduğunu belirtmektedir.114 Anayasada oy kullanma hakkının 
kullanılmasına ilişkin koşulların kanunla belirleneceği hükme bağlanmıştır. 
Anayasada, vatandaşların seçimle ya da atama ile gelinen makamlara 
gelebilmesinin eşit koşullarda olacağı da ayrı bir cümle ile vurgulanmıştır.115 
Anayasa ayrıca seçimlerin kanunla belirlenen süreler içinde yapılması 
gerektiğini belirtmektedir.116 Anayasa Mahkemesi, seçimlerin meşruiyeti 
hakkında karar verme yetkisine sahiptir.117 
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Slovenya 
Slovenya Anayasası’na göre seçimler evrensel, eşit, doğrudan ve gizlidir. 

Anayasaya göre parlamento seçimleri nispi temsil sistemine göre yapılmaktadır. 
Anayasa ülke çapında yüzde dörtlük seçim barajı olduğunu belirtmektedir. 
Anayasa seçimlerde aday gösterme aşamasında seçmenlerin doğrudan etkisinin 
olması gerektiğini belirtmektedir.118 

Anayasaya göre milletvekillerinin seçimlerinin onaylanması 
parlamentonun takdir yetkisindedir; ancak, parlamentonun kararları yeniden 
değerlendirilmek üzere Anayasa Mahkemesine gönderilebilir.119 Seçim 
sistemine ilişkin değişiklikler ancak parlamento üyelerinin üçte iki çoğunluğu 
ile yapılabilmektedir.120 

Yunanistan 
Yunanistan Anayasası seçimlerin doğrudan, evrensel ve gizli oy 

prensiplerine göre, tüm yurtta aynı anda yapılacağını belirtmektedir.121 Anayasa, 
seçim çevrelerinin nasıl belirleneceğine ilişkin genel esasları detaylı bir şekilde 
anlatmaktadır.122 

Anayasada siyasi partilerin seçim ve yönetim giderlerinin karşılanması 
amacıyla devletten yardım alacakları belirtilmiştir.123Anayasaya göre seçimlere 
ilişkin harcamaların şeffaf olması bir kanunla garanti altına alınmalıdır. Söz 
konusu yasa seçim harcamaları için harcanabilecek azami bir tutar belirlemeli 
ve belli bazı seçim öncesi harcamalara kısıtlamalar getirmelidir. Anayasaya 
göre seçimlere ilişkin harcamaların denetimi içerisinde kıdemli hakimlerin de 
bulunduğu bir yapı tarafından gerçekleştirilir.124 

Anayasa milli iradenin özgür ve tahrif edilmemiş bir şekilde ifade 
edilmesinin tüm devlet memurları tarafından güvence altına alınması gerektiğini 
ifade etmektedir. Anayasa bunun sağlanmaması durumunda verilecek cezaların 
kanunla belirleneceğini belirtmektedir.125 

Anayasaya göre seçim kanunlarındaki değişiklikler ancak parlamentonun 
üçte ikisinin oyu ile çıkarılmışsa bir sonraki seçim için uygulanabilmektedir. 
Aksi halde söz konusu değişiklikler ilk seçimde değil bir sonrakinde 
uygulanabilmektedir.126 

Parlamento Seçimlerine İlişkin Hükümler 

İncelenen anayasaların tümünde parlamento seçimlerine ilişkin çeşitli 
hükümler mevcuttur. 
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ABD 
ABD Anayasası ABD Parlamentosunun (Kongre) her iki kanadı için 

yapılacak seçimlerin hangi yıllarda yapılacağını (her çift yılda her iki kanat için 
de seçimler yenilenmektedir) ve seçimlerde Kongre’nin her iki kanadının ne 
ölçüde değişeceğini (Temsilciler Meclisinin tamamı, Senatonun üçe biri) 
düzenlemektedir.127 

Anayasada, Temsilciler Meclisine seçilecek üyelerin her eyaletten, 
eyaletteki seçmen sayısına göre belirleneceği belirtilmiştir. 1917’de kabul 
edilen Anayasanın 17. Ek maddesi daha önce eyaletler tarafından atama usulü 
ile yapılan Senatör seçimlerinin vatandaşlar tarafından yapılmasını 
düzenlemiştir. Anayasa ayrıca, herhangi bir eyaleti temsil eden sandalyelerden 
birinin boş kalması durumunda boşluğun -bir sonraki seçim dönemine kadar- 
söz konusu eyaletin yürütme organınca atama yoluyla doldurulacağını hükme 
bağlamaktadır.128 

ABD Anayasası, Kongre’nin her iki kanadının da kendi üyelerinin 
seçimlerine ve seçilme yeterliklerine ilişkin kararları kendilerinin vereceğini 
hükme bağlamıştır.129 

Almanya 
Alman Parlamentosu, Federal Meclis ve Federal Konsey’den 

oluşmaktadır. Alman Anayasası’nda Federal Meclis için yapılacak seçimlerin    
-kırk altı aydan az ve kırk sekiz aydan fazla olmama kısıtları içerisinde- dört 
yılda bir yapılacağı, meclisin herhangi bir nedenle feshi halinde ise altmış gün 
içerisinde yeni seçimlerin yapılacağı belirlenmiştir. Anayasa’ya göre Federal 
Konsey üyeleri eyalet hükümetleri tarafından atama yoluyla göreve 
gelmektedir.130 

Anayasayla genel seçimlerin denetimi Federal Meclisin yetkisine 
bırakılmıştır. Anayasa ayrıca bu konulardaki itirazların Federal Anayasa 
Mahkemesine yapılabileceğini belirlemiştir.131 

Anayasa, savunma hali (Federal Almanya topraklarının saldırı altında 
olması ya da böyle bir saldırının pek yakın olduğu durumlarda) ortaya 
çıktığında seçimlerin ertelenmesine olanak sağlamıştır.132 

Avusturya 
Milli Konsey ve Federal Konseyden oluşan Avusturya Parlamentosu için 

yapılacak seçimlerin ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin hususlar, Anayasada 
ayrıntılı şekilde belirlenmiştir.133 
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Belçika 
Belçika Anayasası, Temsilciler Meclisi seçimlerinin dört yılda bir 

yapılacağını belirtmektedir.134 Anayasa; bir kişinin seçimlere katılabilmesi için 
Belçikalı olması, medeni ve siyasal haklarından yasaklı olmaması, yirmi bir 
yaşından gün almış olması, Belçika’da ikamet ediyor olması gerektiğini ve 
seçimlere katılabilmek için başka bir şart aranmayacağını açıkça belirtmiştir.135 

Belçika Anayasası’nda Senato üyelerinin farklı etnik gruplar arasında 
nasıl dağıtılacağı belirlenmiştir. Buna paralel olarak her etnik grubun kendi 
seçim çevresinde kaç senatör çıkaracağı da Anayasada belirtilmiştir.136 
Anayasa, Senato seçimlerinin dört yılda bir yapılacağını belirlemiştir. Ayrıca 
Senatör seçilebilmek için gerekli olan şartlar da Anayasa’da yer almaktadır.137 

Bulgaristan 
Bulgaristan Anayasası; parlamento seçimlerinin dört yılda bir 

yapılacağını, savaş sebebiyle seçimlerin ertelenebileceği,138 seçimlere ilişkin 
itirazların Anayasa Mahkemesine -ilgili kanunla düzenlenecek şekilde- 
yapılabileceğini belirlemiştir.139 Anayasa, seçilme şartlarını da yaş sınırının 
yirmi bir olması dışında seçme şartları ile aynı şekilde düzenlemiştir.140 

Çek Cumhuriyeti 
Anayasada Temsilciler Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapıldığı, 

Senato seçimlerinin ise her iki yılda bir senatonun üçte biri değişecek şekilde 
yapıldığı belirtilmektedir.141 

Anayasada oy kullanabilen herkesin Temsilciler Meclisine, kırk yaşını 
aşmış olanların da Senatoya seçilme yeterliliğinin olduğu, seçimlerin hangi 
tarihte yapılması gerektiği ve seçimlere ilişkin detayların kanunla belirleneceği 
hükme bağlanmıştır.142 

Danimarka 
Anayasada seçilme yeterliği, “İşlediği bir suçtan ötürü milletin nazarında 

Millet Meclisine üye olmaya layık bulunmayan bir kişi olmamak kaydıyla, 
Millet Meclisine, seçme ve seçilme hakkı olan herkes seçilebilir.”143 şeklinde 
düzenlenmiştir. Seçilme yeterliğine ilişkin maddede ayrıca kadrolu devlet 
memuru olarak görev yapan memurların Millet Meclisine seçilmeleri için 
hükümetten izin almalarının gerekli olmadığı hükmü yer almaktadır.144 

Danimarka Anayasası, Millet Meclisi üyelerinin azami sayısını yüz 
yetmiş dokuz olarak belirlemiştir. Anayasaya göre söz konusu üyelerin ikisi 
Grönland,145 ikisi de Faroe Adaları’ndan146 seçilir.147 
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Danimarka Anayasası’na göre, Millet Meclisi üyeleri dört yıl süreyle 
seçilirler, ancak Kral her zaman yeni seçim ilan edebilmektedir. Başbakan, 
Millet Meclisinin görev süresi dolmadan önce yeni seçimlerin yapılmasını 
sağlamakla görevlidir. Yeni seçim yapılmadan önce hiçbirşekilde vekillerin 
üyeliği sona ermez. Faroe adaları ve Grönland temsilcilerinin görev sürelerinin 
başlangıcı ve sona ermesine ilişkin özel hükümler yasayla belirlenebilir.148 

Danimarka Anayasası’na göre bir milletvekilinin, seçim liyakatini 
kaybetmesi halinde vekilliği sona ermektedir. Ayrıca Millet Meclisi, üyelerin 
seçiminin geçerliliğini kendisi belirlemekte ve üyeliğe liyakatin kaybedilip 
edilmediğine de kendisi karar vermektedir.149 

Danimarka Anayasası’na göre Anayasanın değiştirilebilmesi için yeni bir 
genel seçimin yapılması zorunludur.150 

Estonya 
Estonya Anayasası’na göre seçmen olabilen herkesin -yüz bir kişiden 

müteşekkil- Estonya Parlamentosu için yapılacak seçimlerde seçilme yeterliği 
vardır. Ancak milli savunma ve yargı görevlerinde çalışan memurların 
görevlerini yaparken seçimle gelinebilecek makamlarda görev yapamayacakları 
ilgili maddelerde belirtilmiştir.151 

Estonya Anayasası’nda parlamento seçimlerinin tarihi açıkça 
belirlenmiştir.152 Ayrıca belirlenen tarih dışında yapılması gereken olağanüstü 
seçimlerin153 de hangi şartlarda yapılacağı ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. 
Buna göre hükümetin kurulamaması, kurulan hükümetin güvenoyu alamaması, 
referanduma götürülen bir kanun değişikliğinin kabul edilmemesi ve bütçenin 
mali yılın başlaması itibarı ile iki ay içinde kabul edilememesi durumlarında 
Cumhurbaşkanı parlamento seçimlerinin yenilenmesi kararını vermektedir.154 
Anayasa Meclis Başkanının Cumhurbaşkanına vekalet ettiği durumlarda 
olağanüstü seçim kararını ancak Anayasa Mahkemesine danışarak 
verebileceğini belirtmektedir.155 Anayasa ayrıca, olağanüstü hallerde ve savaş 
durumunda -Cumhurbaşkanı seçimleri ve yerel seçimler de dahil olmak üzere- 
seçimlerin yapılmayacağını belirtmektedir.156 

Finlandiya 
Finlandiya Anayasası’na göre tek meclisten oluşan Finlandiya 

Parlamentosu için seçimler dört yılda bir yapılır.157 Parlamento seçimlerinde 
aday gösterebilme hakkı kayıtlı siyasi partilere ve detayları kanunla belirlenecek 
şekilde -belli sayıya ulaşan- vatandaşlara verilmiştir.158 Anayasaya göre 
Cumhurbaşkanı Başbakandan gelen öneri üzerine, parlamentoda gruplarının 
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görüşlerini aldıktan sonra olağanüstü seçimlerin (erken seçimlerin) yapılması 
kararını alabilmektedir.159 Anayasaya göre oy kullanabilen ve kısıtlı olmayan 
herkes milletvekili olabilmektedir. Bu kurala istisna teşkil eden -ombudsmanlık 
gibi- bazı devlet görevleri de Anayasada sayılmıştır.160 

Fransa 
Anayasaya göre Fransız Parlamentosu Millet Meclisi ve Senatodan 

oluşmaktadır. Azami beş yüz yetmiş yedi üyeden oluşan Millet Meclisinin 
üyeleri tek dereceli seçimle seçilmekte iken, azami üç yüz kırk sekiz üyeden 
oluşan Senatonun üyeleri iki dereceli seçimle seçilmektedir.  Fransa dışında 
yerleşmiş Fransız vatandaşlarının Millet Meclisinde ve Senatoda nasıl temsil 
edilecekleri de Anayasada yer almaktadır.161 

Fransa Anayasası Millet Meclisi seçimlerine ilişkin seçim çevrelerinin 
tanımlanması, ya da Millet Meclisi veya Senatodaki koltuk dağılımının 
değiştirilmesiyle ilgili olarak verilecek olan tasarı ve teklifler hakkında               
-kamuoyuna görüşünü açıklamakla görevli olan- bağımsız bir komisyonun 
kurulmasının gerekli olduğunu belirtmektedir.162 

Anayasaya göre Cumhurbaşkanının Başbakan ve Meclis Başkanlarının 
görüşünü aldıktan sonra Millet Meclisini feshedebilme yetkisi vardır. Böylesi 
bir durumda en az yirmi, en çok kırk gün sonra genel seçimler yapılır.163 

Hollanda 
Anayasada yüz elli üyeli Temsilciler Meclisi için yapılacak seçimlerin 

dört yılda bir yapılacağı belirlenmiştir. Parlamento üyesi olabilmek için seçmen 
olma şartlarını sağlamak yeterlidir.164 Anayasaya göre yetmiş beş üyeli Senato 
üyeleri Eyalet Meclisi milletvekilleri tarafından dört yıllığına seçilmektedir.165 

Anayasaya meclisler kendi üyelerinin seçilme yeterliğini kendileri 
araştırmakta ve seçimlerle ilgili ihtilafları kanunda belirtilen kurallara uygun 
olarak kendileri karara bağlamaktadır.166 Anayasaya göre meclisler, Kraliyet 
kararnamesiyle feshedilebilmektedir. Böylesi bir durumda üç ay içerisinde yeni 
meclisin seçimleri yapılarak toplanması gerekmektedir.167 

İrlanda 
İrlanda Anayasası’na göre cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yirmi bir yaşına 

gelmiş ve Anayasa veya yasa hükümlerince ehliyetsiz veya yetersiz sayılmayan 
her vatandaş Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilebilmektedir.168 Anayasada 
Temsilciler Meclisinin üye sayısının ve üyelerin seçileceği seçim çevrelerinin 
nasıl belirleneceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 
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İrlanda Anayasası’na göre altmış üyeli Senatonun üyelerinin on biri 
atama usulü ile kırk dokuzu ise Anayasa’da detaylı bir şekilde belirlenmiş 
toplumsal gruplar içerisinden aday olacak kişiler arasından seçilmektedir.169 

İspanya 
İspanya Parlamentosu, Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşmaktadır. 

Anayasaya göre en az üç yüz en fazla dört yüz vekilden oluşan Temsilciler 
Meclisine seçilecek vekillerin sayıları her seçim çevresine asgari bir başlangıç 
temsilcisi verildikten sonra nüfusa oranlanarak belirlenmektedir. Anayasa, 
Temsilciler Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağını belirtmiştir.170 

Anayasa, Senatonun bölgesel temsil meclisi olduğunu belirmiştir. Her 
ilden dört senatör seçilmektedir. Senato seçimleri dört yılda bir yapılmaktadır. 
Anayasa ayrıca, adalardan ve özerk bölgelerden Senatoya ne kadar senatör 
seçileceğini ayrıntılı şekilde düzenlemiştir.171 

İspanya Anayasası’na göre, seçilmeye engel sebepler ve Milletvekili 
olamayacak kişiler seçim kanunu ile belirlenmektedir. Anayasa ayrıca bazı 
devlet görevlilerini milletvekili olamayacak kişiler arasında özellikle 
saymıştır.172  

Anayasaya göre Kralın parlamentoyu feshetme yetkisi vardır, ancak bu 
durumda Anayasada belirlenmiş bir süre içinde seçimlerin yapılması 
gerekmektedir.173 

İsveç 
İsveç Parlamentosu, üç yüz kırk dokuz üyeli tek meclisli bir yapıdır. 

Anayasaya göre seçimler dört yılda bir yapılmaktadır.174 Milletvekili olabilmek 
için seçimlerde oy kullanabilme yeterliğinin olması yeterlidir.175 Anayasaya 
göre partiler her milletvekili için bir de yedek milletvekili atamaktadır.176 
Anayasa ayrıca hükümetin olağanüstü seçim  kararı alabilmesine imkan 
tanımıştır.177 Anayasaya göre, savaş zamanında parlamento seçimleri ancak 
parlamento seçim kararı alırsa yapılabilmektedir.178 

İtalya 
İtalya Parlamentosu Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşmaktadır. 

Anayasaya göre her iki meclisin de görev süresi beş yıldır.179 Temsilciler 
Meclisi milletvekilleri genel oy ve tek derece ile seçilmektedir. Temsilciler 
Meclisi milletvekili sayısı, on ikisi yurtdışı seçim bölgesinden olmak üzere altı 
yüz otuzdur. Anayasaya göre seçim günü yirmi beş yaşını doldurmuş olan tüm 
seçmenler milletvekili seçilebilir.180 
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Anayasaya göre Cumhuriyet Senatosu -yurtdışı seçim çevresine ayrılan 
sandalyeler haricinde- bölge esasına göre seçilir. Senatörler, yirmi beş yaşını 
doldurmuş olan seçmenlerin genel ve doğrudan oylarıyla seçilir. Kırk yaşını 
doldurmuş olan seçmenler Senato üyesi seçilebilir. Seçilecek senatör sayısı -
altısı yurtdışı seçim çevresinden olmak üzere-üç yüz on beştir.181 Anayasaya 
göre -savaş hali dışında- parlamentonun görev süresi uzatılamamaktadır.182 

Letonya  
Letonya Parlamentosu, yüz milletvekilinden oluşmaktadır.183 Görev 

süresi dört yıldır.184 Anayasaya göre vatandaşlık haklarını tümüyle kullanabilen, 
yirmi bir yaşından büyük herkes milletvekili olabilmektedir.185 Cumhurbaşkanı, 
Parlamentonun feshini isteyebilmektedir. Böylesi bir durumda bu karar 
referanduma sunulmaktadır.186 

Litvanya 
Litvanya Parlamentosu yüz kırk bir milletvekilinden oluşmaktadır. 

Anayasaya göre Parlamento seçimleri dört yılda bir yapılmaktadır. Yabancı bir 
devlete yemin gibi herhangi bir bağı bulunmayan, kısıtlı olduklarına dair 
mahkeme kararı bulunmayan, hükümlü olmayan ve yirmi beş yaşını aşmış her 
Litvanya vatandaşı milletvekili olabilmektedir.187 

Anayasa seçimlerin takvimini dört yılda bir ekim ayının ikinci pazar günü 
olarak belirlemiştir. Vakti dışında yapılacak seçimlerin (olağanüstü seçimler) 
nasıl yapılacağını ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.188 

Lüksemburg 
Tek meclisten oluşan Lüksemburg parlamentosu altmış üyelidir.189 

Seçimler beş yılda bir yapılmaktadır.190 Anayasaya göre, parlamento üyesi 
olabilmek için oy kullanma hakkının olması, yirmi bir yaşından büyük olunması 
ve Lüksemburg’da ikamet edilmesi gerekmektedir.191 Anayasaya göre, 
Lüksemburg Devlet Başkanı (Grand Duke) parlamentoyu feshedebilmektedir; 
ancak böyle bir durumda üç ay içinde seçimlere gidilerek yeni bir parlamento 
kurulmalıdır.192 

Macaristan 
Anayasaya göre oy kullanma hakkı olan herkesin tüm seçimlerde aday 

olma hakkı vardır.193 Parlamento seçimleri dört yılda bir nisan ya da mayıs 
aylarında yapılacaktır.194 Cumhurbaşkanı, belli durumlarda parlamentoyu 
feshedebilmektedir. Bu durumda doksan gün için yeni seçimler yapılmalıdır.195 
Ulusal bir kriz ya da olağanüstü hal durumunda parlamento çalışma süresini 
uzatmak durumundadır.196 
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Malta 
Malta Parlamentosu tek meclislidir. Anayasaya göre parlamentonun üye 

sayısı çıkarılacak kanunlarla sayısı değişebilen seçim bölgesi sayısına göre 
değişiklik göstermektedir.197 

Anayasa, parlamento seçimlerinde aday olabilme şartlarını çok detaylı bir 
şekilde belirlemiştir. Bu şartlardan bazıları oy kullanma yeterliğinin olması, 
aynı zamanda başka bir devletin vatandaşı olmama ya da başka bir devlete 
yemin bağı ile bağlı olmama, Malta Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmıyor olma 
ve herhangi bir şekilde iflas halinde olmamadır.198 

Polonya 
Polonya Anayasası’na göre çift meclisli Polonya parlamentosunun her iki 

meclisi için seçimler dört yılda bir yapılmaktadır. Anayasa’ya göre seçimlerde 
Temsilciler Meclisi için dört yüz altmış milletvekili Senato için ise yüz senatör 
seçilmektedir.199 Anayasaya göre seçimlerde aday olabilmek için oy kullanma 
yeterliğine sahip olmak, Temsilciler Meclisi için yirmi bir yaşından büyük, 
Senato için otuz yaşından büyük olmak gerekmektedir.200 

Anayasaya göre milletvekili ve senatör adayları siyasi partiler ya da 
seçmenler tarafından aday gösterilebilmektedir. Anayasa kimsenin aynı anda 
hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato seçimlerinde aday olamayacağını 
belirlemiştir.201 

Portekiz 
Tek meclisten oluşan Portekiz parlamentosunda anayasaya göre en az yüz 

seksen, en fazla iki yüz otuz üye bulunmaktadır. Seçimle gelinen görevlere 
adaylık hakkının yönetilmesinde, kanun sadece, hem seçmenin seçme 
özgürlüğünü ve bağımsızlığını, hem de söz konusu görevlerin yerine 
getirilmesinde tarafsızlığı güvence altına alma ihtiyacıyla bazı seçilmeye engel 
durumları belirleyebilmektedir.202 

Romanya 
Romanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşmaktadır. 

Anayasa’ya göre Parlamento üyelerinin sayısı Romanya’nın nüfusu ile orantılı 
olacak şekilde kanunla belirlenmektedir.203 Anayasaya göre, parlamento 
seçimleri dört yılda bir yapılmaktadır; ancak savaş ve olağanüstü hal 
durumlarında bu süre uzayabilmektedir.204 
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Anayasaya göre oy kullanma hakkı olan, yirmi üç yaşından büyük ve 
herhangi bir siyasi partiye katılması Anayasanın ilgili maddesine göre yasak 
olmayan herkes seçimlerde aday olabilmektedir.205  

Romanya Anayasası, ülkedeki her bir azınlığın parlamentoda yalnızca bir 
örgütle temsil edileceğini ve yeterli sayıda nüfusu olmayan azınlıkların dahi en 
az bir üyeyle parlamentoda temsil edileceğini belirtmektedir.206 

Slovakya 
Slovakya parlamentosu tek meclisten oluşmaktadır. Anayasaya göre, yüz 

elli üyeli meclis için seçimler dört yılda bir yapılmaktadır. Anayasa yirmi bir 
yaşından büyük ve oy kullanma hakkı olan her kesin seçimlerde aday 
olabileceğini belirtmektedir.207 Anayasa, Parlamento üyelerinin seçimlerinin 
onaylanmasının Parlamentonun yetkisinde olduğunu belirtmektedir.208 

Slovenya 
Slovenya parlamentosu, Ulusal Meclis ve Ulusal Konsey’den 

müteşekkildir. Slovenya Anayasası’na göre Ulusal Meclisin üye sayısı 
doksandır.209 Anayasaya göre Ulusal Meclis için seçimler dört yılda bir 
yapılmaktadır. Savaş durumu ya da olağanüstü hal durumlarında Ulusal Meclis 
görev süresini uzatma kararı alabilmektedir.210 Anayasa, kimlerin milletvekili 
olamayacağının kanunlarla belirleneceğini belirtmiştir.211 Anayasaya göre 
ülkedeki İtalyan ve Macar azınlıktan her zaman birer milletvekilli mecliste 
olmalıdır.212 

Anayasaya göre toplumsal, ekonomik, profesyonel ve yerel çıkarların 
temsilcisi olan Ulusal Konsey kırk üyeden oluşmaktadır. Üyelerinin dördü 
işveren temsilcilerinden, dördü işçi temsilcilerinden, dördü çiftçi esnaf ve 
sanatkârlardan, altısı ticari olmayan alanlardan, yirmi ikisi de yerel çıkarların 
temsilcilerinden oluşmaktadır. Anayasa Ulusal Konsey’in görev süresinin beş 
yıl olacağını ve seçimlerinin kanunla düzenleneceğini hükme bağlamıştır.213 

Yunanistan 
Yunanistan Parlamentosu tek meclisten oluşmaktadır. Anayasaya göre 

meclisin üye sayısı kanun tarafından belirlenmektedir; ancak bu sayı iki yüzden 
az ya da üç yüzden fazla olamamaktadır.214 Anayasaya göre seçilebilmek için 
oy kullanma yeterliğinin bulunması ve seçim günü itibarı ile yirmi beş yaşından 
büyük olunması gerekmektedir.215 Anayasa, saydığı kamu görevini yürüten 
birçok kişinin bu görevlerinden ayrılmadan aday olamayacaklarını 
belirtmektedir.216 Anayasa, söz konusu kamu görevlerini ve bu konu ile ilgili 
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koşulları ayrıntılı şekilde düzenlemektedir. Anayasaya göre; örneğin, bu 
kişilerden asker olanlar, seçimlere girmek için istifa ettikten sonra tekrar 
görevlerine dönememektedir.217 

Anayasaya göre seçimler dört yılda bir yapılmaktadır. Anayasa herhangi 
bir nedenle boşalan sandalyelerin toplam sayısının meclisin toplam sandalye 
sayısının beşte birini geçmediği müddetçe herhangi bir ara seçimin 
yapılamayacağını hükme bağlamaktadır. Anayasaya göre seçimlerin yapılması 
savaş hali sırasında savaşın sonuna kadar ertelenebilmektedir.218 Anayasa 
meclisin üye tamsayısının yirmide birinden az sayıda olmak kaydıyla belli 
sayıda milletvekilinin belirli bir bölgeden değil de tüm yurttan, partilerin 
aldıkları oyların oranınca belirlenebileceğini belirtmektedir.219 

Devlet Başkanlığı Seçimlerine İlişkin Hükümler 

İncelenen ülkelerin on bir tanesinde devlet başkanı halk tarafından 
seçilmektedir. Bu ülkelerin tümünün anayasasında söz konusu seçimlere ilişkin 
çeşitli hükümler bulunmaktadır. İncelenen ülkelerin geri kalan on beş tanesinde 
ise devlet başkanı ya parlamento tarafından seçilmektedir ya da bu ülkeler 
krallıkla yönetilmektedir. 

ABD 
Anayasa, ABD Başkanının ve Başkan Yardımcısının seçilme usul ve 

esaslarını -dört yıllık süre için, iki aşamalı seçim- belirlemiştir. 1951’de kabul 
edilen 22. Ek maddeyle de başkanların iki defadan daha fazla seçilmesine 
kısıtlama getirilmiştir.220 

Avusturya 
Avusturya Anayasası’na göre Federal Cumhurbaşkanı, halk tarafından 

altı yıllığına seçilir. Aynı kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapabilir. 
Anayasa, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer 
vermiştir.221 

Bulgaristan 
Anayasa, Cumhurbaşkanının ve yardımcısının halk tarafından, kırk yaşını 

aşmış ve parlamentoya seçilebilme yeterliliği olan Bulgarlar arasından beş 
yıllığına ve ayrıntıları kanunla belirlenecek yöntemlerle seçileceğini 
belirtmektedir. Anayasada ayrıca bu seçimlerin tarihine, kullanılması gerekli 
olan oy sayısına ve ilk turda kazananın çıkmaması halinde ikinci turun ne 
şekilde yapılacağına, Cumhurbaşkanı’nın ve yardımcısının en fazla iki kez 



TBMM Araştırma Merkezi | 505 

 

seçilebileceğine ve bu seçimlere ilişkin itirazların Anayasa Mahkemesine 
yapılabileceğine dair hükümler bulunmaktadır.222 

Finlandiya 
Finlandiya Anayasası’na göre cumhurbaşkanı, altı yıllığına halk 

tarafından doğrudan seçilmektedir. Seçimler için parlamentoda sandalyesi olan 
partilerin önerisiyle veya yirmi bin vatandaşın imzasıyla aday 
gösterilebilmektedir. Oylama iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk turda salt 
çoğunluk sağlanamazsa ikinci turda ilk turda en çok oyu alan iki kişi arasından 
daha çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilmektedir. Anayasaya göre aynı kişi 
art arda en fazla iki dönem bu görevi yürütebilmektedir.223 

Fransa 
Fransa Anayasası’na göre cumhurbaşkanı beş yıl için, tek dereceli genel 

seçimle seçilmektedir. Söz konusu seçimlerin yapılmasına ilişkin koşullar 
Anayasanın diğer maddeleriyle224 ve organik bir yasa ile düzenlenecektir.225 
Anayasaya göre Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanı seçiminin usulüne uygun 
olarak yapılmasına nezaret etmekte, buna ilişkin şikâyetleri inceleyip oylama 
sonuçlarını ilân etmekte; ayrıca itiraz halinde milletvekili ve senatör 
seçimlerinin usulüne uygunluğu hakkında karar vermekte ve yine referandum 
işlemlerinin, usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekte ve sonuçlarını 
ilân etmektedir.226 

İrlanda 
İrlanda Anayasası’na göre Başkan doğrudan halkoyuyla seçilmektedir. 

Anayasa, Temsilciler Meclisi seçimlerinde oy kullanma hakkı olan herkesin 
başkanlık seçimlerinde de oy kullanabileceğini, Başkanlık görevini bir kere 
yapan bir kişinin sadece bir kez daha seçimlere girebileceğini, belirtmiştir.227 
Anayasada ayrıca Başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı ve kimlerin nasıl 
aday olabilecekleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.228 

Polonya 
Polonya Anayasası’na göre cumhurbaşkanı beş yıllık süre için halk 

tarafından seçilmektedir. Anayasaya göre cumhurbaşkanı sadece bir dönem için 
yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için Temsilciler Meclisine 
seçilebilme yeterliğine sahip olmak ve otuz beş yaşını doldurmuş olmak 
gereklidir. Anayasada cumhurbaşkanı seçimine ilişkin seçim sistemi ayrıntılı 
şekilde anlatılmıştır.229 
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Portekiz 
Portekiz Anayasası’na göre cumhurbaşkanı doğrudan seçimlerle halk 

tarafından seçilmektedir. Seçilebilmek için en az otuz beş yaşında olmak ve 
köken itibarıyla Portekiz olmak gerekmektedir. Cumhurbaşkanının görev süresi 
beş yıldır. Anayasa cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden seçilme yeterliği, 
adaylık için gerekli koşullar, seçim tarihi ve seçim sistemini ayrıntılı şekilde 
düzenlemiştir.230 

Romanya 
Romanya’da cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçilmektedir.  

Anayasaya göre, ilk turda oyların yarısından fazlasını alan, yeterli çoğunluk 
sağlanamazsa ilk turda en çok oyu alan iki aday arasından ikinci turda en çok 
oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilmektedir. Anayasaya göre, bir kişi en fazla 
iki dönem cumhurbaşkanı olabilmektedir.231 

Slovakya 
Slovakya Anayasası’na göre cumhurbaşkanı halk tarafından beş yıllığına 

seçilmektedir. Seçimlerde en az on beş parlamento üyesi ya da on beş bin 
vatandaş imzası ile aday gösterilebilmektedir. Seçimler iki aşamalıdır. İlk turda 
salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci turda ilk turda en çok oyu 
alan iki aday yarışmaktadır. Anayasa, cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin 
başkaca detaylı hükümler de içermektedir.232 

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kırk yaşını doldurmuş olmak 
gerekmektedir. Anayasaya göre, üst üste iki dönemden fazla cumhurbaşkanlığı 
yapılamamaktadır.233 

Slovenya 
Anayasaya göre, cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir. 

Seçimlerde geçerli oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilmektedir. 
Cumhurbaşkanı beş yıllığına seçilmekte; bir kişi üst üste en fazla iki dönem 
cumhurbaşkanlığı yapabilmektedir.234 

Diğer Seçimlere İlişkin Hükümler 

İncelenen ülkelerin on beş tanesinde parlamento ve devlet başkanı 
seçimleri haricinde yerel seçimler, eyalet seçimleri, özerk yönetimlerin 
seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri gibi hususlarda da bazı hükümler 
yer almaktadır. İncelenen ülkelerin geri kalan on bir tanesinde ise parlamento 
seçimleri veya devlet başkanı seçimleri haricinde başka bir seçime ilişkin 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
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Avusturya 
Avusturya Anayasası, Avrupa Parlamentosu seçimlerine Avusturya 

vatandaşı olmayan Avrupa Birliği üye ülkeleri vatandaşlarının da 
Avusturya’dan aday olabilmelerine imkân tanımaktadır.235 

Avusturya Anayasası, Avusturya’yı oluşturan eyaletlerdeki yasama 
yetkisinin kullanan eyalet meclisleri için yapılacak seçimleri ayrıntılı olarak 
düzenlemiştir.236 Söz konusu düzenlemede eyalet seçimlerine katılımın eyalet 
kanunları ile zorunlu olabileceği ve yine eyalet kanunları ile bazı kişilerin söz 
konusu seçimlere katılmaktan men edilebileceği belirtilmektedir. Avusturya 
Anayasası belediye seçimlerinin nasıl yapılacağını da ayrıntılı şekilde 
düzenlemiştir.237 

Belçika 
Belçika’da ulusal parlamento dışında topluluk ve bölge parlamentoları 

mevcuttur. Anayasa’da topluluk ve bölge parlamentoları üyeleri için seçimlerin 
beş yılda bir yapılacağı, seçimlere ilişkin ayrıntıların kanunla düzenleneceği ve 
bu seçimlerin -kanunda aksine bir hüküm yer almadıkça- Avrupa Parlamentosu 
seçimleriyle aynı tarihte yapılacağı hükme bağlanmıştır.238 

Estonya 
Estonya Anayasası; yerel seçimlerin dört yılda bir yapılacağını, 

seçimlerin serbest olduğunu, genel ve doğrudan olduğunu, seçimlerin her yerde 
aynı şekilde icra edilmesi gerektiğini, gizli oy ilkesinin esas olduğunu ve yerel 
seçimlerde oy kullanacakların ilgili seçim bölgesinde ikamet etmesi gerektiğini 
belirtmektedir.239 

Fransa 
Fransa Anayasası’nda seçimlere ilişkin bahsedilebilecek son bir konu 

Fransa’nın deniz aşırı topraklarına ilişkin anayasa maddelerinde geçen 
seçimlere ilişkin hükümlerdir. Bu maddeler özetle buralarda yapılacak 
seçimlerin kanunla düzenleneceği ve -çeşitli konularda kanun çıkarabilen- bu 
bölgelerin seçimler konusunda kanun yapamayacağına ilişkin hükümlerdir.240 

İrlanda 
İrlanda Anayasası, yerel yönetimlerin kanunun belirlediği esaslar 

çerçevesinde beş yıldan daha kısa bir sürede yapılacak doğrudan seçimlerle 
seçileceğini hükme bağlamaktadır. 
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İspanya 
İspanya Anayasası’na göre şehir meclisleri şehir halkı tarafından genel, 

eşit, serbest ve gizli oyla, kanunun belirlediği şekilde seçilmektedir. Anayasa’ya 
göre Belediye Başkanları ise Meclis Üyeleri veya şehir halkı tarafından 
seçilmektedir.241 

Anayasaya göre özerk bölgelerde bölgenin çeşitli alanlarının temsilini 
güvence altına alan bir nispi temsil sistemine göre genel oyla seçilmiş bir 
Yasama Meclisi ve yürütme ve idare fonksiyonlarına sahip bir Yönetim 
Konseyi seçilmektedir.242 

İsveç 
İsveç Anayasası, belediyelerde ve illerde yerel yönetime ilişkin kararların 

seçimle oluşturulmuş meclisler eliyle alınacağını belirtmektedir.243 

İtalya 
Anayasaya göre bölge seçimlerine ilişkin seçim sistemi, seçilmeye engel 

haller ve Bölge Başkanının, Bölge Yürütme Kurulunun diğer üyelerinin ve 
Bölge Meclis üyelerinin (imtizaçsızlık) uygun olmama durumları, kanunun244 
belirlediği temel esaslar çerçevesinde, seçimle gelinen görevlerin sürelerini de 
gösteren bir bölge kanunuyla245 belirlenir.246 

Lüksemburg 
Lüksemburg Anayasası’na göre Komün Meclisleri, komünü 

oluşturanlarca doğrudan seçilmektedir ve bu seçimlere ilişkin detaylar kanunla 
belirlenmektedir.247 

Macaristan 
Anayasaya göre, yerel yönetim meclisleri ve belediye başkanları, 

nitelikleri Anayasada belirtilen seçimlerle beş yıllığına iş başına gelmelidir. 
Anayasa ayrıca, yerel seçimlere ilişkin bazı başkaca detayları da 
düzenlemiştir.248 

Polonya 
Anayasada yerel yönetim birimleri görevlerini kurucu organları için 

yapılacak seçimlerde aday gösterme, seçimlerin yapılma şekli ve seçimlerin 
geçerli olması için gereken şartların kanunla belirleneceği belirtilmektedir.249 
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Portekiz 
Portekiz Anayasası’na göre özerk bölgeler (Azor Adaları ve Madeira) 

kendi seçim kanunlarını kendi meclislerinde kararlaştırırlar; ancak sonrasında 
bu kanunlar Portekiz parlamentosu (Cumhuriyet Meclisi) tarafından onaya 
tabidir. Anayasa, söz konusu onay sürecini detaylı bir şekilde anlatmaktadır.250 

Portekiz Anayasası, yerel yönetimin seçilmiş yerel meclisler ve meclise 
karşı sorumlu olacak yürütme organlarınca gerçekleştirileceğini belirtmektedir. 
Anayasa; söz konusu yerel meclislerin nispi temsil sistemine göre, söz konusu 
yerel yönetim alanında kayıtlı seçmenlerin, doğrudan genel ve gizli oyu ile 
seçileceğini hükme bağlamıştır.251 

Romanya 
Romanya Anayasası yerel meclislerin ve yöneticilerin seçimle göreve 

geleceklerini belirtmektedir. Anayasa konuya ilişkin detayların kanunla 
belirleneceğini hükme bağlamıştır.252 Anayasa AB üye ülkeleri vatandaşlarına 
yerel seçimlerde oy kullanma hakkının yanında ayrıca seçilme hakkı da 
tanımaktadır.253 

Slovakya 
Slovak Anayasası’nda yerel seçimlere ilişkin diğer birçok Anayasa’ya 

kıyasla ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu maddelerde belediye 
meclislerinin ve belediye başkanlarının kaç yıllığına ve nasıl seçilecekleri 
anlatılmaktadır.254 Anayasa, Slovakya’da sürekli ikamet eden yabancılara yerel 
seçimlerde oy kullanma hakkının yanında seçilme hakkı da tanımaktadır.255 

Yunanistan 
Yunanistan Anayasası, yerel yönetimlerin kanunla öngörülen seçimle 

göreve geleceklerini hükme bağlamıştır.256 

Sonuç 

Bu çalışma kapsamında incelen anayasalarda seçimlere ilişkin birçok 
ortak hususun anayasalarda çok benzer şekilde yer aldığı görülmektedir. Öte 
yandan birçok husus da anayasalarda farklı şekilde düzenlenmiş, ya da bir 
anayasada yer alırken diğerinde yer almamıştır. Bu durum ülkelerin seçimlerle 
ilişkili farklı konulara verdikleri farklı önem ve hassasiyeti göstermektedir. 
Anayasalarda seçimlere ilişkin hususların farklı ifade edilişinin bir diğer nedeni 
de her ülkenin anayasasının kendine has nitelikleridir. Örneğin, anayasa genel 
olarak her konuyu detaylı bir şekilde ele alıyorsa seçimler konusunda da daha 
detaylı düzenlemelere yer vermiştir. 
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İncelenen tüm anayasalarda oy kullanma hakkına ilişkin çeşitli 
düzenlemeler mevcuttur. Örneğin, seçmen yaşının on sekiz olduğu tüm 
anayasalarda belirtilmiştir. Yine birçok anayasada mahkeme kararı ile kısıtlı 
olanların oy kullanamayacağı hususu dile getirilmiştir. Öte yandan bazı suçları 
işleyenlerin oy kullanıp kullanamayacakları mevzusu anayasalarda farklı 
şekilde ele alınmış; bazı anayasalarda hiç ele alınmamıştır. Bazı anayasalarda 
ise mahkemelerin oy kullanma hakkını kısıtlayabilecekleri dile getirilmiştir. 
Bazı ülke anayasalarında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmalarına ilişkin 
hükümler mevcutken, bazılarında bu konuya ilişkin herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. Oy kullanma hakkına ilişkin bazı anayasalarda düzenlenen 
hususlardan birisi de yabancıların yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının 
olmasıdır.257 

İncelenen anayasaların hemen hepsinde seçimlerin niteliğine ilişkin bazı 
hükümler mevcuttur. Seçimlerin genel (ülkenin her yerinde), doğrudan (halkın 
temsilcileri seçecekleri seçmesi değil de doğrudan temsilcileri seçmesi), eşit 
(herkesin oyunun aynı değerde olması), evrensel (kadın-erkek, zengin-fakir 
herkesin oy hakkının olması) olduğu ve seçimlerde gizli oy ilkesinin 
uygulanacağı (oy kullanan kişinin oyunu ne şekilde kullandığının kimse 
tarafından bilinememesi) bu niteliklerden en sık sayılanlardır. Bazı anayasalarda 
daha da genel nitelikler olan seçimlerin serbest ve adil olacağı da ayrıca 
vurgulanmaktadır.  

İncelenen anayasalar içinde seçim barajı -barajın olduğu ülkeler de dahil 
olmak üzere- hemen hiçbir ülke anayasasında yer almamaktadır.258 Benzer bir 
şekilde seçimlerin finansmanına ilişkin düzenlemeler de yalnızca Yunanistan 
Anayasası’nda yer almaktadır. Bazı anayasalarda seçimlerin niteliğine ilişkin 
seçimlerin yönetiminin veya denetiminin ve seçim kanunlarındaki 
değişikliklerin ne şekilde yapılabileceği gibi hususlar yer almaktadır. 

İncelenen anayasalar içinde devlet başkanının (cumhurbaşkanı ya da 
başkan) halk tarafından doğrudan seçimle göreve geldiği ülkelerin 
anayasalarında -istisnasız olarak- bu seçimlerin ne şekilde yapılacağına ilişkin 
düzenlemeler mevcuttur. Söz konusu düzenlemeler seçimlerin kaç aşamalı 
olacağını,259 cumhurbaşkanın kaç dönem görev yapabileceğini260 ve 
cumhurbaşkanı adayı olabilmek gerekli şartları261 genel hatları ile 
belirlemektedir. 

İncelenen anayasaların tümünde parlamento seçimlerinin nasıl 
yapılacağına ilişkin genel bir çerçeve çizilmektedir. Buna göre parlamentonun 
görev süresi, üye sayısı ya da kanunla belirlenecek sayı aralığı, parlamenter 
(milletvekili, senatör vb.) seçilebilmek için gerekli şartlar, seçimlerin erkene 
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alınabilmesi ya da zamanından geç yapılmasına ilişkin şartlar ve ülkenin 
şartlarına göre azınlık milletvekilliği ya da tüm ulusu temsil eden milletvekilliği 
gibi hususlar anayasalarca düzenlenmiştir. 

İncelenen ülkelerin anayasalarında Devlet Başkanlığı ve parlamento 
seçimleri dışında yerel seçimler, özerk bölgelerdeki ya da eyaletlerdeki seçimler 
veya Avrupa Parlamentosu seçimleri gibi başka seçimlere ilişkin hükümlere de 
rastlanmaktadır. 
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115 A.k., Madde 30. 
116 A.k., Madde 30. 
117 A.k., Madde 129. 
118 Slovenya Anayasası, Madde 80. 
119 A.k., Madde 82. 
120 A.k., Madde 80. 
121 Yunanistan Anayasası, Madde 51. 
122 A.k., Madde 54. 
123 A.k., Madde 29. 
124 A.k., Madde 29. 
125 A.k., Madde 52. 
126 A.k., Madde 54. 
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127 ABD Temsilciler Meclisi, a.g.k. 
128 A.k. 
129 A.k. 
130 Almanya Federal Meclisi, a.g.k. 
131 A.k. 
132 A.k. 
133 Avusturya Anayasası, Madde 26 – 37.  
134 Belçika Anayasası, Madde 65. 
135 A.k., Madde 64.  
136 Belçika Anayasası’nın 67 ve 68. maddeleri senatörlerin ne şekilde seçileceğini veya 
atanacağını belirlemektedir. Buna göre: “Senato yetmişbir senatörden oluşur. Bunların; 
1. Yirmibeş’i, 61’inci madde hükümlerine göre Felemenk seçim çevresi tarafından; 2. 
Onbeş’i, 61’inci madde hükümlerine göre Fransız seçim çevresi tarafından seçilirler; 3. 
On’u, Felemenk Parlamentosu adıyla anılan Felemenk Topluluğu Parlamentosunun 
üyeleri arasından atanır; 4. On’u, Fransız Topluluğu Parlamentosu üyeleri arasından 
atanır; 5. Bir’i, Alman Topluluğu Parlamentosu üyeleri arasından atanır; 6. Altı’sı, 1 ve 
3 numaralı bentlerde anılan senatörler tarafından atanır; 7. Dört’ü, 2 ve 4 numaralı 
bentlerde anılan senatörler tarafından atanır.” Belçika Anayasası, Madde 67.  
137 A.k., Madde 69.  
138 Bulgaristan Anayasası, Madde 64. 
139 A.k., Madde 66.  
140 A.k., Madde 65.  
141 Çek Cumhuriyeti Anayasası, Madde 16.  
142 A.k., Madde 17, 18, 19, 20.   
143 Danimarka Anayasası, Madde 30.  
144 A.k.  
145 Grönland, Kanada’nın kuzeyinde bulunan dünyanın en büyük adasıdır. Grönland 
Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge konumundadır. 
146 İngiltere’nin kuzeyinde yer alan Faroe Adaları, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge 
konumundadır. 
147 Danimarka Anayasası, Madde 28. 
148 A.k., Madde 32.  
149 A.k., Madde 32, 33.  
150 Buna göre Millet Meclisi bir anayasa değişikliğini teklifini kabul eder ve hükümet 
bu değişikliği desteklerse genel seçim ilân edilmektedir. Yeni seçilen Millet Meclisinin 
anayasa değişikliği teklifini aynı şekliyle onaylarsa, bu onaydan sonra 6 ay içinde 
değişiklik teklifi seçmenlerin kabulü veya reddi için referandum yoluyla seçmenlere 
sunulmaktadır. Teklif ancak oylamaya katılanların salt çoğunluğu ve toplam 
seçmenlerin en az yüzde kırkı lehte oy kullanmış ise ve Kral değişikliği onaylarsa, 
anayasa olarak kabul edilmektedir. A.k., Madde 88.  
151 Estonya Anayasası, Madde 60, 125, 147.  
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152 Buna göre seçimler her 4 yılda bir mart ayının ilk pazar günü yapılmaktadır. A.k., 
Madde 60.  
153 Olağanüstü seçim kavramı İngilizcesi “extra ordinary elections” olarak geçen 
kavrama en uygun olacağı düşünülen çeviridir. Olağanüstü seçimlerle kasıt 
Cumhurbaşkanı’nın Meclisi feshettiği hallerde yapılacak seçimlerdir. 
154 A.k., Madde 89, 97, 105, 109.  
155 A.k., Madde 83. 
156 A.k., Madde 131.  
157 Finlex, a.g.k., Madde 24. 
158 A.k., Madde 25. 
159 A.k., Madde 26. 
160 A.k., Madde 27. 
161 Fransa Anayasası, Madde 24.  
162 A.k., Madde 25.  
163 A.k., Madde 12.  
164 Hollanda Anayasası, Madde 51, 52. 
165 A.k., Madde 51, 52, 55.  
166 A.k., Madde 58. 
167 A.k., Madde 64.  
168 İrlanda Anayasası, Madde 16.  
169 A.k., Madde 18. 
170 İspanya Anayasası, Madde 68. 
171 Anayasa, Senato seçimleri için tüm adalarıtek bir seçim bölgesi olarak belirlemiştir. 
Buna göre Ada illerde, «Cabildo» veya Ada Konseyi olan her ada veya adalar grubu, 
Senatör seçimi için bir seçim çevresi oluşturur. Büyük adalar –GranCanaria, Mallorca 
ve Tenerife– için üçer Senatör ve aşağıdaki her ada veya adalar grubu için birer Senatör 
seçilir: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote ve La 
Palma. Ceuta ve Melilla şehirlerinin her biri iki senatör seçer. Özerk topluluklar, ayrıca, 
ilgili topraklarda yaşayan her bir milyon kişi için bir Senatör ve artı bir Senatör adayı 
gösterirler. Aday gösterme Yasama Meclisinin görevidir, yokluğunda ise, her durumda 
yeterli nispi temsili güvence altına alan statülerin hükümlerine göre, özerk topluluğun 
en yüksek organına düşer. A.k., Madde 69. 
172 Bu kişiler; Anayasa Mahkemesi üyeleri; Hükümet üyeleri hariç, Devletin yüksek 
idari makamlarını elinde bulunduranlar; Ombudsman; Sulh hâkimleri, hâkimler ve 
görevdeki savcılar; Profesyonel askerler ve güvenlik ve kolluk güçleri mensupları ve 
muvazzaf subaylar ve Seçim Kurullarının üyeleridir. A.k., Madde 70. 
173 A.k., Madde 62. 
174 İsveç Anayasası, Bölüm 3, Madde 2, 3.  
175 A.k., Bölüm 3, Madde 4.  
176 A.k., Bölüm 3, Madde 9.  
177 A.k., Bölüm 3, Madde 11. 
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178 İsveç Anayasası, Bölüm 15, Madde 11. 
179 İtalya Anayasası, Madde 60. 
180 A.k., Madde 56. 
181 A.k., Madde 57, 58. 
182 A.k., Madde 60. 
183 Letonya Anayasası, Madde 5. 
184 A.k., Madde 10. 
185 A.k., Madde 9. 
186 A.k., Madde 48. 
187 Litvanya Anayasası, Madde 55, 56. 
188 A.k., Madde 58, 84, 87. 
189 Legilux, Madde 51, a.g.k. 
190 A.k., Madde 56. 
191 A.k., Madde 52. 
192 A.k., Madde 74. 
193 Macaristan Anayasası, Madde XXIII. 
194 A.k., Devlet Kısmı, Madde 2. 
195 A.k., Devlet Kısmı, Madde 3. 
196 A.k., Devlet Kısmı, Madde 48. 
197 Malta Anayasası, Madde 52. 
198 A.k., Madde 53, 54. 
199 Polonya Anayasası, Madde 96, 97, 98. 
200 A.k., Madde 99. 
201 A.k., Madde 100. 
202 Portekiz Anayasası, Madde 50. 
203 A.k., Madde 62. 
204 Romanya Anayasası, Madde 63. 
205 A.k., Madde 37. 
206 A.k., Madde 62. 
207 Slovakya Anayasası, Madde 74. 
208 A.k., Madde 76. 
209 Slovenya Anayasası, Madde 80. 
210 A.k., Madde 81. 
211 A.k., Madde 82. 
212 A.k., Madde 80. 
213 A.k., Madde 97. 
214 Yunanistan Anayasası, Madde 51. 
215 A.k., Madde 55. 
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216 A.k., Madde 56. 
217 A.k., Madde 56. 
218 A.k., Madde 53. 
219 A.k., Madde 54. 
220 ABD Temsilciler Meclisi, a.g.k. 
221 Avusturya Federal Anayasası”, Madde 30. 
222 Bulgaristan Anayasası, Madde 93, 94, 95. 
223 Finlex, a.g.k., Madde 54. 
224 Buna göre, “Cumhurbaşkanı, kullanılan oyların salt çoğunluğu ile seçilir. 
Oylamanın ilk turunda bu çoğunluk sağlanamazsa, seçimleri izleyen ondördüncü gün 
ikinci tura gidilir. Bu ikinci tura, sadece, daha az şanslı adayların da çekilmesinden 
sonra, ilk turda en çok oy alan iki aday katılabilir. Oy verme Hükümetin çağrısı ile 
başlar. Yeni Cumhurbaşkanının seçimi, görevdeki Cumhurbaşkanının yetkilerinin sona 
ermesinden en az yirmi, en fazla otuzbeş gün önce yapılır.” Esasen Anayasanın ilgili 7. 
Maddesi Cumhurbaşkanı seçimini daha da ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Söz 
konusu ayrıntılar için bkz. A.k., Madde 6, 7 ya da Fransa Ulusal Meclisi, Erişim: 
19.09.2011, http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp Erişim: 19.09.2011, 
225 Fransa Anayasası, Madde 6, 7. 
226 A.k., Madde 58, 59, 60.  
227 İrlanda Anayasası, Madde 12. 
228 Anayasanın 12. maddesine göre; Başkanlık seçimi, daha geç veya daha erken 
olmamak üzere, Başkanın görev süresinin sone ermesinden önceki altmışıncı günde 
yapılır, ancak, Başkanın görevden alınması, ölümü, istifası veya yukarıda belirtildiği 
gibi sürekli iş göremezliğinin (ister göreve başlamasından önce, ister başladıktan sonra 
çıkmış olsun) onaylanması durumunda, Başkanlık makamı için seçim böyle bir olaydan 
sonraki altmış gün içinde yapılır. Otuz beş yaşına gelen her vatandaş Başkanlık makamı 
için seçime girebilir. Eski veya emekliye ayrılan Başkan dışındaki her aday seçim için 
şu gruplardan biri tarafından aday gösterilir: i) Her biri söz konusu zamanda 
Parlamentodaki Temsilciler Meclisi veya Senatonun üyesi olan en az yirmi kişi, ii) İlçe 
Merkezleri dahil olmak üzere, kanunla belirlenen idari ilçelerin (County) en az 
dördünün Konseyleri tarafından. Hiç kimse ve hiçbir Konsey aynı seçim ile ilgili olarak 
birden fazla aday gösteremez. Eski veya emekliye ayrılan Başkanlar kendileri aday 
olabilir. Başkanlık için sadece tek aday gösterildiğinde seçimi için oylama yapma gereği 
yoktur. Bu madde hükümlerine tabi olarak, Başkanlık için seçimler kanunla düzenlenir. 
Hiç kimse ve hiçbir Konsey aynı seçim ile ilgili olarak birden fazla aday gösterme 
hakkına sahip değildir. İrlanda Anayasası, Madde 12. 
229 Polonya Anayasası, Madde 127, a.g.k. 
230 Söz konusu düzenlemeler için Portekiz Anayasası’nın 123, 124 125 ve 126. 
maddelerine bakılabilir. 
231 Romanya Anayasası, Madde 81. 
232 Slovakya Anayasası, Madde 101, 103. 
233 A.k., Madde 103. 
234 Slovenya Anayasası, Madde 103. 
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235 Avusturya Anayasası, Madde 23a. 
236 Avusturya Federal Anayasası, Madde 95. 
237 A.k., Madde 117.  
238 Belçika Anayasası, Madde 117. 
239 Estonya Anayasası, Madde 156. 
240 Fransa Anayasası, Madde 77. 
241 İspanya Anayasası, Madde 140. 
242 A.k., Madde 152. 
243 İsveç Anayasası, Bölüm 14, Madde 1- 6. 
244 Anayasada geçen ifade “Cumhuriyet Kanununu” ifadesidir. Bu ifadeyle bir bölgede 
geçerli olan yerel kanunlar ile tüm İtalya’da geçerli olan kanunların net bir şekilde 
ayrılması hedeflenmiştir.  
245 Yukarıda da belirtildiği gibi “bölge kanunu” ifadesi ile bölge meclisleri tarafından 
çıkarılmış ve yalnızca o bölgede geçerli olan kanunlar kast edilmektedir. 
246 İtalya Temsilciler Meclisi, Madde 122, a.g.k. 
247 Legilux, a.g.k. Madde 107. 
248 Macaristan Anayasası, Madde 33, 35. 
249 Polonya Anayasası, Madde 169. 
250 Portekiz Anayasası, Madde 226. 
251 A.k., Madde 239. 
252 Romanya Anayasası, Madde 121, 122. 
253 A.k., Madde 16. 
254 Slovakya Anayasası, Madde 69. 
255 A.k., Madde 30. 
256 Yunanistan Anayasası, Madde 102. 
257 Bu hak bazı anayasalarda düzenli ikamet eden tüm yabancılara verilirken bazı 
anayasalarda AB üye ülkeleri ile sınırlanmıştır. Bu alandaki farklılıklardan birisi de bazı 
anayasalarda sadece oy hakkından bahsedilirken, bazılarında hem seçme hem de 
seçilme haklarından bahsedilmektedir.  
258 Buna ilişkin tek istisna Slovenya’dır. Slovenya Anayasası’nda seçim barajının %4 
olduğu belirtilmiştir. 
259 İncelenen anayasaların çoğunda seçim iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Buna göre 
İlk turda salt çoğunluğun sağlanamaması durumda ikinci turda ilk turda en çok oyu alan 
iki aday yarışmakta ve bu turda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı olmaktadır. 
260 İncelenen anayasaların çoğunda Cumhurbaşkanının ya iki dönemden ya da üst üste 
iki dönemden fazla seçilemeyeceği ya da aday olamayacağı ifade edilmektedir. 
261 Bu şartlar belli yaştan büyük olmak gibi kişisel şartlar olabildiği gibi belli sayıda 
milletvekili ya da seçmen tarafından aday gösterilme gerekliliği gibi koşullar da 
olabilmektedir. 
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REFERANDUM  

Mehmet SOLAK∗ 

eferandum, önlerine gelen bir yasama tasarrufu veya bir siyasa (policy) 
hakkında seçmenlerin kabul etmek veya reddetmek suretiyle doğrudan 

doğruya görüşlerini ifade etmelerini sağlayan bir araçtır.1 Referandum halkın 
karar alma süreçlerine doğrudan katılımını sağladığı için bir doğrudan 
demokrasi aracı olarak nitelendirilmektedir. Bazı anayasalarda referandumun 
halka ait olan egemenliğin kullanılmasının araçlarından biri olduğu ifade 
edilmiştir.2 

Bu çalışmada referandum aracı, ABD ve 24 AB ülkesinin anayasalarında 
yer aldığı şekliyle ele alınmıştır. Çalışmada ele alınan ülkeler ABD3, Almanya4, 
Avusturya5, Belçika6, Bulgaristan7, Çek Cumhuriyeti8, Danimarka9, Estonya10, 
Finlandiya11, Fransa12, Hollanda13, İrlanda14, İspanya15, İsveç16, İtalya17, 
Letonya18, Litvanya19, Lüksemburg20, Macaristan21, Polonya22, Portekiz23, 
Romanya24, Slovakya25, Slovenya26 ve Yunanistan27’dır. 

 Çalışmanın ilk bölümünde referandum çeşitleri hakkında genel bilgi 
verilmiştir. Bu bölümde referandumlar bağlayıcılık, yöntem, konu ve geçerli 
olduğu düzey bakımlarından sınıflandırılmıştır. Referandumlar, bağlayıcılık 
yönünden danışma ve onay referandumu; yöntem bakımından mecburi ve 
ihtiyari referandum, konu bakımından kurucu referandum ve yasama 

                                                 
∗ Yasama Uzmanı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

R
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referandumu, referandumun geçerli olduğu alan bakımından ulusal, eyalet 
düzeyinde ve yerel referandum olarak sınıflandırılmıştır. 

İkinci bölümde, ele alınan ülkelerin anayasalarında referandumla ilgili 
olan hükümler incelenmiştir. Bu bölümde anayasalarda yer alan referandumla 
ilgili hükümler, belli başlıklar altında sıralanmıştır. Genel olarak bakıldığında 
referandumların anayasa değişiklikleri, anayasanın bazı temel hükümlerinin 
değiştirilmesi, önemli bir ulusal sorunu seçmenlerin iradesine sunma, 
uluslararası kuruluşlara yetki devri veya katılma, belli sayıda seçmenin talebi 
üzerine kanunlar hakkında, yerel sınırların belirlenmesi veya yerel düzeyde 
karar verme mekanizmalarına katılım aracı olarak, bölge/eyalet sınırlarının 
düzenlenmesi gibi değişik alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Bazı ülke 
anayasalarında referandumla ilgili hükümlere ayrıntılı bir şekilde yer 
verilmişken bazı anayasalarda sadece referandumun kendisinden bahsedilmekte 
ve kanunla yapılacak düzenlemeye atıfta bulunulmaktadır. Bazı ülkelerde 
referanduma katılım için asgari bir katılım oranı veya asgari bir onay oranı 
getirilmiş ve referanduma gidilmesi yasaklanmış olan konular anayasada açıkça 
sayılmıştır.  

Bu bahsedilen ayrımların daha iyi gösterilebilmesi ve genel tablonun 
daha iyi görülebilmesi için ekler kısmında; genel olarak referandum çeşitleri, 
referanduma gidilmesi yasaklanan konular, referandumda asgari katılım oranı 
ve asgari kabul oranı başlıklı üç tabloya yer verilmiştir. 

Referandum Çeşitleri 

Bağlayıcılık Bakımından Referandum 
Referandum sonucunda, seçmenlerin oylarının hukuken bağlayıcı olup 

olmaması açısından yapılan bir sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre 
referandumlar danışma referandumu ve onay referandumu olmak üzere ikiye 
ayrılır. 

İstişari Referandum (Danışma Referandumu) 
Bu tür referandumlarda sonuç, yasama meclisini hukuken bağlamaz. 

Yasama organı referandum sonucuna uymak veya uymamak konusunda 
serbesttir.28Ancak, bu serbestlik çoğu zaman mutlak bir serbestlik değildir. Zira 
referanduma başvurmakla gözetilen amaç, o konuda halkın tutumunu 
öğrenmektir. Sonucunun dikkate alınmayacağı bir referandum ise oldukça 
pahalı bir anket olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu nedenle demokratik 
ülkelerde yapılan danışma referandumlarında, hükümetlerin veya meclislerin 
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çoğu zaman kendilerini sonuçla bağlı hissettikleri görülmektedir. Özellikle ulus 
için önemli olan konularda referanduma gidildiyse, danışma referandumunun 
fiilen bağlayıcı olduğu söylenebilir. Mesela Danimarka, İtalya ve İsveç gibi 
ülkelerde yapılan danışma referandumları, uygulamada bağlayıcı bir nitelik 
kazanmışlardır. Çağdaş demokrasilerde, meclislerin halkın genel eğilimine karşı 
çıkması pek de kolay değildir.29 

Onay/Karar Referandumu (Tasdiki Referandum) 
Yasama organının referandum neticesiyle hukuken bağlı olduğu 

referandum türüdür. Buna göre kabul oyları çoğunlukta ise kanun onaylanmış 
sayılır ve hukuken bağlayıcılık kazanır. Ret oyları çoğunlukta ise yasama 
organınca kabul edilmiş kanun yürürlüğe giremez.30 

Yöntem Bakımından Referandum 
Referandumlar başvuruluşlarındaki yönteme göre mecburi referandum ve 

ihtiyari referandum olarak ikiye ayrılır. 

Mecburi (Zorunlu /Otomatik) Referandum 
Anayasa metninde anayasa tasarısının yürürlüğe girmesi referanduma 

bağlanmış veya anayasada hangi kanun tasarılarının referanduma sunulacağı 
belirtilmişse mecburi referandum söz konusudur.31 

Mecburi referanduma gidilirken amaçlanan, siyasi sistemi derinden 
etkileyebilecek olan anayasa değişiklikleri, ulusüstü (supranational) kurumlara 
yetki devri ve sınır sorunları gibi önemli konularda çoğunluğun iradesine aykırı 
karar verilmemesini sağlamaktır.32 

İhtiyari Referandum 
İhtiyari referandum belli makamların isteğine bağlı olarak işletilen bir 

mekanizmadır. Burada kanun parlamento tarafından kabul edildikten sonra belli 
bir süre içinde belli makamların örneğin; belli sayıda parlamento üyesi, 
cumhurbaşkanı, hükümet veya belli sayıda seçmenin talep etmesi durumunda 
halkoyuna sunulur.33 Hükümetler halkın temel siyasi konu ve sorunlar hakkında 
ne düşündüğünü öğrenmek için veya belli bir konuda hükümet veya iktidar 
partisi içinde keskin fikir ayrılıkları varsa ihtiyari referanduma gidebilir.  
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Konu Bakımından Referandum 

Kurucu Referandum (Anayasa Referandumu) 
Yeni bir anayasa kabul edilmesi veya mevcut bir anayasada değişiklik 

yapılması konusunda düzenlenen referandumlara kurucu veya anayasa 
referandumu denmektedir..34 

Yasama Referandumu (Teşrii Referandum) 
Olağan bir kanun metninin oylanmasına ilişkin referandumlardır.35 

Yasama referandumları, belli bir konuda kanun çıkarılması ile ilgili olabileceği 
gibi, parlamentonun kabul ettiği kanunun iptali veya yürürlükte olan bir 
kanunun ilga edilmesi konusunda da yapılabilir. İptal edici referandum ve ilga 
edici referandum ayrımı bu açıdan önemlidir. 

İptal Edici (Rejective) Referandum 
Parlamentonun kabul ettiği ancak henüz yürürlüğe girmemiş bir kanunun 

askıya alınması veya iptal edilmesi için yapılan yasama referandumudur.36 

İlga Edici (Abrogative) Referandum 
Yürürlükte olan bir kanunun ilga edilmesi için yapılan yasama 

referandumudur.37 Bu tarz referandum uygulamasına İzlanda, İsviçre ve 
İtalya’da rastlanmaktadır.  

İlga edici referanduma en sık başvuran ülke İtalya’dır. İtalya 
Anayasası’nın 75’inci maddesine göre, 500.000 seçmen veya beş bölgesel 
konsey tarafından talep edildiği takdirde, bir kanunun tamamı veya bir 
bölümünün ilga edilmesini konu edinen bir referandum düzenlenir 

Referandumun Geçerli Olduğu Düzey Bakımından Referandum 

Ulusal Referandum 
Referandum ülke genelinde yapılıyorsa ulusal referandumdan bahsedilir. 

Eyalet/Bölge Düzeyinde Referandum 
Referandumla eyalet/bölge sınırlarının belirlenmesi veya eyalette/bölgede 

verilecek kararların referanduma sunulması halinde eyalet/bölge düzeyinde 
referandum sözkonusudur. 
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Yerel Referandum 
Yerel yönetimlerin sınırlarının belirlenmesi veya yerel yönetimlerle ilgili 

verilecek kararların referanduma sunulması halinde yerel referandumdan 
bahsedilir. 

ABD ve AB Üye Ülke Örnekleri 

ABD 
ABD Anayasası’nda, federal düzeyde referandum uygulamasına yer 

verilmemiştir. Bununla birlikte, federe düzeyde (birçok eyalette) referandum 
uygulamasına yer verilmiştir. 

Almanya 
Almanya Anayasası’nda, ulusal düzeyde referandum uygulamasına yer 

verilmemiştir. Bununla birlikte 29’uncu maddede38 ayrıntılı bir şekilde 
düzenlendiği üzere eyalet sınırlarının değiştirilmesiyle ilgili olarak eyalet 
düzeyinde referandum yapılır.  

Avusturya 

Yasama Referandumu 
43’üncü maddeye göre Millet Meclisinin karar alması halinde, ya da 

Millet Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun talep etmesi durumunda, Millet 
Meclisinin çıkartacağı yasal düzenlemeler, Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanmadan önce, referanduma sunulur. 

Anayasa Değişiklikleriyle İlgili Referandumlar 
44’üncü maddeye göre Anayasanın tamamı değiştirildiğinde, bu 

değişiklik Cumhurbaşkanınca onaylanmadan önce referanduma sunulmak 
zorundadır.  

Anayasada kısmen değişiklik yapıldığında bu değişikliğin referanduma 
sunulması zorunlu değildir. Ancak, Millet Meclisi üyelerinin veya Federal 
Konsey (Üst Meclis) üyelerinin 1/3’ünün talebiyle referanduma sunulabilir.  

Cumhurbaşkanı Seçimiyle İlgili Referandum 
60’ıncı maddenin 1’inci fıkrasına göre Cumhurbaşkanı; eşit, doğrudan, 

gizli ve şahsi oy esasına dayalı olarak halk tarafından seçilir. Sadece bir aday 
mevcutsa seçim, referandum şeklinde gerçekleştirilir. Burada, şarta bağlı bir 
mecburi referandum öngörülmüştür. 



528 | Referandum 

Cumhurbaşkanının Görevden Alınması İle İlgili Referandum 
60’ıncı maddenin 6’ncı fıkrasına göre Cumhurbaşkanı, görev süresinin 

tamamlanmasından önce Federal Meclis bu konuda talepte bulunursa 
referandumla görevinden alınabilir. Millet Meclisi kararıyla, Federal Meclis, 
Federal Şansölye tarafından bu amaçla toplantıya çağrılır. Millet Meclisinin 
kararı için, üye tam sayısının en az yarısının oylamaya katılmış olması ve 
kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu aranır. Cumhurbaşkanı, Millet Meclisinin bu 
kararı üzerine görevini sürdüremez. Görevden alınma talebinin referandum 
sonucu reddedilmesi, seçimlerin yenilenmesini ve Millet Meclisinin feshini 
gerektirir. 

45’inci maddeye göre referandumda kullanılan geçerli oyların salt 
çoğunluğu referandumun sonucu açısından belirleyicidir. Yani asgari bir katılım 
veya kabul oranı aranmamaktadır. 

Belçika 
Belçika’da ulusal düzeyde referandum uygulamasına anayasada yer 

verilmemiştir. Ancak yerel düzeyde istişari referandum uygulaması vardır. 
41’inci maddeye göre; “Belediyelerin veya illerin menfaatlerini ilgilendiren 
konular ilgili belediye veya ilde referanduma sunulabilir.” 

Bulgaristan 

Ulusal Referandum 
84’üncü maddeye göre Millet Meclisi isterse ulusal referanduma gitme 

kararı verebilir. Bu referandum danışma niteliğindedir. 

Yerel Referandum 
136’ncı maddeyle düzenlenmiştir. Yerel referandum iki şekilde 

kullanılabilir: 1. Karar verme sürecinde halkın katılımını sağlayan bir araç 
olarak. (İstişari) 2. Yerel yönetim biriminin sınırlarının tespiti için yapılan 
referandum. (Mecburi) 

Çek Cumhuriyeti 
62’nci maddeye göre Cumhurbaşkanının görevlerinden biri Çek 

Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne katılımı konusunda referanduma gitmek ve 
sonucunu ilan etmektir. Bu madde uyarınca Çek Cumhuriyeti’nin AB’ye 
katılımı 2003’te halk tarafından referandumda oylanmıştır.  
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10’uncu maddeye göre uluslararası kurum veya kuruluşlara yetki devri, 
anayasal bir kanunla bu yetki devrinin referandumla onaylanması 
öngörülmezse, parlamentonun onayına bağlıdır.  

Danimarka 

Uluslararası Kuruluşlara Yetki Devrine İlişkin Referandum 
20’nci maddeye göre Anayasada belirtilen yetkiler yasal düzenlemelerle 

belirli ölçüde ülkeler arası karşılıklı anlaşmalara göre kurulmuş organlara 
devredilebilir. Bu amaçla millet meclisine sunulan kanun teklifinin kabulü için 
Millet Meclisi üye tamsayısının 5/6’sının oyu gerekir. Eğer bu oranda çoğunluk 
elde edilemez fakat salt çoğunluk bulunur ve hükümet de kanun teklifini 
desteklerse teklif salt çoğunlukla onaydan sonra referanduma sunulur. Buradaki 
referandum şarta bağlı mecburi referandumdur.  

Yasama Referandumu 
Danimarka’da kanunların referanduma götürülmesi azınlığın çoğunluk 

karşısında sahip olduğu bir araçtır. 42’nci maddeye göre bir kanun teklifi Millet 
Meclisi tarafından kabul edildikten sonra üye tamsayısının 1/3’ü kanun 
teklifinin referanduma sunulmasını kanun teklifinin kabul edildiği tarihten 
itibaren üç takvim günü içinde Meclis Başkanından talep edebilir. Bu talep 
yazılı şekilde yapılmalı ve talepte bulunan üyeler tarafından imzalanmış 
olmalıdır.  

Bir kanun teklifi hakkında referandum talebinde bulunulmuşsa Millet 
Meclisi teklifin nihai oylanmasından itibaren 5 gün içinde teklifi geri çekebilir. 
Bu hükümle çoğunluğa, teklifin referandumda reddedilme ihtimalinin siyaseten 
kötü etkilerinden kurtulma fırsatı verilmiştir. 

Teklif eğer 5 günlük süre içinde çoğunluk tarafından geri çekilmezse, 
teklifin referanduma sunulacağı yönündeki bilgi en kısa zamanda Başbakanlığa 
iletilir. Başbakanlık, kanunu Resmi Gazetede yayımlatırken referanduma da 
gidileceğini ilan eder. Referandum ilan tarihinden sonra en erken 12 en geç 18 
gün içinde yapılır. Referandumda “evet” veya “hayır” oyu kullanılır.  

Kanun teklifinin referandumda reddedilmiş sayılması için oylamaya 
seçmenlerin salt çoğunluğunun katılmış olması ve toplam seçmen sayısının en 
az yüzde 30’unun hayır vermiş olması gerekir.  
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Anayasa Değişikliklerinin Referanduma Sunulması 
Anayasanın 88’inci maddesine göre Millet Meclisi bir anayasa değişikliği 

teklifini kabul eder ve hükümet bu değişikliği desteklerse genel seçim ilan 
edilir. Yeni seçilen Millet Meclisi de anayasa değişikliğini değiştirmeden 
onaylarsa bu onaydan sonra 6 ay içinde değişiklik teklifi referanduma sunulur. 
Referandumun kabul edilmiş olması için iki şartın bir arada sağlanması 
gerekmektedir: 1) Oylamaya katılanların salt çoğunluğu lehte oy vermiş olmalı 
2) Lehte oy verenler toplam seçmen sayısının en az yüzde 40’ına tekabül 
etmelidir. 

Referanduma Sunulamayacak Kanunlar 
42’nci maddenin 6’ncı fıkrasına göre bütçe, ek bütçe, geçici bütçe, devlet 

borçlanma, maaş ve emeklilik, vatandaşlık, istimlâk, doğrudan ve dolaylı 
vergilendirme, uluslararası sözleşmelere istinaden gerekli düzenlemeler için 
yapılan kanunlar referanduma sunulamaz.  

Estonya 

Önemli Ulusal Konularda Referanduma Gidilmesi 
105’inci maddeye göre meclis bir kanun tasarısını veya ulusal bir sorunu 

referanduma götürebilir. Oylamaya katılanların çoğunluğunun verdiği karar 
geçerlidir. Referandum yoluyla kabul edilen kanun Cumhurbaşkanı tarafından 
derhal yayımlanır. Referandum sonucu itibariyle bağlayıcıdır. Referanduma 
sunulmuş bir kanun oylamaya katılanların çoğunluğunun lehte oyunu alamazsa 
Cumhurbaşkanı olağanüstü seçimlere gidileceğini ilan eder.  

Anayasa Değişikliğiyle İlgili Referandum 
Anayasa değişikliğiyle ilgili referandum meclis üye tam sayısının 

3/5’inin kararıyla yapılır. Bu karar alındıktan sonra 3 ay geçmeden referanduma 
gidilemez. 

Anayasanın birinci bölümünde yer alan genel hükümler ve 15’inci 
bölümünde yer alan anayasanın değiştirilmesi ancak referandumla 
değiştirilebilir. Anayasa değişikliği konusu olan kanun referandumda veya 
meclis tarafından reddedilirse bir yıl geçmeden yeniden referanduma 
sunulamaz.  

Referanduma Sunulamayacak Konular  
106’ncı maddeye göre; bütçe, vergilendirme, devletin mali 

yükümlülükleri, uluslararası anlaşmaların onaylanması ve yürürlükten 
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kaldırılması, olağanüstü hal ilanı/sona erdirilmesi, ulusal savunma konularında 
referandum düzenlenemez. Referandumda izlenecek prosedür bir referandum 
kanunuyla belirlenir.  

Finlandiya 
Finlandiya’da sadece istişari referandum yapılabilmektedir. 53’üncü 

maddeye göre istişari referandum yapılması bir kanunla düzenlenir. Bu kanunda 
hangi konularda seçmene gidileceği ve referandumun zamanı belirlenmiş 
olmalıdır. Referandumun nasıl yapılacağı yine, kanunla belirlenir. 

Fransa 

Cumhurbaşkanının Bazı Kanunları Referanduma Sunma Yetkisi 
11’inci maddeye göre Cumhurbaşkanı; hükümetin, parlamento toplantı 

halindeyken yaptığı öneri veya iki meclisin resmi gazetede yayımlanmış olan 
ortak önergesi üzerine, kamu mercilerinin teşkilatlandırılması yasa tasarılarını, 
kamunun sosyal, ekonomik ve siyasal reformuna ilişkin tasarılarını ve 
Anayasaya aykırı olmasa da kurumların işleyişi üzerinde etki yapabilecek bir 
antlaşmanın onaylanması için izin verilmesine ilişkin her yasa tasarısını 
referanduma sunabilir. Referandumun, Hükümetin önerisi üzerine 
gerçekleşmesi durumunda, Hükümetin her iki Mecliste de konuya ilişkin 
açıklamalar ve yapar ve ardından konuyla ilgili müzakere yapılır. Bu 
referandum, niteliği itibariyle ihtiyaridir. 

Belli Sayıda Seçmenin İmzalarıyla Desteklediği Belli Sayıda 
Milletvekilinin Bazı Kanunlarla İlgili Olarak Sunduğu Teklifin 
Referanduma Götürülmesi 
11’inci maddeye göre; yukarıda bahsedilen kanunlara ilişkin referandum, 

parlamento üyelerinin 1/5’inin, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin onda 
birinin desteğiyle sunacakları teklif üzerine gerçekleştirilebilir. Bu teklif, 
“Parlamento Üyeleri Tarafından Getirilen Kanun Teklifi” şeklinde olacaktır ve 
bir yıldan az süre içinde çıkartılmış bir yasa hükmünün iptali için uygulanmaz. 
Referandumun yapılma şartları bir organik kanunla düzenlenir. Parlamento 
Üyeleri Tarafından Getirilen Kanun Teklifi her iki Meclis tarafından organik 
kanunda belirtilen süre içinde müzakere edilmezse, Cumhurbaşkanı bu kanun 
teklifini referanduma sunar. Fransız halkı referandumda kanun teklifinin lehine 
oy kullanmazsa, referandum tarihini takip eden iki yıllık dönemin sonuna kadar 
aynı konuda yeni bir referandum teklifi yapılamaz. Referandum sonucunda 
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kanun tasarısı ya da teklifi kabul edilirse, Cumhurbaşkanı bunu referandumun 
sonuçlanmasından itibaren onbeş gün içinde ilân eder. 

Yerel Referandum 
72’nci maddeye göre; bir mahalli idarenin yetkisine giren işlem ya da 

karar tasarıları, bir organik yasayla belirlenecek şartlar dâhilinde, o mahalli 
idarenin önerisiyle, referandum yoluyla bu idarenin seçmenlerinin kararına 
sunulabilir. 

Avrupa Topluluklarına ve Avrupa Birliğine Bir Devletin Katılımına 
İlişkin Referandum  
88’inci maddeye göre; Avrupa Topluluklarına ve Avrupa Birliğine bir 

devletin katılımına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına yetki veren tüm kanun 
teklifleri Cumhurbaşkanınca referanduma sunulur. 

Anayasa Değişikliğine İlişkin Referandum 
89’uncu maddeye göre anayasayı değiştirme girişiminde bulunma yetkisi 

Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanına ve Parlamento üyelerine aittir. 
Değiştirme tasarı ya da teklifi 42’nci maddenin 3’üncü fıkrasında belirtilen 
mühlet içinde görüşülmeli ve her iki Meclis tarafından da aynı hükümlerle 
kabul edilmelidir. Değişiklik, referandumla onaylandıktan sonra kesinlik 
kazanır.  

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı, değişiklik tasarısını Kongre iki Meclis 
halinde toplantıya çağrılan parlamentoya sunmaya karar verirse bu tasarı 
referanduma sunulmaz; bu takdirde, değişiklik tasarısının onaylanması, 
Kongrede kullanılan oyların 3/5’inin çoğunluğu ile mümkündür. Kongrenin 
Başkanlık Divanı, Millet Meclisinin Başkanlık Divanıdır. Ülkenin bütünlüğü 
tehlikede olduğu durumlarda, anayasa değişikliği süreci başlatılamaz ve devam 
ettirilemez.  

Referanduma Sunulamayacak Konular 
Hükümetin Cumhuriyet niteliği anayasa değişikliği konusu yapılamaz, 

dolayısıyla referanduma da konu olamaz. 

Hollanda 
Hollanda’da ulusal ve yerel düzeyde referandum uygulamalarına 

anayasada yer verilmemektedir. Ancak hükümet belli konularda özel bir kanun 
çıkararak danışma referandumu yapabilmektedir. 
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İrlanda 

Önemli Ulusal Konularda Referanduma Gidilmesi 
27’nci madde’yle düzenlenmiştir. Bu madde, anayasanın değiştirilmesini 

öngören tasarı ve teklifler dışında bütün tasarı ve tekliflere uygulanır. Senato 
(Seanad Éireann) üyelerinin çoğunluğu ve Temsilciler Meclisi (Dáil Éireann) 
üyelerinin en az 1/3’ü ortak bir dilekçeyle Cumhurbaşkanına 27’nci madde 
gereğince kanunun son derece önemli bir ulusal konu hakkında olduğundan 
bahisle halkın görüşüne başvurulması gerektiğini ve bu nedenle 
Cumhurbaşkanının kanunun imzalamak ve yayımlamaktan kaçınarak 
referanduma götürmesini talep edebilirler. Başvuru usulü ayrıntılı bir şekilde 
anlatılmıştır. Buna göre; 

1. Dilekçe yazılı olmalı ve dilekçeyi veren parlamento üyelerinin 
imzalarını taşımalı 

2. Dilekçe gerekçeli olmalı ve İrlanda Parlamentosu’nun (Oireachtas) 
her iki meclisinde de geçirildikten sonra 10 gün geçmeden verilmiş 
olmalıdır. 

3. Cumhurbaşkanı 27’nci madde çerçevesinde kendisine arz edilen 
dilekçe üzerine Devlet Konseyine danıştıktan sonar kararını verir. 

4. Anayasanın 26’ncı maddesi gereğince kanun Anayasa Mahkemesine 
gönderilmişse Anayasa Mahkemesi kararını vermeden önce 
Cumhurbaşkanı dilekçeyle ilgili işlem yapmak zorunda değildir.  

5. Cumhurbaşkanı, dilekçede bahsedildiği gibi kanunun son derece 
önemli ulusal bir konu hakkında olduğu ve bu konuda halkoyuna 
başvurmak gerektiğine karar verirse Başbakanı ve meclislerin 
başkanlarını yazılı olarak bilgilendirir ve teklifi 
a) Cumhurbaşkanının kararından sonraki 18 ay içinde referandumla 

kabul edilmedikçe veya 
b) Aynı sürede Temsilciler Meclisi feshedilip tekrar toplandıktan 

sonra kabul edilmedikçe;  

imzalayıp yayımlamayacağını bildirir. Referanduma gidilmesinde 
Cumhurbaşkanının takdir yetkisi vardır. Bu nedenle ihtiyari bir referandumdur. 
Ancak referanduma gidilirse sonucu itibariyle bağlayıcı bir yasama 
referandumu olmaktadır. 

Referanduma sunulan, anayasa değişikliği hariç, konularda çoğunluk 
değişiklik aleyhinde oy kullanmış ve bu seçmenlerin sayısı toplam seçmen 
sayısının 1/3’ünden az değilse değişiklik reddedilmiş sayılır.  
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Anayasa Değişikliklerinin Referanduma Sunulması 
46’ncı maddeye göre anayasa değişikliği öngören tasarı ve teklifler ilk 

olarak Temsilciler Meclisinde görüşülecek ve her iki mecliste de geçirildikten 
sonra yürürlükte olan referandumla ilgili kanun hükümleri çerçevesinde 
halkoyuna sunulacaktır.  

47’nci maddeye göre Anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda 
kullanılan oyların çoğunluğu değişiklik lehinde olursa anayasa değişikliği kabul 
edilmiş sayılır. 

İspanya 

Özel Önem Taşıyan Kararlarla İlgili Referandum 
92’nci maddeye göre özel önem taşıyan siyasi kararlar bir referandumla 

tüm vatandaşların oyuna sunulabilir. Referandum, Kongrenin verdiği yetki 
ardından Başbakanın önerisiyle Kral tarafından ilan edilir. Bu referandum 
danışma niteliğindedir. Aynı maddeyle anayasada belirtilen farklı referandum 
türleri için bir organik kanun çıkartılacağı da hükme bağlanmıştır.  

Anayasal Değişikliklerinin Referanduma Sunulması 
Niteliği itibariyle ihtiyari bir referandumdur. 167’nci maddeye göre; 

Anayasa değişikliği Parlamento (Cortes Generales) tarafından kabul edildikten 
sonra, kabul tarihinden itibaren 15 gün içinde meclislerden birinin üyelerinin 
1/10’u tarafından talep edildiğinde, onaylanmak üzere referanduma sunulur. 

Anayasal Reformların Referanduma Sunulması 
168’inci maddeyle düzenlenmiştir. Niteliği itibariyle mecburi bir 

referandumdur. Anayasal reformla kastedilen anayasanın tamamen 
değiştirilmesi veya Başlangıç, Temel Hak ve Özgürlükler ve Krallık bölümlerini 
değiştiren kısmi bir değişiklik önerilmesidir. Bu durumda, reform niteliğindeki 
değişiklik her bir meclisin üyelerinin 2/3 çoğunluğuyla onaylandıktan sonra 
parlamentoderhal feshedilir. Yeniden seçilmiş meclisler reform metnini 2/3 
çoğunlukla onaylarlar. Reform Parlamento tarafından kabul edildikten sonra 
onaylanmak üzere referanduma götürülür. 

Özerk Toplulukların Statüleriyle İlgili Referandum 
151’inci maddenin 2’nci fıkrasıyla düzenlenmiştir. Buna göre; hükümet, 

üyelerinin salt çoğunluğu tarafından kabul edilmek üzere, sadece Özerklik 
Statüsünün taslağını hazırlamak amacıyla, kendilerinin bir Meclis 
oluşturabilmeleri maksadıyla özyönetim isteyen bölgedeki seçim çevrelerinden 
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seçilerek gelmiş tüm milletvekili ve senatörleri toplantıya çağırır. Taslak statü, 
Parlamenter Asamblesinde kabul edildiğinde, ortak mutabakatla nihai şekline 
karar vermek için, öneren Asamble’den bir delegasyonun yardım ve işbirliğiyle, 
iki aylık bir süre zarfında inceleyecek olan Anayasa Komisyonuna gönderilir. 
Böyle bir anlaşma sağlanırsa, ortaya çıkan metin bir referandumla, önerilen 
statü kapsamında olacak bölge içindeki illerin seçmenlerine sunulur. 
Referandumla statünün kabul edilmesi için geçerli oyların çoğunluğunun kabul 
yönünde olması gerekir. Bununla birlikte, statünün referandumla kabulünün 
nihai aşama olmadığını belirtmek gerekmektedir. Taslak statü, her bir ilde, 
kullanılan geçerli oyların çoğunluğu ile onaylanırsa, parlamentoya sevk edilir. 
Her iki meclisin genel kurulunda yapılan oylamayla metin kabul edilir. Bundan 
sonra Kral statüyü onaylar ve kanun olarak yayımlar.  

Anayasa Komisyonu ile Parlamenter Asamblesi arasında yukarıda 
belirtilen anlaşma sağlanamazsa taslak statünün parlamentodaki yasama süreci, 
kanun tasarılarınınkiyle aynı olur. Parlamentoda kabul edilen metin, bir 
referandumla, taslak statünün kapsayacağı bölge içindeki illerin seçmenlerinin 
oylarına sunulur. Her ildeki kullanılan geçerli oyların çoğunluğu ile kabul 
edilmesi durumunda, Kral statüyü onaylar ve kanun olarak yayımlar. 

152’nci maddenin 2’nci fıkrasına göre Statüler bir kez kabul edildikten ve 
yayımlandıktan sonra, değiştirilmeleri için kendilerinde belirtilen usuller 
çerçevesinde ve ilgili seçim kütüklerinde kayıtlı seçmenlerin referandumla 
oylarına başvurulur. 

İsveç 

İstişari Referandum 
8’inci bölüm, 2’nci madde 5’inci fıkraya göre; ulusal düzeyde istişari bir 

referandum düzenlenmesi ve temel bir kanun hakkında referandum yapılması 
için öncelikle bu konuda kanun çıkarılması gerekmektedir. İstişari referandum 
sonucu itibariyle bağlayıcı değildir.  

Askıya Alınmış Temel Kanun Hakkında Referandum 
Temel kanunlar hakkında referanduma gidilebilmesi için askıya alınmış 

temel kanun hakkında ve yeni seçimlerden sonra, meclis üye tamsayısının en az 
1/10’unun verdiği referandum önergesi, üye tamsayısının en az 1/3’ü tarafından 
kabul edilmelidir.  

Referanduma katılanların çoğunluğu ret yönünde oy kullanırsa ve 
bunların sayısı son seçimlerde geçerli oy kullananların sayısının yarısını 
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geçiyorsa askıda bulunan temel kanun reddedilmiş sayılır. Diğer durumlarda 
kanun nihai müzakere için meclise gönderilir.  

İtalya 

Yasama Referandumu (İlga Edici Referandum) 
75’inci maddeye göre 500.000 seçmen veya beş Bölge Meclisinin 

istemesi durumunda, bir kanun veya kanun niteliğinde olan bir kararın kısmen 
veya tamamen kaldırılması için genel referanduma başvurulur. Referanduma 
sunulan teklifin kabul edilmesi için seçmenlerin yarısından fazlası referanduma 
katılmalı, geçerli oyların da yarısından fazlası olumlu yönde olmalıdır. 

Yeni Bölge Oluşturulması veya Mevcut Bölgelerin Değiştirilmesine 
İlişkin Referandum 
132’nci maddeye göre, ilgili nüfusun en az 1/3’ünü temsil eden birkaç 

Komün Meclisinin önerisiyle ve bu istek söz konusu nüfusun çoğunluğu 
tarafından referandumda onaylandıktan sonra, bir temel kanunla, Bölge 
Meclisleriyle görüşmelerden sonra, mevcut bölgelerin birleştirilmesi veya en az 
bir milyon nüfusu olan yeni bölgelerin yaratılması kararlaştırılabilir.  

Bir bölgeden ayrılmak ve bir başkasıyla birleştirilmek isteyen iller ve 
komünlere, bu illerin ve komünlerin nüfusunun çoğunluğunun ve söz konusu 
komün ya da komünlerin oyunu alan bir referandum ve Cumhuriyet kanununun 
ardından ve Bölge Meclislerinin görüşü alındıktan sonra izin verilebilir. 

Anayasanın Değiştirilmesiyle İlgili Referandum 
İtalya’da anayasa değişiklikleri otomatik olarak referanduma 

sunulmamaktadır. 138’inci maddeye göre değişikliğin referanduma sunulması 
için meclislerden birinin üyelerinin 1/5’i, 500.000 seçmen veya beş Bölge 
Meclisinin istemde bulunması gerekmektedir. Bunun üzerine, yayımlandıkları 
tarihten itibaren üç ay içinde değişiklikler referanduma sunulur. Referanduma 
sunulan kanun, geçerli oyların çoğunluğuyla onaylanmadıkça yayımlanmaz. 
Ayrıca, meclislerin her birinde, üyelerin 2/3 çoğunluğuyla kanun kabul edilirse 
referanduma başvurulmaz. 

Avrupa Toplulukları ve AB ile İlgili Referandum 
88’inci maddeye göre Avrupa Topluluklarına ve Avrupa Birliğine bir 

devletin katılımına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına yetki veren tüm kanun 
teklifleri cumhurbaşkanınca referanduma sunulur. Yukarıdaki hükme rağmen, 
parlamento, her bir meclisin üye tam sayısının 3/5’i çoğunlukla kabul edeceği 
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benzer içerikli bir önergeyi kabul etmek suretiyle, bu kanun teklifinin, 
referanduma sunulmadan, 89’uncu maddenin 3’üncü fıkrasında belirtilen usule 
göre kanunlaşmasına izin verebilir. 

Bölgelerin Statüleri Hakkında Referandum 
Bölge Statüsü, anayasaya uygun olarak çıkarılan ve bölgelerin kuruluş ve 

işleyişleriyle ilgili temel prensipleri ortaya koyan bir metindir. 123’üncü 
maddeye göre her bölgenin bir statüsü vardır. Bölge Meclisi, iki görüşme 
arasında en az iki ay olmak şartıyla, üyelerinin mutlak çoğunluğuyla kabul ettiği 
bir kanunla bölgesel statüyü kabul eder ve değiştirir. Bu kanunu Hükümet 
Komiserinin onaylaması gerekmez. Cumhuriyet Hükümeti, bölgesel statüleri, 
yayımlandıkları tarihten itibaren otuz gün içinde anayasaya uygunluk için 
Anayasa Mahkemesine götürebilir.  

Statü, yayımlandıktan itibaren üç ay içinde, bölge seçmenlerinin 1/5’i 
veya Bölge Meclisi üyelerinin 1/5’inin isteği üzerine referanduma götürülür. 
Statünün kabul edilmesi için geçerli oyların çoğunluğunun statü lehinde olması 
gerekir. 

Referanduma Gidilemeyecek Konular 
75’inci maddeye göre; vergi, bütçe, genel af veya özel af veya bir 

uluslararası antlaşmayı onaylayan bir kanun hakkında referanduma gidilemez. 

Letonya 

Parlamentoyu Fesheden Referandum 
14’üncü maddeye göre seçmenlerin en az 1/10’u parlamentoyu (Saeima) 

feshedecek bir referandum başlatma hakkında sahiptir. Parlamentonun 
feshedilmiş sayılması için oylamaya katılan seçmenlerin çoğunluğu fesih 
yönünde oy kullanmış olmaları ve bunların sayısının son meclis seçimlerine 
katılmış seçmenlerin sayısının en az 2/3’ü olmalıdır. Fesih için referandum 
parlamento toplandıktan sonra bir yıl geçmeden ve görev süresinin bitmesine bir 
yıl kala başlatılamaz. Milletvekilleri bireysel olarak geri çağrılamaz. 

48’inci maddeye göre Cumhurbaşkanı Meclisin feshedilmesini önerebilir. 
Bu önerinin ardından bir ulusal referandum düzenlenir. Referandumda oyların 
yarıdan fazlası fesih yönünde olursa parlamento feshedilmiş sayılır. Yeni 
seçimler fesih tarihinden itibaren iki ay geçmeden yapılır. Eğer referandumda 
oyların yarısından fazlası parlamentonun feshi yönünde kullanılırsa 
Cumhurbaşkanı da görevden alınmış sayılır. Parlamento yeni bir cumhurbaşkanı 
seçer. 
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AB’ye Katılma ve AB’deki Önemli Kararlarla ile İlgili Referandum 
68’inci maddeye göre, Letonya’nın Avrupa Birliği üyeliğine ulusal bir 

referandumla karar verilecektir. Letonya’nın Avrupa birliğindeki üyeliğiyle 
ilgili önemli kararlar da Parlamento üyelerinin en az yarısının başlatacağı bir 
referandumla alınacaktır. 

Yürürlüğe Girmesi Ertelenen Bir Kanun’un Seçmenler Tarafından 
Referanduma Götürülmesi 
72’nci maddeye göre Cumhurbaşkanı bir kanunun yayımlanmasını iki ay 

erteleyebilir. Bunun için parlamento üyelerinin en az 1/3’ünün bu yönde talebi 
gereklidir. Böylelikle ertelenen kanun, eğer seçmenlerin en az 1/10’u bu yönde 
bir talepte bulunursa ulusal referanduma sunulur. İki aylık sürede referandum 
talebi gelmezse sürenin sonunda kanun yayımlanır. Parlamento kanunu yeniden 
görüşür ve en az 3/4 çoğunlukla kabul ederse ulusal referanduma gidilmez. 
Referanduma sunulan kanunun ilga edilmiş sayılması için son Parlamento 
seçimlerine katılmış seçmen sayısının en az yarısı referanduma katılmış ve 
bunların da çoğunluğu kanunun ilga edilmesi için oy kullanmış olmalıdır.  

Bazı Konulardaki Anayasal Değişikliklerin Mecburi Referanduma 
Sunulması 
77’nci maddeye göre; Parlamentonun Anayasanın 1’inci (Letonya 

bağımsız demokratik bir cumhuriyettir), 2’nci (Egemenlik Letonya halkınındır), 
3’üncü (Letonya devletinin toprakları, sınırları uluslararası anlaşmalarla 
belirlendiği haliyle, Vidzeme, Latgale, Kurzeme ve Zemgale’den oluşur), 
4’üncü (Letonca, Letonya Cumhuriyeti’nin resmi dilidir. Letonya’nın bayrağı 
kırmızı zemin üzerinde beyaz bir çizgidir), 6’ncı (Parlamento genel, doğrudan 
ve eşit, gizli oy, nispi temsil usulüne göre seçilir) veya 77’nci (Parlamento; 
Anayasanın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı veya yetmişyedinci 
maddeleri değiştirdiğinde bu değişiklikler ulusal referandumla onaylanmadıkça 
yürürlüğe girmez) maddelerini değiştirmesi halinde bu değişiklikler ulusal 
referandumla onaylanmadıkça yürürlüğe girmez. 

Seçmenlerin Anayasa Değişikliği Teklifi veya Kanun Teklifi Sonucu 
Referanduma Gidilmesi 
78’inci maddeye göre; toplam seçmen sayısının en az 1/10’u kadar 

seçmen anayasa değişikliği teklifi veya kanun teklifini cumhurbaşkanına 
verebilir. Cumhurbaşkanı bu teklifi Parlamentoya gönderir. Eğer parlamento 
bunu değiştirmeksizin kabul etmezse, teklif ulusal referanduma sunulur.  
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79’uncu maddeye göre anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda 
seçmenlerin en az yarısı değişiklik lehinde oy vermişse değişiklik kabul edilmiş 
sayılır. Kanun tasarısının, Letonya’nın AB üyeliği ve üyelik durumundaki 
önemli değişikliklerin referanduma sunulması hakkında olması durumunda 
değişikliğin kabul edilebilmesi için referanduma bir önceki parlamento 
seçimlerine katılmış seçmenlerin en az yarısının katılmış olması ve referanduma 
katılanların çoğunluğunun değişiklik lehinde oy kullanması gerekmektedir.  

Referanduma Gidilemeyecek Konular  
73’üncü maddeye göre; bütçe, borçlanma, vergi, gümrük, demiryolu 

tarifeleri, askere alma, savaş ilanı, barış anlaşmaları, olağanüstü hal ilanı ve 
sona erdirilmesi, asker gönderme ve diğer uluslarla yapılan anlaşmalar 
referanduma sunulamaz.  

75’inci maddeye göre ise parlamento en az 2/3 çoğunlukla bir kanunun 
“ivedi” (ivedilikle görüşülmesi gereken) kanun olmasını talep ederse bu kanun 
referanduma sunulamaz.  

Litvanya 

Ulusu İlgilendiren Önemli Konularda Referandum 
9’uncu maddeye göre ulus ve devleti ilgilendiren en önemli konularda 

referanduma gidilir. Hangi konularda olacağı kanunla belirlenir.  

Belli Sayıda Seçmenin Talep Ettiği Referandum  
9’uncu maddeye göre en az 300.000 seçmen talep ederse referandum 

düzenlenir.  

Bazı Konularda Mecburi Anayasal Referandum 
148’inci maddeye göre Anayasanın 1’inci maddesi (Litvanya devleti 

bağımsız demokratik bir cumhuriyettir) ancak referandumla değiştirilebilir. 
Referandumda seçmenlerin en az 3/4’ünün değişiklik yönünde oy kullanması 
gerekir. “Litvanya Devleti” başlıklı 1’inci bölümle “Anayasanın Değiştirilmesi” 
başlıklı 14’üncü bölüm de ancak referandumla değiştirilebilir. 

Lüksemburg 
Lüksemburg Anayasası’nda sadece ulusal düzeyde istişari referanduma 

yer verilmiştir. 51’inci maddenin 7’nci fıkrasına göre kanunla belirlenen 
hallerde ve belirlenen şartlar altında, referandumla vatandaşların görüşleri 
sorulabilir.  
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Macaristan 

Ulusal Referandum 
8’inci maddeye göre; Parlamento, en az 200.000 seçmenin talebi üzerine 

ulusal referanduma gitme kararını vermek zorundadır. Parlamento, 
Cumhurbaşkanı, hükümet veya yüz bin seçmenin talebi üzerine referanduma 
gidebilir. Referandum sonucu bağlayıcıdır. Referandum parlamentonun yetki 
alanındaki herhangi bir konu üzerinde yapılabilir. Ulusal referandumun geçerli 
olması için toplam seçmen sayısının yarısından fazlasının “geçerli” oy 
kullanmış olması, sonucun kesinleşmesi için geçerli oyların yarısından 
fazlasının aynı cevabı (evet veya hayır) vermiş olması gerekir.  

9’uncu maddeye göre, Cumhurbaşkanı bir konu hakkında referanduma 
gidilmesini teklif edebildiği gibi referandumun tarihini de belirleme yetkisine 
sahiptir. 

Yerel Referandum 
31’inci maddeye göre; yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanlarına 

giren konularda yerel referandum düzenlenebilir. Bu referandumun nasıl 
yapılacağı kanunla belirlenir. Maddenin düzenlenmesinden anlaşılacağı üzere 
bu referandum ihtiyari bir referandumdur. 

Referanduma Gidilemeyecek Konular 
Ulusal referanduma gidilemeyecek olan konular 8’inci maddede 

sayılmıştır. Bunlar; 

a) Anayasanın değiştirilmesi sonucunu doğuracak olan,  
b) Bütçe ve uygulanması, merkezi vergi sistemi, emeklilik veya sağlık 

hizmeti aidatları, gümrük ve yerel vergilerle ilgili konular. 
c) Parlamento üyeleri, yerel temsilciler ve belediye başkanı, Avrupa 

Parlamentosu üyelerinin seçimi ile ilgili konular, 
d) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler, 
e) Parlamento yetki alanındaki kurumların kurumsal yapısı ve insan 

kaynakları, 
f) Parlamentonun feshi, 
g) Temsil kurumlarından herhangi birinin zorunlu feshi, 
h) Savaş ilanı, olağanüstü hal ve ulusal kriz durumu, önleyici savunma 

durumunun açıklanması veya uzatılması, 
i) Askeri operasyonlara katılmayla ilgili konular, 
j) Genel Af. 
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Polonya 

Devlet İçin Önemli Konularda Yapılan Referandum  
125’inci maddeye göre devlet için özel önem taşıyan konularla ilgili 

olarak ülke genelinde referanduma gidilebilir. Bu iki şekilde yapılabilir: 

1) Millet Meclisinde (Sejm) milletvekili tamsayısının en az yarısının 
hazır olduğu oturumda salt çoğunluğun kararıyla;  

2) Senatonun senatör tamsayısının en az yarısının hazır olduğu oturumda 
salt çoğunluğun kararı üzerine Cumhurbaşkanı tarafından 

Referanduma oy kullanma hakkı olanların yarısından fazlası katılmışsa 
referandum sonucu bağlayıcı olur. Aksi takdirde referandum danışma 
niteliğinde olur.  

Yerel Referandum 
170’inci maddeye göre kendi kendini yöneten bir topluluğun üyeleri, 

doğrudan seçimle kurulan yerel yönetim organının görevden alınması da dâhil 
olmak üzere, kendi topluluklarını ilgilendiren konularda bir referandum yoluyla, 
karar alabilirler. Yerel referandum yapma esasları ve usulleri kanunla belirlenir. 

Anayasa Değişikliğiyle İlgili Referandum 
235’inci maddeye göre Anayasa değişikliği kanun tasarısı 1’inci, 2’nci ve 

12’nci bölümlerdeki hükümlerle ilgiliyse39, kanun tasarısının Senato’da kabul 
edilmesinden itibaren 45 gün içinde, referanduma gidilmesi zorunludur. Bunun 
için başvuruyu Millet Meclisi Başkanına, milletvekilleri veya senato üye 
tamsayısının 1/5’i oranında üye veya cumhurbaşkanı yapabilir. Millet Meclisi 
Başkanı, müracaatın alınış gününden itibaren 60 gün içinde referandum 
yapılmasına karar verir. Oylamada, oy verenlerin çoğunluğu kabul yönünde oy 
vermişse değişiklik kabul edilir. 

Portekiz 

Önemli Konularda Yapılan Referandum 
115’inci maddeye göre; Cumhuriyet Meclisi veya hükümetin kendi 

sorumluluk alanlarına düşen konularla ilgili önerilerin ardından cumhurbaşkanı, 
referandum başlatabilir. Yöntem bakımından ihtiyari olan referandum sonucu 
itibariyle bağlayıcıdır.  

Referandumu bu şekilde başlatmanın bir diğer yolu belli sayıda seçmenin 
talepte bulunmasıdır. Bunun şekil ve şartlarının nasıl olacağı kanuni 
düzenlemeye bırakılmıştır. 
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 Referandum, Cumhuriyet Meclisi veya hükümetin, uluslararası bir 
anlaşma veya bir kanunu kabul ederek karar vermesi gereken ulusal çıkarlarla 
ilgili önemli konularla sınırlıdır.  

Yerel Referandum 
240’ıncı maddeye göre; kanunun belirleyeceği durum ve şartlarda ve 

hükümlerle, yerel yönetimler, yerel yönetim organlarının sorumluluk alanlarına 
giren konuları kayıtlı seçmenlerin oyuna sunabilirler. Kanun kayıtlı seçmenlere 
referandum süreci başlatma hakkı verebilir. 

Referanduma Sunulamayacak Konular ve Referandumla İlgili 
Sınırlamalar  
a) Anayasadaki değişiklikler; b) Bütçe, vergi veya mali içerikli kanunlar; 

c) 161’inci maddede öngörülen Cumhuriyet Meclisinin siyasi ve yasamayla 
ilgili sorumluluklarına giren konular; d) 164’üncü maddede öngörülen, 
Cumhuriyet Meclisinin münhasıran yasama sorumluluğuna sahip olduğu 
konular. [(i) bendindeki eğitim sisteminin temel unsurları ile ilgili hüküm hariç] 

Barış veya sınırların değiştirilmesi konuları dışında, 161’inci maddenin i) 
fıkrası uyarınca, ülke çıkarlarını ilgilendiren önemli konular referanduma 
götürülebilir. 

Her referandum sadece tek konuyu ele alır. Sorular nesnel, açık ve nettir 
ve evet veya hayır cevabı ister ve kanunda belirtilecek azami sayıyı geçmez. 
Kanun ayrıca referandumun kurgulanmasını ve yapılmasını düzenleyen diğer 
şartları da belirler.  

Egemenlik yetkilerini kullanan organlar, özerk bölgelerin özyönetim 
organları, yerel yönetim organları, Avrupa Parlamentosu üye seçimlerinin 
yapıldıkları tarihlerde referandum çağrısı veya oylaması yapılmaz. 

Romanya 

Önemli Ulusal Konularda Referandum 
90’ıncı maddeye göre cumhurbaşkanı, parlamentoya danıştıktan sonra, 

önemli ulusal konularda referanduma başvurabilir. Referandumla ilgili 
hükümler organik kanunla düzenlenir. İhtiyari bir referandumdur.  

Görevden Uzaklaştırılmış Cumhurbaşkanı ile ilgili Referandum 
95’inci maddeye göre eylemleriyle anayasaya kurallarını ihlal eden 

Cumhurbaşkanı hakkında Millet Meclisi ve Senato ortak oturumlarında toplam 
üye sayısının salt çoğunluğuyla görevden uzaklaştırma kararı verebilir. 
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Hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen cumhurbaşkanının durumu 
referanduma sunulur. Halk bu görevden uzaklaştırmayı onaylarsa 
cumhurbaşkanının görevi sona erer. 

Anayasa Değişikliği Konusunda Referandum 
Anayasa değişikliğini hükümetin önerisi üzerine cumhurbaşkanı, 

milletvekili veya senatör tamsayısının dörtte biri kadar milletvekili veya senatör 
veya 500.000 seçmen başlatabilir. Mecliste kabul edilen değişiklik metni en geç 
30 gün içinde referanduma sunulur. Bu, mecburi bir referandumdur. 

Slovakya 

Önemli Ulusal bir Konuda Düzenlenen Referandum  
95’inci maddeye göre referanduma gidilmesini 350.000 seçmen imzalı bir 

dilekçeyle isteyebilir. Bunun yanında Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi’nin 
kararıyla da referanduma gidilebilir. Referandum çağrısını Cumhurbaşkanı 
onaylar. Dilekçenin veya ulusal meclis kararının cumhurbaşkanına 
iletilmesinden sonraki 30 gün içinde referanduma gidilir. Bununla birlikte, 
cumhurbaşkanı referandum konusunun Anayasaya aykırılığı konusunda 
şüpheye düşerse konuyu Anayasa Mahkemesine götürebilir.  

97’nci maddeye göre Genel seçimlerden önceki 90 gün içinde referandum 
düzenlenemez. Ayrıca, genel seçimle birlikte referandum düzenlenebilir. 
Referandum sonucunda değişikliğin kabul edilebilmesi için toplam seçmen 
sayısının mutlak çoğunluğunun referanduma katılmış olması ve geçerli oyların 
mutlak çoğunluğunun kabul yönünde olması gerekmektedir. Millet Meclisi yeni 
bir anayasal kanun çıkararak referandum sonucu değiştirebilir veya iptal 
edebilir. Bu değişiklik referandum sonucu yürürlüğe girdikten sonra üç yıl 
geçmeden yapılmalıdır.  

Devletler Birliğine Katılmayla İlgili Referandum 
7’nci maddeye göre, Slovakya Cumhuriyeti bir devletler birliğine kendi 

özgür kararıyla katılabilir. Böyle bir birliğe katılmak veya birlikten ayrılmak 
ancak referandumla onaylanacak bir anayasal kanunla olabilir. 

Yerel Referandum 
67’nci maddeye göre yerel düzeyde yerel referandumla kararlar alınabilir. 

Yerel referandumla ilgili hususlar kanunla düzenlenir.  
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Cumhurbaşkanının Geri Çağrılması ile ilgili Referandum 
106’ncı maddeye göre cumhurbaşkanının görev süresi bitmeden önce bir 

referandumla görevine son verilebilir. Bunun için öncelikle ulusal meclisin üye 
tamsayısının en az 3/5’i oranındaki çoğunluğunun kararı üzerine meclis başkanı 
tarafından geri çağırma sürecinin başlatılması gerekir. Meclis kararı Meclis 
Başkanına ulaştıktan sonra 30 gün içinde referandum kararı verilir. Referandum 
kararı verildikten sonra 60 gün içinde referandum düzenlenir. Referandumda, 
toplam seçmen sayısının salt çoğunluğu cumhurbaşkanının geri çağrılması 
yönünde oy kullanırsa cumhurbaşkanı görevden alınır. Eğer cumhurbaşkanı 
referandum sonucunda görevinden alınmazsa, referandum sonuçlarının 
açıklanmasından sonraki 30 gün içinde meclisi fesheder. Fesihten sonraki yedi 
gün içinde Meclis Başkanı yeni bir genel seçime gidileceğini ilan eder.  

Referanduma Gidilmesi Yasaklanan Konular 
93’üncü maddenin 3’üncü fıkrasına göre; temel hak ve özgürlükler, vergi, 

resim ve harçlar, devlet bütçesi referandum konusu olamaz. 

Slovenya 

Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması İle İlgili Referandum 
3’üncü maddeye göre, uluslararası anlaşmalar parlamento tarafından 

onaylanmadan önce referanduma sunulabilir. Oy verenlerin çoğunluğu onay 
yönünde oy kullanırsa referandum onaylanmış olur. Referandum, sonucu 
itibariyle bağlayıcı niteliktedir.  

Yasama Referandumu 
Kanunla düzenlenen konularda ulusal meclis referanduma gidebilir. 

Referandumun sonucu bağlayıcıdır. Ulusal meclis referanduma kendi 
inisiyatifiyle gidebileceği gibi, milletvekillerinin en az 1/3’ü, ulusal konsey 
veya en az 40.000 seçmen tarafından referandum istendiğinde meclis 
referanduma gitmek zorundadır. Oy verenlerin çoğunluğu onay yönünde oy 
verirse öneri yasalaşır.  

Belediyelerin Kurulmasıyla İlgili Referandum  
Belediyeler, o bölgede yaşayan seçmenlerin katıldığı bir referandumun 

ardından kanunla kurulur.  
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Anayasa Değişiklikleriyle İlgili Referandum 
En az 30 milletvekili bir anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasını 

isterlerse anayasa değişikliği referanduma götürülür. Anayasa değişikliğinin 
referandumda kabul edilmiş sayılması için toplam seçmen sayısının salt 
çoğunluğu oylamaya katılmış olmalı ve oylamaya katılanların da çoğunluğu 
kabul yönünde oy vermiş olmalıdır. 

Yunanistan 

Son Derece Önemli Ulusal Konularda Referanduma Gidilmesi 
Anayasanın 44’üncü maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre son derece 

önemli ulusal konularda kabinenin önerisi ve meclisin salt çoğunluğuyla kabul 
ettiği referanduma gitme kararı cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir.  

Yasama Referandumu (Mali Konular Dışında Önemli Toplumsal 
Kanunlar İçin) 
Üye tamsayısının 2/5’inin önerisi ve 3/5 çoğunluğuyla kabulü üzerine 

önemli toplumsal kanunlarda referanduma gidilebilir. Bir kanun hakkında bir 
yasama döneminde ikiden fazla referanduma gidilemez.  

Sonuç 

Bu çalışma kapsamında ele alınan ülkelerin anayasalarına genel olarak 
bakıldığında şunlar söylenebilir: 

• Ülkelerin birçoğunda anayasalarda referandumla ilgili düzenlemelere 
yer verilmiştir. İncelenen ülkeler arasında yalnızca ABD ve Hollanda 
anayasalarında referanduma ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

• Ülkelerin çoğunda ulusal düzeyde referandum uygulaması 
bulunmaktadır. Bazı ülkelerde yalnızca yerel veya bölgesel 
referanduma atıfta bulunulmakta, ulusal düzeyde referanduma yer 
verilmemektedir. Almanya ve Belçika anayasalarında sadece eyalet 
düzeyi ve yerel referanduma yer verilmektedir.  

• Ulusal düzeyde referandumda genel olarak ortaya çıkan referandum 
türleri; anayasa değişikliklerinin referanduma sunulması, ulus (devlet) 
açısından önemli bir konunun referanduma götürülmesi, yasama 
referandumu, AB’ye katılım veya uluslararası topluluklara katılımla 
ilgili referandum, istişari referandumdur. Farklı örnekler olarak devlet 
başkanının seçimi ve görevden alınması (Avusturya), geri çağrılması 
(Slovakya) ve parlamentonun feshi (Letonya) verilebilir.  
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• Anayasa değişikliklerinin referanduma sunulması en yaygın görülen 
uygulamadır. Avusturya, Danimarka, Estonya, Fransa, İrlanda, 
İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovenya’da 
mecburi veya ihtiyari anayasal referandum uygulaması bulunmaktadır. 
Bu yaygın uygulamanın tersinin geçerliği olduğu ülkeler de vardır. 
Macaristan’da anayasanın değiştirilmesi sonucunu doğuracak olan 
kanunların, Portekiz’de anayasadaki değişikliklerin referanduma 
sunulması yasaklanmıştır. 

• Önemli ulusal bir konunun referanduma sunulması en çok rastlanılan 
referandum türlerinden biridir. Bu konuda düzenlemeye sahip olan 
ülkeler Estonya, İrlanda, İspanya, Litvanya, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya ve Yunanistan’dır.  

• Anayasalarında yerel referandum öngörmüş olan ülkeler Belçika, 
Bulgaristan, Fransa, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Slovakya ve Slovenya’dır. 

• Bazı ülkelerde referanduma sunulması yasaklanan konular anayasada 
açıkça belirtilmiştir. Bu ülkeler; Danimarka, Estonya, İtalya, Letonya, 
Macaristan ve Portekiz’dir. En çok yasaklanan konular bütçe, vergi, 
uluslararası anlaşmalardır. (Bkz. Tablo2) 

• Bazı ülkelerde referandumun kabul olması için asgari bir katılım oranı 
ve/veya asgari bir kabul oranı öngörülmüştür. Bu ülkeler; Danimarka, 
İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovenya ve Slovakya’dır. 
(Bkz. Tablo3) 
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eyaletlerin mevcut durumunun olduğu gibi kalması veya yeni eyaletin veya sınırları 
yeniden çizilen eyaletin oluşmasına yönelik soruyla yapılır. Yeni veya sınırları yeniden 
çizilen bir eyaletin oluşması için gerekli halkoylaması, eğer onun gelecekteki 
bölgesinde ve ilgili bir eyaletin ile eyalet aidiyetinin ayni anlamda değişeceği eyalet 
bölgesi veya bölge kısımlarının her birinde bir çoğunluk değişikliği onaylarsa kabul 
edilmiş olur. Eğer ilgili bir eyaletin bölgesinde bir çoğunluk değişikliği reddederse, halk 
oylaması reddedilmiş olur; ancak, eyalet aidiyeti değişecek olan bölge kısmında üçte iki 
bir çoğunluk değişikliği onaylayıp ilgili eyaletin tümünde üçte iki bir çoğunluk 
değişikliği reddetmiyorsa, oylama kabul edilmiş sayılır. (4) Kısımları çeşitli eyaletlere 
yayılan tek bir yerleşim ve ekonomik bölgesinde en az bir milyon nüfus mevcut ise, bu 
nüfusun federal seçimlere katılma hakkı olanların onda biri, bu alanın beraberce eyalet 
aidiyetinin oluşturulmasını halk istemi ile talep ediyorsa, o zaman federal yasa ile iki yıl 
içinde ya eyalet aidiyetinin değiştirilmesi 2. fıkraya göre belirlenir veya ilgili eyaletlerde 
referandum düzenlenir. (5) Referandum, yasada önerilen eyalet aidiyeti değişiminin 
onay bulup bulmadığını• saptamaya yöneliktir. Yasa, referanduma çeşitli, ancak ikiden 
fazla öneri sunamaz. Eğer, bir çoğunluk önerilen eyalet aidiyeti değişimini onaylıyorsa, 
o zaman federal yasa ile iki sene içinde eyalet aidiyetinin 2. fıkraya göre değişip 
değişmeyeceği belirlenir. Referanduma sunulan öneri 3. fıkranın 3. ve 4. cümlelerine 
göre bir onay bulursa, referandumun düzenlenmesinden sonra iki sene içerisinde 
önerilen eyaletin kurulması• için bir federal yasa çıkarılır; bu yasanın halkoylamasıyla 
onanması gerekmez. (6) Kamu oylamasındaki ve referandumdaki çoğunluk, federal 
parlamento seçimlerine katılma ehliyeti olanların en az dörtte birini kapsamak 
koşuluyla, kullanılan oyların çoğunluğudur. Ayrıca, halk oylamasının, halk isteminin ve 
referandumun ayrıntıları bir federal yasayla düzenlenir; bu yasa halk istemlerinin beş 
sene zarfında tekrarlanamayacağını da öngörebilir. (7) Eğer eyalet aidiyeti değişecek 
bölgenin nüfusu 50.000 den fazla değilse, eyaletlerin toprak varlıklarının diğer 
değişiklikleri,  ilgili eyaletlerin devlet anlaşmalarıyla veya Federal Konseyin onayı ile 
bir federal yasayla yapılabilir.  Ayrıntıları,  Federal Konseyin ve ayrıca Federal Meclisin 
çoğunluğunun onayı ile bir federal yasa ile düzenlenir. Bu yasada, ilgili belediye ile köy 
ve ilçelerin dinlenmesini öngörülür. (8) Eyaletler,  kendilerinin kapsamına giren 
toprakları veya bölge kısımlarını iki ila yedinci fıkralarda yazılan hükümlerden farklı 
olarak devlet antlaşmalarıyla düzenleyebilirler.  İlgili belediye ile köy ve ilçeler 
dinlenir. Devlet antlaşmasının, ilgili her eyalette halk oylamasıyla onanması gerekir. 
Devlet antlaşması eyaletlerin bölgelerinin kısımlarına ait ise, onama bu bölgelerin 
kısımlarındaki halk oylamalarına indirgenebilir;  beşinci cümlenin ikinci tümcesi 
uygulanmaz. Halk oylamasının sonucunu kullanılan oyların en az Federal Meclis 
seçimine katılma hakkı olanların dörtte birini kapsayan çoğunluğu belirler; ayrıntıları 
federal yasayla düzenlenir.  Devlet antlaşması Federal Meclisin onayını gerektirir  
39 I. Bölüm Cumhuriyet, II. Bölüm Kişilerin ve Vatandaşların Özgürlükleri, Hakları ve 
Ödevleri Genel İlkeler, Kişisel özgürlükler ve Haklar, Siyasi Özgürlükler ve Haklar, 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Ödevler, Özgürlükler ve Hakları Savunma 
Araçları, Yükümlülükler, 12’nci bölüm anayasa değişiklikleri hakkındadır. 
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ULUSLARARASI ANLAŞMALAR  

Mehmet Salih GÜN∗ 

luslararası hukukun kaynakları, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) 
Statüsünün 38. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre, uluslararası hukukun 

esas kaynakları anlaşmalar,1 yapılageliş (örf-adet) ve hukukun kabul görmüş 
genel ilkeleridir. Aynı maddede, uluslararası hukukun yardımcı kaynakları 
olarak da mahkeme kararları (içtihat) ve saygın hukukçuların görüşleri 
(öğreti/doktrin) sayılmaktadır.2  

Yapılageliş ve hukukun kabul görmüş genel ilkeleri tüm ülkeler için 
bağlayıcı olduğundan3 genelde bunların ulusal mevzuatın bir parçası olduğu 
hususuna anayasalarda atıfla yetinilmiştir. Diğer yandan devletlerin kendi 
rızalarıyla taraf oldukları anlaşmaların müzakeresinden yürürlüğe girişine kadar 
geçen süreç ulusal mevzuatta daha detaylı şekilde düzenlenmiştir. 22 Mayıs 
1969 tarihli (yürürlük 1980) “Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi” 
anlaşmayı “ister tek bir belgede, isterse iki veya daha fazla ilgili belgede yer 
alsın ve (kendine) mahsus ismi ne olursa olsun, devletler arasında yazılı şekilde 
akdedilmiş ve milletlerarası hukuka tabi olan milletlerarası anlaşma 
(mutabakat)...” şeklinde tanımlamıştır.4 1986 yılında yapılan (yürürlükte değil) 
“Viyana Devletler ve Uluslararası Örgütler veya Uluslararası Örgütler 

                                                 
∗ Yasama Uzmanı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

U
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Arasındaki Anlaşmalara İlişkin Sözleşme” daha önceki tanıma “uluslararası 
örgütleri” de eklemiştir.5 Söz konusu Sözleşmenin 2. maddesinin 1. fıkrasının a 
bendi anlaşma için “ister tek bir belgede, isterse iki veya daha fazla ilgili 
belgede yer alsın ve (kendine) mahsus ismi ne olursa olsun: i) bir veya daha 
fazla devlet ile bir veya daha fazla uluslararası örgüt, ii) uluslararası örgütler 
arasında yazılı şekilde akdedilmiş ve milletlerarası hukuka tabi olan 
milletlerarası anlaşma (mutabakat)…”6 tanımını vermektedir. Resmi tanımlarda 
da dile getirildiği gibi isimlendirme belgenin niteliği (dolayısıyla bağlayıcılığı) 
açısından önem taşımamaktadır. Zaten yapılan anlaşmaların büyük kısmının 
isminde “anlaşma” sözcüğü geçmemektedir. Anlaşma için yaygın olarak 
kullanılan diğer isimler arasında “sözleşme”, “protokol”, “konvansiyon” 
sayılabilir.7 

Bu çalışmada, Türkiye’deki yeni anayasa hazırlama çalışmaları 
çerçevesinde AB üyesi ülke, ABD ve Türk anayasalarında uluslararası hukukun 
esas kaynaklarına ilişkin düzenlemeler özetlenmiştir. 

ABD 
Amerika’da Senatonun tavsiye ve rızasıyla antlaşma yapma yetkisi 

Başkana aittir. Başkan ayrıca Senatonun tavsiye ve rızasıyla devletin başı olarak 
büyükelçileri, diğer diplomatik kişi ve konsolosları atamaktadır. (md.2, Bölüm 
2/2, Bölüm 3).  

Amerikan Anayasası eyaletlerin Kongrenin rızası olmadan başka bir 
eyalet veya yabancı bir devletle anlaşma yapmasını ve fiilen işgal edilmediği 
veya bir gecikme kabul etmeyecek kadar yakın bir tehlike olmadığı takdirde 
savaşa girmesini yasaklamaktadır (md.1, bölüm 10/1,3).  

Anayasaya göre yargı organının yetkisi; Birleşik Devletler yasalarından, 
bunlardan alınan yetki ile yapılmış veya yapılacak antlaşmalardan kaynaklanan 
davalar ile büyükelçileri, diğer diplomatik görevlileri ve konsolosları 
ilgilendiren bütün davaları da kapsamaktadır (md.3, bölüm 2/1). Büyükelçileri, 
diğer yabancı devlet temsilcilerini ve konsoloslarını ilgilendiren ve bir eyaletin 
taraf olduğu bütün davalarda ilk yargı yetkisi Yüksek Mahkemenindir (md.3, 
bölüm 2/2). Anayasa uyarınca yapılan Birleşik Devletler yasaları ve Birleşik 
Devletler’in yetkisi altında yapılmış ya da yapılacak bütün antlaşmalar ülkenin 
en üstün yasası(ları) olmakta ve bütün eyaletlerdeki yargıçlar, herhangi bir 
eyaletin Anayasası ya da yasalarındaki karşıt hükümlere rağmen bu üstün 
yasaya uymak zorundadır (md.6/2).8 
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Almanya 
Almanya Temel Yasası’na (Anayasa) göre yabancı devletlerle 

Federasyon (Almanya) adına anlaşmaları Cumhurbaşkanı akdeder (md.59/1). 
Federasyonun siyasal ilişkilerini düzenleyen veya federal yasamaya ait hususları 
ilgilendiren anlaşmalar federal yasaları kabule yetkili organların bir yasayla 
onayını veya iştirakini gerektirir. İdari mahiyetteki anlaşmalar bakımından, 
federal idareye ilişkin hükümler kıyasen uygulanır (md.59/2). Bu hususlardan 
da anlaşıldığı gibi yabancı devletlerle ilişkilerin düzenlenmesi Federasyona 
aittir (md.32/1). Buna rağmen bir eyaletin özel durumuna ilişkin bir anlaşma 
akdedilmeden önce, o eyaletin görüşü gecikmeden alınır (md.32/2). Bunun da 
ötesinde eyaletler, yasama yetkileri çerçevesinde, Federal Hükümetin onayıyla, 
yabancı devletlerle antlaşma yapabilirler (md.32/3). 

Alman Anayasası’na göre hukukun asıl kaynaklarından biri olan devletler 
hukukunun genel kuralları, federal hukukun ayrılmaz parçasıdır. Bu kurallar, 
yasalardan üstündür ve Federasyonun topraklarında oturanlar için doğrudan hak 
ve yükümlülükler doğurur (md.25). Bir davada, devletler hukukunun federal 
hukukun tamamlayıcı bir parçası olup olmadığının, kişiler için doğrudan 
doğruya haklar ve yükümlülükler doğurup doğurmadığının (md. 25) kuşkulu 
olması halinde davaya bakan mahkemenin Federal Anayasa Mahkemesine bu 
hususun aydınlatılması için başvurması zorunludur (md.100/2). 

Alman Anayasası, Federasyonun devletlerarası uyuşmazlıkların çözümü 
için genel, kapsamlı, mecburi, uluslararası tahkimi kuran anlaşmalara katılımını 
zorunlu görmektedir (md.24/3). Anayasa ayrıca, Alman İmparatorluğu 
tarafından akdedilmiş ve bu Anayasaya göre eyalet yasama organlarının 
yetkisine giren konulara ilişkin devletlerarası sözleşmeleri: 

a) genel hukuk ilkelerine göre geçerli oldukları,  

b) ilgililerin bütün hak ve itirazları saklı kalmak şartlarıyla  

yetkili organlar tarafından yenileri akdedilinceye veya ihtiva ettikleri 
hükümlere göre başka türlü sona erinceye kadar geçerli saymaktadır (123/2).9 

Avusturya 
Avusturya Anayasası’na göre uluslararası hukukun genel kabul görmüş 

ilkeleri federal hukukun ayrılmaz bir parçasıdır (md.9/1). Uluslararası 
antlaşmaları Federal Cumhurbaşkanı imzalamaktadır (md.65/1). Avusturya 
Anayasası, iki grup uluslararası anlaşma için Ulusal Konseyin (parlamento) 
onayının alınmasını şart koşmaktadır:  
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a) Siyasi nitelikteki anlaşmalar ile (eyaletlerin kendi yetki alanına giren 
konularda imzaladıkları hariç) mevcut düzenlemelerde değişiklik 
gerektiren anlaşmalar (md.50/1/1) 

b) AB temel anlaşmalarında değişiklik yapan anlaşmalar (md.50/1/2). 

Bu çerçevede imzalanan anlaşmalarla Federasyonun belli hükümet organ 
ve kurumlarının bazı yetkileri devredilebilir, uluslararası düzenlemeler 
çerçevesinde yabancı görevlilerin Avusturya’daki faaliyetleriyle Avusturyalı 
görevlilerin yurtdışındaki faaliyetleri düzenlenebilir. Bu bağlamda, Avusturya 
kurumlarının diğer devletlerin veya devletlerarası örgütlerin istekleri 
doğrultusunda çalışmaları veya diğer devlet veya devletlerarası örgütlerin 
Avusturya kurumlarının istekleri doğrultusunda çalışmasına ilişkin 
düzenlemeler yapılabilir (md.9/2). Ulusal Konseyin onayının gerektiği ilk grup 
anlaşmalar için aşağıdaki hususlar da geçerlidir (md.50/2/1-3): 

• Ulusal Konsey, bir konunun özellikle kendi yetkisinde olduğunu 
belirtmemişse bir anlaşmanın içeriğinde yapılacak basit değişiklikler 
için onaya gerek yoktur. 

• Bu anlaşmalar eyaletlerin yetki alanlarına giren konuları düzenliyorsa 
Federal Konseyin rızasının da alınması gerekir. 

• Ulusal Konsey bir uluslararası anlaşmayı onayladığında uygulama 
kapsamını (çerçevesini) belirleyebilir.  

Cumhurbaşkanı, Ulusal Konseyin onayını gerektirmeyen ya da 
eyaletlerin diğer komşu devlet veya onları oluşturan yapılarla imzaladığı ve 
mevcut yasalarda değişiklik (değişiklik/ilave) gerektirmeyen bir antlaşmayı 
imzalarken söz konusu antlaşmanın kararnameler çıkartılarak uygulanacağı 
talimatını verebilir (md.65/1). Cumhurbaşkanı; Federal Hükümeti, eyaletlerin 
yetki alanına girmeyen veya parlamento onayı gerektirmeyen (md.66/2); Eyalet 
hükümetlerini ise kendi istekleri (tavsiyeleri) ve Valinin müşterek imzasıyla, 
eyaletlerin yetki alanına giren ve mevcut yasalarda değişiklik 
(değişiklik/ekleme) gerektirmeyen antlaşmaları imzalamakla yetkilendirebilir 
(md.66/3). Bu yetkiler ayrıca, söz konusu antlaşmaların kararnameler 
çıkartılarak uygulanacağı talimatını da içerir (md.66/2-3). 

Avusturya Anayasası’nda  eyaletlerin uluslararası anlaşmalara ilişkin 
yetki ve sorumluluklarına geniş yer ayrılmıştır. Her şeyden önce Federal 
sınırlarda değişiklik öngören uluslararası anlaşmalar için etkilenen eyaletlerin 
rızasının alınması gerekmektedir (md.3/2). Eyaletler kendi yetki alanına giren 
konularda Federal Hükümetin açık veya zımni onayıyla (16/2)10 Avusturya’ya 
komşu devletlerle ya da onları oluşturan yapılarla/eyaletlerle antlaşmalar 
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yapabilir (md.16/1). Eyalet tarafından bu şekilde imzalanan anlaşmalar Federal 
Hükümetin talebiyle iptal edilebilir. Bir eyalet bu yükümlülüğü yerine 
getirmezse, bununla ilgili yetki Federasyona intikal eder (md.16/3). Eyaletler, 
uluslararası antlaşmaların uygulanması için kendi özerk yetki alanı çerçevesinde 
gerekli işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bir eyalet bu yükümlülüğünü 
eksiksiz şekilde yerine getirmezse (gerekli kanunların çıkartılması da dâhil) bu 
işlemleri gerçekleştirme yetkisi Federasyona intikal eder. Bu hüküm uyarınca 
Federasyonun yapacağı işlemler (özellikle çıkartılan bu nitelikteki bir kanun ya 
da yönetmelik) eyaletin yapılması zorunlu işlemi gerçekleştirmesiyle birlikte 
hükmünü yitirir (md.16/4). Federasyon, uluslararası antlaşmaların uygulanması 
konusunda ve eyaletlerin yetki alanına giren konularda da gözetim/denetim 
hakkına sahiptir. Federasyonun bu konuda eyaletlere karşı icra edeceği yetkiler 
102. maddede düzenlenen dolaylı federal idarenin konusu olan yetkilerle aynıdır 
(md.16/5). 

Anayasaya göre Federasyon ve eyaletler kendi görev ve yetki alanlarına 
giren konularda birbirleriyle anlaşmalar yapabilir. Federasyon adına bu tür 
anlaşmaları yapma yetkisi, anlaşmanın konusuna bağlı olarak, Federal 
Hükümete ya da Federal Bakana aittir. Federal yasama organını bağlayıcı 
nitelikteki anlaşmalar ancak Ulusal Konseyin onayıyla Federal Hükümet 
tarafından yapılabilir (md.15a/1). Eyaletler kendi aralarında ve ancak kendi 
yetki alanlarıyla ilgili konularda anlaşmalar yapabilir. Eyaletler bu nitelikteki 
anlaşmaları gecikmeksizin Federal Hükümetin bilgisine sunmak zorundadır 
(md.15a/2). Uluslararası hukukun antlaşmalara ilişkin esasları Federasyon ve 
eyaletler arasındaki anlaşmalara da uygulanır. Aynı esaslar, ilgili eyaletin 
kurucu kanunlarında aksine hükümler bulunmadıkça, eyaletler arasında yapılan 
anlaşmalar için de gerekli değişikliklerle uygulanır (md.15a/3). 

Anayasa Mahkemesi; Federal Hükümetin ya da bir eyalet hükümetinin 
müracaatıyla, 15a. maddenin 1’inci (eyalet ve Federasyon arasındaki anlaşma, 
md.138a/1) ile 2’nci (eyaletlerin kendi aralarındaki anlaşma, md.138a/2) 
fıkralarında kastedilen anlamda anlaşmaların mevcut olup olmadığını ve bu 
anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin, maddi talepler hariç olmak üzere, ifa 
edilip edilmediğini belirler (md.138a/1-2).  

Anayasa Mahkemesi, federal kanunun belirlediği usule göre, uluslararası 
hukuk ihlalleri hakkında karar verir (md.145). Anayasa Mahkemesi, 
antlaşmaların anayasaya aykırılıklarına hükmedebilir. Antlaşmaların icrasından 
sorumlu makamlar, Anayasa Mahkemesinin hukuka ya da anayasaya 
aykırılığına hükmettiği antlaşmaları, Anayasa Mahkemesi antlaşmanın geriye 
dönük olarak uygulanmaya devam edeceği mühleti belirlemedikçe, hükmün 
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yayımlandığı tarihten itibaren uygulamaya son verirler (md.140a/1).11 Anayasa 
Mahkemesi bir antlaşmanın hukuka ya da anayasaya aykırılığına hükmetmiş ise 
bu antlaşmayla ilgili olarak 65. maddenin 1’inci fıkrası uyarınca Federal 
Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılmış yönetmelikler ve 50. maddenin 2’nci 
fıkrası uyarınca Ulusal Konsey tarafından alınan kararlar Anayasa 
Mahkemesinin kararının yayımlandığı tarihten sonraki gün yürürlükten kalkar. 
(md.140a/2)12  

Belçika  
Belçika Anayasası’na göre belirli yetkilerin kullanımı anlaşma veya 

kanunla uluslararası kamu hukuku kurumlarına devredilebilir (md.34). 
Temsilciler Meclisi ve Senato, uluslararası anlaşmaları onaylayan ve 
uluslararası ve ulus-üstü taahhütlerin yerine getirilmesi için çıkarılan kanunlarda 
eşit yetkiye sahiptir (md.77/6-7).13 (Anayasaya göre toplulukların ve bölgelerin 
yetkisindeki alanlarla ilgili olarak anlaşma yapmak dâhil uluslararası alandaki 
işbirliklerini düzenleme hakları saklı kalmak şartıyla) uluslararası ilişkiler Kral 
tarafından yönlendirilir (md.167/1/1). Federal kurumlar (Kral, Senato ve 
Temsilciler Meclisi), kanunda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi şartıyla, 
uluslararası ve ulus-üstü yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için 
geçici olarak topluluk ve bölge hükümetlerinin yerini alabilir (md.169).  

Ülke topraklarının terki, takası veya genişletilmesi sadece kanunla 
gerçekleşebilir. (md.167/1/3). Toprak düzenlemelerine ilişkin olanlar dışındaki 
antlaşmaları Kral imzalar. Bu antlaşmalar ancak Temsilciler Meclis ve Senato 
tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer (md.167/2). Topluluk ve bölge 
hükümetlerinin her biri kendi yetki alanına giren konularla ilgili antlaşmalar 
yapar. Bu antlaşmalar ancak parlamentonun onayını aldıktan sonra yürürlüğe 
girer (md.167/3). Topluluk ve bölge hükümetlerinin imzaladığı antlaşmalar ve 
Anayasa gereği bölgelerin ya da toplulukların yetki alanının dışında kalan 
antlaşmaların yapılmasına ilişkin özel kurallar, 4. maddenin son fıkrasında 
belirtilen oy çokluğuyla14 kabul edilen bir kanunla düzenlenir (md.167/4). Kral, 
ilgili topluluk veya bölge hükümetinin onayıyla 18 Mayıs 1993 tarihinden önce 
imzalanan ve 3’üncü fıkrada belirtilen konuları kapsayan antlaşmaları 
feshedebilir. Topluluk ya da bölge hükümetleri kralın bu anlaşmaları 
feshetmesini isterse kral bunu ilân eder. İlgili topluluk ve bölge hükümetleri 
arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde izlenecek usul 4. maddenin son 
fıkrasında belirtilen oy çokluğuyla15 kabul edilen bir kanunla düzenlenir 
(md.167/5). Meclisler; Avrupa Topluluğunu kuran anlaşmalar, bunları tadil 
eden ya da tamamlayan anlaşmalar ve kanunlardaki her türlü değişiklikle ilgili 
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müzakereler hakkında başından itibaren bilgilendirilirler. Anlaşmanın taslağı 
imzalanmadan önce meclislere sunulur (168).16 

Birleşik Krallık 
Birleşik Krallık’ta anlaşmaların parlamento önüne getirilmesi veya 

parlamento tarafından onaylanması gerektiğine dair bir anayasal17 düzenleme 
yoktur. Anlaşma yapma yetkisi Taça (Kraliçeye) verilmiş bir ayrıcalıktır ve 
diğer bakanlara danışarak Dışişleri Bakanının önerisiyle yerine getirilir. 
Uygulanması yeni bir yasama işlemini gerektirmeyen anlaşmaların 
parlamentoda tartışılmasına gerek yoktur.  

Zamanla başta 1924 tarihli “Ponsonby Kuralı” olmak üzere anlaşma 
yapmaya ilişkin pek çok teamül oluşmuşsa da parlamentonun anlaşma yapmada 
“resmi bir rolünün olmaması” Birleşik Krallık parlamentosunu diğer ülkelerin 
parlamentolarından ayıran bir özellik olarak anılır ve bu alanda yetersiz kaldığı 
eleştirisi yapılır.18 Avam Kamarası Enformasyon Ofisine göre parlamentonun 
anlaşmalara ilişkin yetkileri düşünüldüğünde aslında Birleşik Krallık ile diğer 
ülkeler arasındaki fark görünenden azdır. Çünkü parlamento anlaşmalar 
üzerindeki denetimini çeşitli şekillerde yapmaktadır:19 

• Maliyeyi doğrudan ilgilendiren anlaşmalar devletin gelirini 
etkilediğinden parlamentonun rızasının alınması şarttır. Bu tür 
anlaşmalar genelde çift vergilendirmeyi önlemeye ilişkin ikili 
anlaşmalardır.  

• Pek çok anlaşma ulusal mevzuatta değişiklik gerektirdiğinden olağan 
parlamenter sürece tabidir (Örneğin Avrupa Birliği Anlaşmaları). 

• Üyeler her zaman sorularıyla konuyu parlamento gündemine 
taşıyabilirler. 

Birleşik Krallık’ta, yazılı bir belge olmasa da, 1892 yılından beri ülkeyi 
bağlayıcı nitelik taşıyan anlaşma metinlerini parlamentoya sunma geleneği 
bulunmaktadır. Fakat anlaşmalar “Anlaşma Serisi” adı verilen dokümanlarda 
ancak yürürlüğe girdikten sonra yayımlanmakta, dolayısıyla da parlamentonun 
anlaşmaya ilişkin açık veya zımni rızasını almak mümkün olmamaktaydı.  

Sonrasında ise ilk kez 1924 yılında Türkiye ile yapılacak barış 
anlaşmasının ikinci okuması sırasında Ramsay Macdonald Hükümeti’nin 
Dışişleri Bakan Müsteşarı Arthur Ponsonby artık parlamentonun da sürece dâhil 
edileceğini açıklamıştır. Ponsonby Kuralı olarak anılacak uygulamaya göre, 
imzalanan her anlaşma onaylanmadan ve “Anlaşmalar Serisi”nde 
yayımlanmadan önce, 21 iş günü boyunca, parlamentonun önünde duracaktır. 
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Kuralın ikinci kısmına göre ise onay gerektirmeyen anlaşmalar, taahhütler vb. 
hususlarda da parlamento bilgilendirilecektir.  

Macdonald Hükümetinden sonra işbaşına gelen Baldwin Hükümeti bu 
kuralı yürürlükten kaldırmışsa da 1929 yılında tekrar yürürlüğe konmuş ve 
zamanla anayasal bir uygulama halini almıştır. Dışişleri Bakanlığı, Ponsonby 
Kuralı’nı anlaşmaları onaylamanın yanında kabul ve katılım için de geçerli 
görmektedir.20   

Bulgaristan 
Bulgaristan Cumhuriyeti’nde prosedüre uygun olarak onaylanan, ilan 

edilen ve yürürlüğe koyulan uluslararası anlaşmalar ülkenin mevzuatının bir 
parçası haline gelmektedir. Bu anlaşmalarla ulusal mevzuatın çelişmesi 
durumunda uluslararası anlaşmalar önceliğe sahiptir (md.5/4).  

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı kanunun öngördüğü hallerde uluslararası 
anlaşmaları yapar (md.98/3). Bakanlar Kurulu, kanunun yetki verdiği 
durumlarda uluslararası anlaşma yapar, onaylar veya bu anlaşmaları fesheder 
(md.106). Bulgaristan Anayasa Mahkemesi, a) Bulgaristan’ın yaptığı 
anlaşmalar onaylanmadan önce anayasaya uygunluğu; b) Bulgaristan ulusal 
hukukunun, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarıyla Bulgaristan’ın 
taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygunluğu konusunda karar verir 
(md.149/4).21 

Çek Cumhuriyeti 
Çek Cumhuriyeti Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı uluslararası 

anlaşmaları müzakere eder ve onaylar. Cumhurbaşkanı isterse uluslararası 
anlaşmaların müzakeresini hükümete veya hükümetin rızasıyla onun bir üyesine 
bırakabilir (md.63/b).   

Anayasaya göre Çek Cumhuriyeti’nin belli yetkileri bir uluslararası 
anlaşmayla bir uluslararası örgüt veya kuruma devredilebilir (md.10a/1). Bu tip 
anlaşmalar için referandum öngörülmemişse anlaşmalar parlamentonun 
rızasıyla onaylanabilir (md.10a/2). Bunun için temsilcilerin ve senatörlerin 
3/5’inin olumlu oyu gerekir (md.39/4). a) Kişilerin hak ve yükümlülüklerini 
düzenleyen, b) İttifak, barış ve diğer siyasi anlaşmalar, c) Çek Cumhuriyeti’nin 
uluslararası bir örgüte üyeliğini öngören anlaşmalar, d) genel ekonomik 
anlaşmalar, e) kanunla düzenlenmesi gereken diğer alanlara ilişkin anlaşmalar 
ancak parlamentonun iki kanadının rızasıyla onaylanabilir (md.49). 
Parlamentonun onayladığı ve Çek Cumhuriyeti için bağlayıcı nitelik kazanmış 
uluslararası anlaşmalar hukuk düzeninin bir parçasıdır. Bu anlaşmaların (aynı 
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konuda) ulusal kanunlardan farklı bir husus içermesi durumunda uluslararası 
anlaşmanın düzenlemeleri geçerlidir (md.10).  

Anayasanın 10a ve 49. maddeleri kapsamındaki uluslararası antlaşmalar 
onaylanmadan önce Anayasa Mahkemesi bu anlaşmaların anayasaya 
uygunluğunu inceler. Anayasa Mahkemesi bu konuda karara varmadan bir 
uluslararası anlaşma onaylanamaz (md.87/2). 

 Hükümet, parlamentoyu 10a. maddede belirtilen bir uluslararası örgüt 
veya kuruma üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerinden önceden ve düzenli 
olarak haberdar etmelidir (md.10b/1). Parlamento kanatları böyle bir 
uluslararası örgüt veya kurumun kararlarına ilişkin görüşlerini kendi 
içtüzüklerinin belirttiği şekilde ortaya koyar (md.10b/2). (Kanatların birbiriyle 
ilişkisi ve dış ilişkilerini düzenleyen) bir kanunla kanatların yetkileri ortak bir 
organa verilebilir (md.10b/3).  

Çek Cumhuriyeti’nin saldırıya uğraması halinde veya bir uluslararası 
anlaşmanın ortak meşru müdafaa taahhütlerinin yerine getirilmesi amacıyla 
savaş hali ilanına parlamento karar verir (md.43/1).22 

Danimarka 
Danimarka Anayasası’na göre Kral, devletlerarası ilişkilerde Kraliyet 

Birliğini temsil etmektedir. Kral, parlamentonun onayı olmadan, ülke sınırlarını 
genişleten veya daraltan; gerçekleştirilmesi için parlamentonun katılımını 
gerektiren; (bunların dışında) büyük öneme sahip bir girişimde bulunamaz. 
Yine aynı şekilde, parlamentonun onayı olmadan, daha önce parlamentonun 
onayladığı bir antlaşmayı feshedemez (md.19/1).  

Parlamento, kendi içinden bir “Dış Politika Kurulu” seçer. Hükümet 
önemli dış politika konularında karar almadan önce, kurulun tavsiye ve 
görüşlerini alır. Dış Politika Kurulunun işleyişi yasayla düzenlenir (md.19/3).  

Bu Anayasada belirtilen yetkiler, yasal düzenleme ile belirli ölçüde, 
devletlerarası antlaşmalara göre kurulmuş organlara devredilebilir. Bu organlar, 
devletlerarası hukuk düzeni ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan organlardır. 
(md.20/1) Bu amaçla parlamentoya sunulan kanun teklifinin kabulü için üye 
tam sayısının 5/6’sının oyu gerekir. Hükümetin desteklediği bir kanun taslağı bu 
oranın altında kalan bir çoğunluğu elde etmişse referanduma sunulur. 
(md.20/2)23  
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Estonya 
Genel kabul görmüş uluslararası hukuk ilke ve kuralları Estonya hukuk 

sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır (md.3). Hükümet, uluslararası anlaşmaları 
onay veya fesih için parlamentoya sunmalıdır (md.87/4). Estonya’da; 

• Ülke sınırlarını değiştiren, 
• Uygulaması yeni ulusal düzenlemelerin yapılmasını, Estonya 

kanunlarının değiştirilmesini veya kaldırılmasını gerektiren, 
• Estonya Cumhuriyeti’nin uluslararası örgüt veya birliklere katılımını 

öngören, 
• Estonya Cumhuriyeti’ne askeri veya mülkiyetle (proprietary) ilgili 

yükümlülükler getiren, 
• Onay öngören uluslararası anlaşmaların onay veya fesihleri 

parlamento tarafından yapılır. (md.121) 

Ülkenin sınırlarını değiştiren anlaşmaların onaylanabilmesi için 
parlamento üye tam sayısının 2/3’ünün olumlu oyu gerekir (md.122). Estonya 
Cumhuriyeti, anayasasıyla çelişen uluslararası anlaşmalara katılmamalıdır. 
Parlamentonun onayladığı uluslararası anlaşmalarla Anayasa veya diğer ulusal 
düzenlemelerin çelişmesi durumunda uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır. 
(md.123)24  

Finlandiya  
Hukuki düzenleme gerektiren anlaşmalarla diğer uluslararası 

yükümlülüklerin üstlenilmesi ve bunların feshedilmesi için parlamentonun 
“kabulü” şarttır. Bunların dışında diğer açılardan önemli olan veya Anayasada 
parlamentonun kabulünü öngören düzenlemeler de bu prosedüre tabidir. 
Uluslararası yükümlülüklerin kabulü veya bunların feshi için kullanılan oyların 
çoğunluğu yeterliyken; anayasayı ilgilendiren veya sınırları değiştiren 
anlaşmalar için kullanılan oyların 2/3’ünün olumlu olması gerekir. Bir 
uluslararası anlaşma anayasanın demokratik temellerini tehlikeye atmamalıdır. 
(md.94) 

Hukuki düzenleme gerektiren uluslararası anlaşmalar bir yasayla 
yürürlüğe konurken diğer yükümlülükler için Cumhurbaşkanı kararnamesi 
yeterlidir. Bir uluslararası anlaşmayı yürürlüğe koyma tasarısı hükümetin diğer 
tasarılarının görüşülme usulüne tabidir. Anayasa ve ülkenin sınırlarının 
değiştirilmesine ilişkin anlaşmalar parlamento tarafından gecikmeden 
görüşülmelidir. Bu tür anlaşmaların onaylanabilmesi için kullanılan oyların 
2/3’ünün olumlu olması gerekir. Kanun bir uluslararası anlaşmanın yürürlüğe 
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girmesini bir kararnameye bağlayabilir. Anlaşmaların yayımlanması ve diğer 
uluslararası yükümlülüklere ilişkin genel hususlar kanunla belirlenir (md.95). 

Anayasa Hukuk Komitesi, yasama önerileriyle dikkatine getirilen 
konuların anayasaya uygunluğu ve uluslararası insan hakları anlaşmalarıyla 
ilişkisi hakkında açıklamalar hazırlamak zorundadır (md.74)25,26 

Fransa 
Uluslararası anlaşmaları cumhurbaşkanı müzakere eder ve onaylar. 

Onaya gerek olmayan anlaşmalarla ilgili müzakerelerden cumhurbaşkanı derhal 
haberdar edilir (md.52). Barış, ticaret, uluslararası örgütler, kişinin statüsü, 
toprak kazanım, takas ve kaybetmeye (verme) ilişkin anlaşmalarla devlete 
maddi sorumluluk yükleyen veya kanunlarda değişiklik gerektiren anlaşmalar 
kanunla onaylanır. Bu anlaşmalar parlamentonun onayı olmadan yürürlüğe 
girmez. Toprakla ilgili anlaşmalar ise ilgili halkın onayı olmadan geçerlilik 
kazanmaz (md.53). 

 Cumhuriyet (Fransa) kendilerine yapılan iltica başvurularında tarafların 
yetkilerinin belirlenmesi amacıyla iltica, insan hakları ve temel özgürlükler 
alanlarında benzer yükümlülükler üstlenmiş Avrupalı devletlerle anlaşmalara 
girebilir. Bu anlaşmalar çerçevesinde yetki alanına girmese de Cumhuriyet 
kurumlarının özgürlük mücadelesi (özgürlük peşinde koşması) verdikleri için 
cezalandırılan veya başka sebeplerle Fransa’nın korumasını isteyen kişilere 
sığınma hakkı verme yetkisi saklıdır (md.53-1). 18 Temmuz 1998 tarihinde 
imzalanan anlaşmanın öngördüğü şekilde Cumhuriyet, Uluslararası Ceza 
Mahkemesinin yargılama yetkisini tanıyabilir (md.53-2). Anayasa Konseyi; 
cumhurbaşkanı, başbakan, parlamentonun herhangi bir kanadının başkanı veya 
bu kanatlardan herhangi birisinin 60 üyesinin başvurusu üzerine bir uluslararası 
anlaşmanın anayasaya aykırı hükümler içerdiğine karar verirse söz konusu 
anlaşma ancak anayasa değişikliği yapıldıktan sonra onaylanabilir (md.54). 
Usulüne uygun olarak onaylanmış uluslararası anlaşmalar diğer taraflarca da 
aynı statüde görülmek şartıyla yayımlandığı tarihten itibaren yasalar karşısında 
önceliğe/üstünlüğe sahiptir (md.55).  

Devlet, müşterek dili Fransızca olan devletler ve halklarıyla dayanışmayı 
ve işbirliğini geliştirmeye dönük çabalara katılır (md.87). Cumhuriyet, 
medeniyetlerini geliştirmek amacıyla kendisiyle ortaklık kurmak isteyen 
devletlerle anlaşmalar yapabilir. (md.88) 

Anayasada Avrupa Birliği konusuna geniş bir yer ayrılmıştır. Buna göre; 
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Devlet, bazı yetkilerini ortak kullanmak üzere, yaptıkları anlaşma 
gereğince, serbestçe katılan devletlerce oluşturulan Avrupa Birliğine ve Avrupa 
Topluluklarına katılır (md.88-1). Fransa, mütekabiliyet kaydıyla ve 7 Şubat 
1992’de imzalanan Tek Avrupa Anlaşmasında öngörülen özel koşullara göre, 
Avrupa Ekonomik ve Para Birliği kurumuna gerekli yetkileri devretmeye 
muvafakat eder (md.88-2/1). Aynı kayıt ve 2 Ekim l997’de imzalanan Antlaşma 
ile değişik Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmasının hükümlerine göre, malların ve 
kişilerin serbest dolaşımına ilişkin kuralların belirlenmesi için gerekli yetkilerini 
devretmeyi kabul edebilir (md.88-2/2). Avrupa Birliği Anlaşmasının temeli 
üzerinde alınan kararların uygulanması çerçevesinde Avrupa tutuklama 
kararlarının uygulanmasına ilişkin kurallar yasayla belirlenir (md.88-2/3). 

Hükümet, yasa niteliğindeki düzenlemeleri içeren Avrupa Birliği ve 
Avrupa Toplulukları yasa tasarıları veya tekliflerini, Avrupa Birliği Konseyine 
sunulur sunulmaz Millet Meclisine ve Senatoya sunar. Hükümet ayrıca bir 
Avrupa Birliği kurumu tarafından hazırlanan diğer tasarıları veya teklifleri de 
parlamentoya sunabilir (md.88-4/1). Her iki meclisin içtüzüğünde belirlenen 
usullere göre, önceki fıkrada belirtilen, tasarı, teklif veya dokümanlar 
gerektiğinde toplantı dönemi dışında da oylanabilir (md.88-4/2). Her bir meclis 
bünyesinde Avrupa Birliğiyle ilişkilerden sorumlu bir komisyon kurulur 
(md.88-4/3). Avrupa Topluluklarına ve Avrupa Birliğine bir devletin katılımına 
ilişkin anlaşmanın onaylanmasına yetki veren tüm yasa teklifleri 
Cumhurbaşkanınca referanduma sunulur (md.88-5/1). Yukarıdaki hükme 
rağmen, parlamento, her bir Meclisin üye tam sayısının 3/5’i çoğunlukla kabul 
edeceği benzer içerikli bir önergeyi onaylamak suretiyle, bu yasa teklifinin       
89. maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen usule göre27 yasalaşmasına izin 
verebilir. (md.88-5/2)28 

Hollanda 
Hükümet uluslararası hukukun gelişimini destekler (md.90). Krallık, 

States Generalin  (parlamentonun) ön onayı olmadan uluslararası anlaşmalarla 
bağlı sayılamaz veya taraf olduğu anlaşmalar feshedilemez. Ön onayın 
gerekmediği haller kanunla belirlenir (md.91/1). Bu onayın ne şekilde verileceği 
kanunla belirlenir. Bu kararla zımnen onay yeterli sayılabilir (md.91/2). 
Anayasanın hükümleriyle çelişen veya çelişmesine yol açacak hususlar içeren 
uluslararası anlaşmalar kullanılan oyların 2/3’ü olumlu yöndeyse onaylanabilir 
(md.91/3). Gereken durumlarda 91/3. maddede dile getirilen hususlara riayet 
etmek şartıyla bir anlaşmayla veya bir anlaşmanın hükümleri doğrultusunda 
yasama, yürütme ve yargı yetkileri bir uluslararası örgüte devredilebilir 
(md.92). İçerik itibariyle tüm kişiler için bağlayıcı olan anlaşma hükümleriyle 
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uluslararası örgüt kararları yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer (md.93). 
Krallığın yürürlükteki kanuni düzenlemelerinden tüm kişiler için bağlayıcı 
uluslararası anlaşmalar ve uluslararası örgütlerin kararlarıyla çelişen kısımları 
hükümsüzdür (md.94). Anlaşmalarla uluslararası kurum kararlarının yayımına 
ilişkin düzenlemeler kanunla yapılır (md.95).29 

İrlanda 
İrlanda Anayasası’nın bir bölüm uzunluğundaki 29. maddesi ülkenin dış 

ilişkilerine ayrılmıştır. İrlanda “uluslararası adalet ve ahlak üzerine kurulmuş 
uluslar arasındaki barış ve dostane işbirliği idealine” (md.29/1) ve “uluslararası 
anlaşmazlıkların uluslararası tahkim veya yargı yoluyla barışçı çözümü 
ilkesine” (md.29/2) bağlılığını teyit etmiş, hukukun genel kabul görmüş 
ilkelerini kabul etmiştir (md.29/3). Devlet, bu ilkelere uygun olarak bölge 
dışında yetki kullanabilir (md.29/8). 

Hükümet, ülkenin uluslararası işbirliği amacıyla bağlantısı olduğu 
herhangi bir grubun üyelerinin veya uluslar topluluğunun benzer amaçla 
kullandığı veya benimsediği herhangi bir organ, araç veya usulü benimseyebilir 
veya yararlanabilir (md.29/4/2). Anayasanın hiçbir hükmü, Avrupa Birliği veya 
Toplulukların üyelik yükümlülükleri nedeniyle çıkarılan kanunları, yapılan 
fiilleri, alınan önlemleri geçersiz kılmaz veya Avrupa Birliği veya Toplulukları 
veya ilgili kurumları veya Toplulukları kuran antlaşmaların hükümlerine göre 
yetkili organların çıkardığı kanunların, yaptıkları fiillerin veya aldıkları 
önlemlerin devlette kanun gücüne sahip olmasını engellemez (md.29/4/10). 

Devletin taraf olduğu, teknik ve idari niteliktekiler dışındaki (md.29/5/3), 
tüm  uluslararası anlaşmalar Temsilciler Meclisine getirilir (md.29/5/1). Devlet, 
koşulları Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmadıkça, devlet maliyesine 
(kamu fonlarına) yük getiren herhangi bir uluslararası anlaşma ile bağlanamaz 
(md.29/5/2). Parlamento tarafından karar alınmadıkça hiçbir uluslararası 
anlaşma iç hukukunun bir parçası olamaz (md.29/6). Devlet, 17 Temmuz 
1998’de Roma’da yapılan Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsünü 
onaylayabilir (md.29/9).30  

İspanya 
Anayasa ve kanunlara uygun olarak İspanya’nın uluslararası taahhütlerine 

uluslararası anlaşmalarla devletin rızasını vermek (assent) kralın görevidir 
(md.63/2). Anayasa kaynaklı yetkilerin bir uluslararası örgüt veya kuruma 
verildiği uluslararası anlaşmaları yapma yetkisi organik bir kanunla 
düzenlenebilir. Duruma göre, bu anlaşmalara ve yetkinin devredildiği 
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uluslararası veya ulus-üstü örgütlerin kararlarına riayeti sağlama görevi Cortes 
Generales (parlamento) veya hükümetin görevidir (md.93).  

Aşağıdaki durumlarda devletin bir anlaşmayla yükümlülük altına 
girmesine rıza vermeden önce parlamentonun onayının alınması zorunludur 
(md.94/1): 

a) Siyasi nitelikli anlaşmalar, 
b) Askeri anlaşmalar, 
c) Devletin toprak bütünlüğüne veya Anayasanın 1. Kısmında 

düzenlenen temel hak ve özgürlükleri etkileyen anlaşmalar, 
d) Kamu hazinesine mali yükümlülükler getiren anlaşmalar, 
e) Kanunlarda değişiklik veya kanunların feshini gerektiren veya 

uygulaması yeni yasa yapmayı gerektiren anlaşmalar. 

Onay gerektirmeyen anlaşmalar yapıldığında parlamentonun her iki 
kanadı derhal haberdar edilmelidir (md.94/2). 

Anayasayla çelişen hükümler içeren anlaşmalar yapılmadan önce 
Anayasada gerekli değişiklikler yapılmalıdır (md.95/1). Hükümet veya 
parlamentonun herhangi bir kanadı Anayasa Mahkemesinden anlaşmada 
Anayasaya aykırı hükümler olup olmadığını karara bağlamasını isteyebilir 
(md.95/2). Geçerli şekilde yapılan uluslararası anlaşmalar İspanya’da 
yayımlandıktan sonra ulusal hukuk sisteminin bir parçası olur. Anlaşma 
hükümleri ancak anlaşmada belirtildiği şekilde veya uluslararası hukukun genel 
ilkeleri çerçevesinde yürürlükten kaldırılır, değiştirilir veya askıya alınabilir 
(md.96/1). Anlaşmanın 84. maddesinde belirtilen anlaşmaya taraf olma usulü 
anlaşmaya taraf olmaktan vazgeçme/fesih için de geçerlidir (md.96/2).31     

İsveç 
İsveç Anayasası’nın 10. Bölümü tamamen dış ilişkilere ayrılmıştır. 

Anayasa anlaşma ile ülkeye yükümlülük getiren diğer uluslararası düzenleme 
çeşitleri arasında onay ve fesih bakımlarından bir ayırım yapmamaktadır 
(md.5).  Anayasaya göre diğer devletler ve uluslararası örgütlerle antlaşmaları 
hükümet yapar (md.1).  

Hükümet; parlamentonun onayı olmadan kanunlarda değişiklik 
gerektiren, kanunların feshini gerektiren, parlamentonun (Riksdag) yetki alanına 
giren veya hayati önemde (of major importance) konularda ülkeyi bağlayıcı 
anlaşma yapamaz (md.3/1,3). Ülkenin çıkarının gerektirdiği durumlarda 
hükümet parlamento yerine Dışişleri Danışma Konseyi ile görüşerek anlaşma 
yapabilir (md.3/3). Parlamento 3. maddeye göre Avrupa Birliği çerçevesinde 
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yapılmış bir anlaşmayı nihai hali olmadan da onaylayabilir (md.4). Parlamento 
ve Dışişleri Danışma Konseyinin katılımını gerektirmeyen konularda hükümet 
idari bir komiteyi anlaşma yapmakla görevlendirebilir/yetkilendirebilir (md.2).   

Hükümet şekline ilişkin konular dışında parlamento karar verme hakkını 
AB işbirliği çerçevesinde devredebilir. Yetkinin devredildiği işbirliği alanındaki 
insan haklarıyla temel özgürlerin korunmasına ilişkin hususların bu Anayasa ve 
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi’nde verilen haklara uygun düştüğü varsayımına dayanır. Böyle bir 
yetki devri kullanılan oyların ¾’ünün olumlu olması şartıyla yapılabilir. 
Riksdag bu devri temel kanunların (anayasa) yapım prosedürüne göre de 
yapabilir. Bu yetki devri ancak 3. maddeye göre onaylandıktan sonra gerçekleşir 
(md.6).    

Anayasadan kaynaklanan kanun yapma,32 devletin kaynaklarını kullanma, 
yargı ve idari fonksiyonlara ilişkin görevler ile uluslararası yükümlülük 
üstlenme ve bunları feshetme (6. maddede dile getirilenler hariç) yetkileri sınırlı 
şekilde İsveç’in barışçıl işbirliği için üye olduğu veya olmak üzere olduğu bir 
uluslararası örgüte veya uluslararası mahkemeye devredilebilir (md.7/1). 
Anayasanın, parlamento ve seçim kanunlarıyla Anayasanın 2. bölümünde 
düzenlenen herhangi bir hakkın kısıtlanmasıyla ilgili düzenlemelerin yapılması, 
değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar verme yetkisi 7/1. 
maddeye göre devredilemez (md.7/2). Bu konudaki bir yetki devri ancak 6/2. 
maddeye (3/4 çoğunluk) göre yapılabilir (md.7/3).  

Doğrudan anayasadan kaynaklanmayan (instrument of government) 
yargısal ve idari fonksiyonlar (6. maddede sayılan durumlar dışında) başka bir 
devlete, uluslararası örgüte, yabancı veya uluslararası bir kuruma veya 
topluluğa kanunla devredilebilir. Riksdag belli durumlarda bu devri onaylamak 
için hükümeti veya başka bir kamu otoritesini yetkilendirebilir (md.8/1). İlgili 
fonksiyon kamu otoritesinin kullanımına ilişkinse Riksdagın yetki devri veya 
yetkilendirmeye ilişkin kararı 6/2. maddeye göre alınır (md.8/2).  

Kanunda bir uluslararası anlaşmanın İsveç ulusal hukuku olarak geçerli 
olması öngörülmüşse Riksdag ileride yapılacak değişikliklerin de ulusal hukuk 
niteliğinde olacağını hükme bağlayabilir. Parlamentonun bu yöndeki kararı 
ancak değişikliğin sınırlı olması halinde geçerli olur. Karar 6/2. maddede 
belirtilen usule göre alınır. (md.9)  

Hükümet, Avrupa Birliği işbirliği çerçevesindeki gelişmelerden Riksdag’ı 
sürekli şekilde bilgilendirmeli ve Riksdag tarafından atanan organlara 
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danışmalıdır. Bilgilendirme ve danışmaya ilişkin hususlar parlamentoya ilişkin 
kanunda detaylı şekilde düzenlenmiştir (md.10).  

Hükümet Dışişleri Danışma Konseyini ülke için önemli konularda sürekli 
bilgilendirmeli ve önemli tüm konularda, mümkünse karar vermeden önce, 
Konseye danışmalıdır (md.11). Konsey, Riksdag başkanı ile üyeleri arasından 
seçilen diğer dokuz kişiden oluşur (md.12/1). Konsey, hükümet tarafından 
toplantıya çağrılır. Konsey üyelerinden en az dördünün belli bir konuda 
danışmalarda bulunmak istemesi halinde hükümet Konseyi toplamak 
zorundadır. Konsey toplantıları devlet başkanı, yokluğu durumunda başbakan, 
başkanlığında toplanır (md.12/2). Konsey üyesi veya Konseyle bir şekilde 
ilişkili kişiler Konsey toplantıları çerçevesinde sahip oldukları bilgileri 
başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmalıdır-bu konuda ihtiyatlı davranmalıdır-. 
Konsey başkanı toplantının gizliliğine karar verebilir (md.12/3). Devlet 
kurumları, ülkenin başka bir devletle veya uluslararası örgütle ilişkileri için 
önem arz eden bir faaliyetleri olduğunda dışişleri bakanını haberdar etmelidir 
(md.13). Anayasanın belli maddeleri İsveç’in Uluslararası Ceza Mahkemesine 
ilişkin Roma Statüsü veya başka uluslararası ceza mahkemelerine karşı 
yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olacak şekilde yorumlanmamalıdır 
(md.14).33 

İtalya 
İtalyan hukuk sistemi uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerine 

riayet eder. Yabancıların durumu uluslararası düzenlemelere uygun olarak 
kanunla düzenlenir. İtalyan Anayasası’nın teminat altına aldığı demokratik 
özgürlüklerden kendi ülkesinden istifade edemeyenlere kanunun koyduğu 
esaslar çerçevesinde iltica hakkı verilir. Yabancı, siyasi bir suç nedeniyle sınır 
dışı edilemez (md.10). Siyasi nitelik taşıyan, hakemlik veya hukuki çözüm, sınır 
değişikliği, harcama veya yeni düzenleme gerektiren uluslararası anlaşmalar 
için parlamentonun bir kanunla onaylanmasını uygun görmesi şarttır (md.80). 
Cumhurbaşkanı uluslararası anlaşmaları (parlamentonun uygunluk şartının 
arandığı durumlarda bu şart yerine getirildikten sonra) onaylar (md.87/3/6).34 

Kıbrıs Rum Yönetimi 
Cumhurbaşkanı devletin başı olarak uluslararası anlaşmaları müzakere 

etmek veya müzakere edilmiş anlaşmaları imzalamak için atanan görevlilerin 
yetki belgeleriyle Anayasanın öngördüğü şekilde uygun görülen uluslararası 
anlaşmaların onay mektuplarını imzalar (md.37/c/i-ii).  
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Anayasanın 50 ve 57/3. maddeleri doğrultusunda yabancı devletlerle veya 
uluslararası örgütlerle ticaret ve ekonomik işbirliğine (kredi ve ödemeler dâhil)  
ilişkin anlaşmalarla modus vivendi (geçici nitelikteki) anlaşmalar Bakanlar 
Kurulu kararıyla yapılır (md.169/1). Bunların dışındaki uluslararası anlaşmalar 
ise Bakanlar Kurulu kararıyla müzakere edilir ve imzalanır ve ancak Temsilciler 
Meclisinin bunu bir kanunla uygun bulması halinde yürürlüğe girer (md.169/2). 
Bu şekilde imzalanan anlaşmalar resmi gazetede yayımlandıkları tarih itibariyle 
(diğer taraflarca da aynı şekilde uygulanmak şartıyla) ulusal mevzuatın 
üzerindedir (md.169/3). Anayasanın I. ve II. eklerinde bulunan garanti 
anlaşmalarıyla askeri ittifak anlaşmaları Anayasa gücündedir (md.181). 11 
Şubat 1959 tarihli Zürih Anlaşması’nın Kıbrıs Anayasasının III. Ekine alınan 
kısımları Anayasanın temel maddeleridir ve hiçbir şekilde değiştirilemez 
(md.182/1).35 

Letonya 
Devlet Başkanı devleti uluslararası alanda temsil eder. Letonya’nın 

yurtdışındaki temsilcilerini atar ve başka devletlerin Letonya’ya gönderdiği 
temsilcileri kabul eder. Cumhurbaşkanı ayrıca parlamentonun (Saeima) 
uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kararlarını uygular (md.41). 
Yasama sürecinde çözülmesi gereken konulara ilişkin tüm uluslararası 
anlaşmalar parlamentonun onayından geçmelidir (md.68/1). Demokrasiyi 
güçlendirmek amacıyla bir uluslararası anlaşmayla devlet kurumlarının 
yetkilerinin bir kısmı uluslararası örgütlere devredebilir. Böyle bir anlaşmanın 
Saeimadan onaylanabilmesi için üyelerinin 2/3’üyle toplanması ve toplantıya 
katılanların 2/3’ünün olumlu oy kullanması gerekir (md.68/2). Letonya’nın 
Avrupa Birliği üyeliğine parlamentonun önerdiği referandumla karar verilir 
(md.68/3). Letonya’nın AB’ye üyelik şartlarında ciddi değişiklikler parlamento 
üye sayısının yarısının talebi üzerine yapılacak referandumda karara bağlanır 
(md.68/4). AB üyeliği ve üyelik şartlarında ciddi değişikli için yapılan 
referandumlar, (referanduma) son parlamento seçimine katılan seçmenlerin en 
az yarısı kadarının katılımı ve bunların çoğunluğunun olumlu oyu halinde 
geçerlilik kazanır (md.79).  

Barış anlaşmaları ile diğer uluslarla yapılan anlaşmalara ilişkin kanunlar 
referanduma sunulamaz (md.73). Devlet; anayasa, kanun ve Letonya için 
bağlayıcı olan uluslararası anlaşmalara uygun olarak temel insan haklarını 
tanımalı ve korumalıdır (md.89). Vatandaş ancak Saeimanın onayladığı bir 
uluslararası anlaşma çerçevesinde ve Anayasada sayılan temel hakları ihlal 
edilmeyecekse sınır dışı edilebilir (md.98).36  
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Litvanya 
Litvanya Cumhurbaşkanı uluslararası anlaşmaları imzalar ve onay için 

parlamentoya (Seima) sunar (md.84/2). Anayasa Mahkemesi de Litvanya 
Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların Anayasaya aykırı olup 
olmadığını karara bağlar. (md.105/3/3)37 

Lüksemburg 
Anlaşmalar Grandük (Büyük Dük) tarafından imzalanır ve ancak 

kanunun öngördüğü şekilde onaylanıp yayımlandıktan sonra hüküm ifade eder 
(md.37/1). Yasama, yürütme ve yargı erklerinin yetkileri geçici olarak 
uluslararası hukuk tarafından düzenlenen örgütlere verilebilir (md.49 bis). Bu 
anlaşmaların onaylanmasını öngören kanun ancak 114. maddenin 2. fıkrasında 
öngörülen çoğunlukla kabul edilebilir. (md.37/2). Gizli anlaşma imzalamak 
yasaktır (md.37/4). Grandük anlaşmaların uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri 
kanun uygulamasına ilişkin hususlara uygun olarak ve Anayasada kanunla 
düzenleneceği öngörülen hususlara halel getirmeyecek şekilde yapar (md.37/5). 
Toprak verme, alma ve takası ancak kanunla olur (md.37/6). Anayasa 
hükümleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünün imzalanmasına ve bu 
Statüden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel olacak 
şekilde yorumlanmamalıdır. (md.118)38 

Macaristan  
Avrupa uluslarının özgürlük, refah ve güvenliklerini arttırmak için, 

Macaristan Avrupa birliğinin (unity) oluşturulmasına katkı sunmalıdır (md.E/1). 
Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olması nedeniyle AB kurucu anlaşmalarında 
öngörülen haklarının kullanılması ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için 
Temel Kanunu’ndan (anayasa) kaynaklanan yetkilerinin bir kısmını bir 
uluslararası anlaşmayla AB kurumlarıyla ortak kullanabilir (md.E/2). Bu 
nitelikte bir anlaşma parlamento üye sayısının 2/3’ü ile kabul edilebilir. 
(md.E/4). AB hukuku 2’nci fıkrada belirtilen şartlarda genel bağlayıcı kurallar 
öngörebilir (md.E/3). Macaristan; barış ve güvenliği sağlamak ve sürdürmek, 
insanlığın sürdürülebilir kalkınmasını başarmak amacıyla dünyanın tüm ulus ve 
devletleriyle işbirliği yapmak için gayrey sarf etmelidir (md.Q/1). Macaristan, 
uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 
ulusal hukukuyla uluslararası hukukun uyumunu temin etmelidir (md.Q/2). 
Macaristan uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerini kabul eder. 
Uluslararası hukukun düğer kaynakları ulusal mevzuat şeklinde yayımıyla 
Macaristan hukukunun parçası olur (md.Q/3). “Devlet” başlıklı bölümde 
parlamentoya ilişkin düzenlemelerin bulunduğu 1’inci maddeye göre, görev ve 
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sorumluluk alanındaki uluslararası anlaşmaların bağlayıcılığı konusunda 
parlamento karar verir (md.1/2/d). Parlamentonun yetkilendirmesiyle bu 
anlaşmaların bağlayıcılığını tanıma/kabul etme cumhurbaşkanının yetkisi 
(md.9/4/a). Cumhurbaşkanının bu yetkisi karşı imza kuralına tabidir. (md.9/5) 
Savaş ilan etme, barış yapma ve askeri operasyonlara katılma da parlamentonun 
yetkisindedir (md.1/2/h-i).  

Parlamento, hükümetin katılımıyla karar alan AB kurumlarındaki 
pozisyonuna ilişkin hükümetten bilgi talep edebilir. Parlamento bu kurumların 
gündemine ilişkin konularda bir pozisyon belirleyebilir. Hükümet bu 
kurumlarda politikasını belirlerken parlamentonun pozisyonunu dikkate 
almalıdır (md.19).  

Anayasa Mahkemesi, ulusal mevzuatın uluslararası anlaşmalarla çelişip 
çelişmediğine karar verme (md.24/2/f) ve çelişen düzenlemeleri iptal etme 
yetkisine sahiptir (md.24/3/c).39 

Malta  
Malta Anayasası’nın uluslararası anlaşmalara ilişkin hükmü 

parlamentonun kanun yapma yetkisini düzenleyen 2. bölümdeki 65. maddedir. 
Buna göre parlamento; Malta’nın huzur, düzen ve iyi yönetilmesi için 
Anayasada belirtildiği şekilde, insan haklarına tam saygı, uluslararası hukukun 
genel kabul görmüş ilkeleri ve Malta’nın başta 16 Nisan 2003 tarihinde 
Atina’da imzalanan Avrupa Birliğine giriş anlaşmasında belirtilenler olmak 
üzere uluslararası ve bölgesel yükümlülüklerine uygun olarak kanun yapar 
(65/1).40   

Polonya 
Polonya Cumhuriyeti’nin bağlayıcı hukuk kaynakları; anayasa, kanunlar, 

onaylanmış uluslararası anlaşmalar ve tüzüklerdir (regulations) (md.87/1). 
Anlaşma yapma ve fesih ilke ve prosedürü kanunla belirlenir (md.89/3). 
Kanunla önceden verilen izinle/rızayla onaylanan uluslararası anlaşmalar 
kanunların tabi olduğu usule göre ilan edilmelidir. Diğer uluslararası 
anlaşmaların ilan şekli kanunla belirlenir (md.88/3). 

Cumhurbaşkanı, dış ilişkilerde devletin temsilcisi olarak uluslararası 
anlaşmaları onaylar ve fesheder ve bu hususları Sejm ve Senatoya bildirir 
(md.133/1/1). Cumhurbaşkanı bir uluslararası anlaşmayı onaylamadan önce 
Anayasaya uygun olup olmadığını Anayasa Mahkemesine danışabilir 
(md.133/2). Bakanlar Kurulu onay gerektiren uluslararası anlaşmaları yapar ve 
diğer uluslararası anlaşmaları kabul veya fesheder (md.146/10). Aşağıdaki 
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konuları ilgilendiren uluslararası anlaşmaların onayı veya feshi kanunla önceden 
verilen izinle olur (md.89/1/1-5):  

1) Barış, ittifak, siyasi ve askeri anlaşmalar, 
2) Vatandaşların Anayasada belirlenen hak, özgürlük ve yükümlülükleri, 
3) Polonya Cumhuriyeti’nin bir uluslararası örgüte üyeliği, 
4) Devlete ciddi maddi yükümlülükler getiren anlaşmalar, 
5) Kanunla düzenlenen veya Anayasanın kanunla düzenlenmesini 

öngördüğü hususlar. 

Başbakan, kanunun ön iznine ihtiyaç duyulmayan anlaşmaların 
Cumhurbaşkanınca onaylanma niyetini parlamentoya (Sejme) bildirmelidir. 
(md.89/2)  

Polonya Cumhuriyeti, bir uluslararası anlaşmayla devlet organlarının 
belli yetkilerini bir uluslararası örgüte veya kuruma devredebilir (md.90/1). 
Böyle bir anlaşmanın onayına izin veren kanun ancak Sejmin üye tam sayısının 
(statutory number) en az yarısının katıldığı ve toplantıya katılanların 2/3’ünün 
olumlu oy kullanması ve aynı şartların Senatoda sağlanmasıyla mümkündür 
(90/2).  Bu nitelikteki anlaşmalara izin referandumla da verilebilir (md.90/3). 
Bu yöntemlerden hangisinin takip edileceği ise parlamento üye tam sayısının en 
az yarısının katıldığı bir oturumda mutlak çoğunlukla alınır (md.90/4). 
Onaylanan bir uluslararası anlaşma Polonya Cumhuriyeti Kanunlar Dergisinde 
(Dziennik Ustaw) yayımlandıktan sonra ulusal hukukun bir parçası olur ve bir 
kanunun yapımını öngörmüyorsa doğrudan hüküm ifade eder (md.91/1). 
Kanunun ön izniyle onaylanmış bir anlaşmanın hükümleri iç hukuk 
düzenlemeleriyle uyuşmuyorsa uluslararası anlaşma önceliğe sahiptir (md.91/2). 
Polonya’nın onayladığı bir uluslararası örgüt anlaşmasının bu yönde bir hüküm 
içermesi durumunda bu örgütün düzenlemeleri doğrudan uygulanır ve ulusal 
mevzuatla çelişmesi durumunda önceliğe sahiptir (md.91/3).  

Anayasa Mahkemesi, kanun ve uluslararası anlaşmaların Anayasaya 
(md.188/1); kanunların, onaylanmış uluslararası anlaşmalara (md.188/2); 
merkezi devlet organlarının hukuki düzenlemelerinin Anayasa, onaylanmış 
uluslararası anlaşmalar ve kanunlara (md.188/3) uygunluğuna karar verir.41  

Portekiz 
Uluslararası hukukun genel veya ortak kural ve ilkeleri Portekiz 

hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır (md.8/1). Usulüne uygun olarak onaylanmış 
uluslararası anlaşmalardaki hususlar yayımlandıkları tarihten sonra Portekiz 
ulusal hukukunda hüküm ifade etmeye başlar ve Portekiz devleti bu 
yükümlülükleriyle bağlı olduğu sürece de öyle kalmaya devam eder (md.8/2). 
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Portekiz’in üye olduğu uluslararası örgütlerin yetkili organlarınca yapılan 
düzenlemeler, bu örgütlerin kurucu anlaşmalarında öngörülmüş olması şartıyla, 
Portekiz ulusal hukukunda doğrudan hüküm ifade eder (md.8/3). Avrupa Birliği 
anlaşmalarıyla AB organlarının kendi görev alanlarına giren konulardaki 
düzenlemeleri, birlik hukuku ve hukukun üstünlüğü esası üzerine kurulu 
demokratik devlet (temel) ilkelerine uygun olarak Portekiz ulusal hukukunda 
uygulanır (md.8/4). Hükümet siyasi yükümlülükleri çerçevesinde uluslararası 
anlaşmaları müzakere eder ve sonuçlandırır (md.197/1/b). Hükümet uluslararası 
anlaşmaları bir kararnameyle geçirir (md.197/2).42  

Romanya 
Romanya taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan 

sorumluluklarını iyi niyetle yerine getirmeyi taahhüt eder (md.11/1). Parlamento 
tarafından onaylanan anlaşmalar ulusal hukukun parçası haline gelir (md.11/2). 
Romanya’nın taraf olacağı bir anlaşma Anayasaya aykırı hükümler içeriyorsa 
söz konusu anlaşma ancak Anayasa değişikliğinden sonra onaylanabilir 
(md.11/3). Anayasanın insan hak ve hürriyetlerine ilişkin kısımları İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesiyle Romanya’nın taraf olduğu diğer uluslararası 
anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yorumlanıp uygulanmalıdır (md.20/1). 
Ulusal hukukla Romanya’nın taraf olduğu temel insan haklarına ilişkin 
uluslararası düzenlemeler çeliştiğinde, ulusal hukuk daha olumlu hükümler 
içermiyorsa, uluslararası düzenlemeler geçerlidir (md.20/2). Romanya adına 
Cumhurbaşkanı hükümet tarafından müzakere edilen anlaşmaları yaptıktan 
(conclude) sonra makul bir sürede parlamentoya onay için gönderir. Diğer 
uluslararası anlaşmalar kanununun öngördüğü şekilde yapılır ve onaylanır 
(md.91/1).43 

Slovakya 
Slovak Cumhuriyeti uluslararası hukukun genel kuralları, bağlı olduğu 

uluslararası anlaşmalarla diğer uluslararası yükümlülüklerini tanır ve 
onurlandırır/yerine getirir (md.1/2). Anlaşmaları Cumhurbaşkanı yapar ve 
onaylar. Cumhurbaşkanı, anlaşma yapma yetkisini hükümete veya hükümetin 
rızasıyla bir üyesine devredebilir (md.102/1/a). Hükümet, Cumhurbaşkanı 
tarafından kendisine devredilen uluslararası anlaşmaları sonuçlandırır 
(md.119/f) ve üyelerinin kendilerine 102/1/a. maddesine göre verilmiş görevi 
yerine getirip getirmediğini denetler  (md.119/g). 

Slovak Cumhuriyeti özgür iradesiyle diğer devletlerle birliklere girebilir. 
Diğer devletlerle birlik oluşturmak veya böyle bir birlikten çekilmek 
referanduma götürülecek bir anayasal düzenlemeyle (constitutional law) 
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mümkündür (md.7/1). Slovak Cumhuriyeti usulüne göre onaylanıp yayımlanmış 
bir anlaşmayla veya böyle bir anlaşmaya dayanarak (egemen) haklarının 
(egemenliğinin bir kısmını) bazılarını Avrupa Toplulukları ve AB’ye 
devredebilir. Avrupa Toplulukları ve AB’nin hukuken bağlayıcı kararları 
Slovak Cumhuriyeti’nin ulusal mevzuatının üstündedir. Uygulamaya dönük 
yükümlülüklerin üstlenilmesi kanun veya hükümet kararnamesiyle olur 
(md.7/2). Yetki devrine ilişkin anlaşmalar için parlamento üye tam sayısının 
3/5’inin olumlu oyu gerekir (md.84/4).  Slovak Cumhuriyeti barış, güvenlik ve 
demokratik düzeni sürdürmek amacıyla bir uluslararası anlaşma çerçevesinde 
bir ortak güvenlik örgütüne üye olabilir (md.7/3).  

Aşağıdaki hususlara ilişkin uluslararası anlaşmalar onaylanmadan önce 
parlamentonun üye tam sayısının yarısından fazlasının (md.84/3) rızası şarttır 
(md.7/4): 

• İnsan hakları ve temel özgürlükler, 
• Uluslararası siyasi anlaşmalar, 
• Askeri nitelikteki uluslararası anlaşmalar, 
• Slovak Cumhuriyeti’nin herhangi bir uluslararası örgüte üyeliğini 

öngören anlaşmalar, 
• Genel nitelikteki uluslararası ekonomik anlaşmalar, 
• Uygulanması için kanuna ihtiyaç olan uluslararası anlaşmalar, 
• Gerçek veya tüzel kişilere doğrudan hak veya sorumluluk getiren 

anlaşmalar. 
• Kanunda öngörüldüğü şekilde onaylanıp yayımlanmış,  
• temel hak ve özgürlüklere ilişkin,  
• uygulanması için kanuna ihtiyaç olmayan,  
• Gerçek veya tüzel kişilere doğrudan hak veya sorumluluk getiren 

anlaşmalar kanunlar karşısında üstünlüğe sahiptir (md.7/5). 

Bir anlaşmanın bu kategorilere girip girmediğine karar verme yetkisi 
Ulusal Konsey’dedir (md.84/d). 

Slovak Cumhuriyeti Ulusal Konseyi, anayasal bir düzenlemeyle Slovak 
Cumhuriyeti’nin bir (devletler) birliğine üye olmasını öngören anlaşmayı 
onaylar veya böyle bir anlaşmayı feshedebilir (md.86/b). Yukarıda da ifade 
edildiği gibi Ulusal Konseyin aşağıdaki konulara ilişkin anlaşmalar 
onaylanmadan önce de rızası aranır (md.86/d): 

•  İnsan hakları ve temel özgürlükler, 
• Uluslararası siyasi anlaşmalar, 
• Askeri nitelikteki uluslararası anlaşmalar, 
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• Slovak Cumhuriyeti’nin herhangi bir uluslararası örgüte üyeliğini 
öngören anlaşmalar, 

• Genel nitelikteki uluslararası ekonomik anlaşmalar, 
• Uygulanması için kanuna ihtiyaç olan uluslararası anlaşmalar, 
• Gerçek veya tüzel kişilere doğrudan hak veya sorumluluk getiren 

anlaşmalar.  

Anayasa Mahkemesi yapılan düzenlemelerin Slovakya’nın taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalara uygun olup olmadığını denetler (md.125/1/a-d). 
Cumhurbaşkanı ve hükümet Anayasa Mahkemesinden, yapılan ve 
parlamentonun onayını gerektiren bir uluslararası anlaşmanın Anayasa ve 
anayasal düzenlemelere uygunluğuna dair görüş isteyebilir (md.102/b, 119/h).  
Anayasa Mahkemesi, gerçek ve tüzel kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin 
(veya usulüne uygun olarak onaylanmış bir uluslararası anlaşmadan 
kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerinin) ihlal edildiğine dair şikâyetlerini 
karara bağlar (md.127/).  

Bu Anayasadan önce usulüne uygun olarak onaylanıp yayımlanmış temel 
hak ve hürriyetlere ilişkin anlaşmalar Anayasadaki düzenlemelerden daha geniş 
hak ve özgürlükler getiriyorsa ulusal hukukun bir parçasıdır ve kanunların 
üstündedir (md.154c/1). Bu Anayasa yürürlüğe girmeden önce Slovak 
Cumhuriyeti tarafından onaylanmış ve kanunun öngördüğü şekilde yayımlanmış 
diğer konulardaki uluslararası anlaşmalar hukuk düzeninin bir parçası olarak 
yürürlüğe girer. (md.154c/2)44  

Slovenya 
Slovenya, (üye tam sayısının 2/3’ünün oyuyla) meclis tarafından 

onaylanan bir uluslararası anlaşmayla insan hakları ve temel özgürlükler, 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulmuş uluslararası 
örgütlere egemen haklarının bir kısmını devredebilir veya bu değerlere saygı 
temeline dayanan devletlerle savunma ittifaklarına girebilir (md.3a/1). 
Parlamento, böyle bir anlaşmayı onaylamadan önce referanduma karar verebilir. 
Geçerli oyların çoğunluğunun olumlu olması halinde tasarı referandumdan 
geçmiş sayılır. Parlamento referandum sonuçlarıyla bağlıdır. Böyle bir 
referandum yapılmışsa ilgili anlaşmanın onayına ilişkin referandum iptal 
edilemez (md.3a/2). Slovenya’nın egemen haklarının bir kısmını devrettiği 
örgütlerin hukuki düzenlemeleri söz konusu örgütün öngördüğü hukuki 
kuralları çerçevesinde Slovenya’da uygulanır (md.3a/3). Hükümet, 
Slovenya’nın egemen haklarının bir kısmının kullanımını devrettiği uluslararası 
örgütlerin karar alma prosedürleri ve kendi faaliyetleri hakkında parlamentoyu 
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derhal bilgilendirmelidir (md.3a/4). Parlamento, hükümetin bu alandaki 
faaliyetlerine ilişkin bir tutum belirleyebilir. Hükümetin parlamentoyla bu 
alandaki ilişkileri katılan üyelerin 2/3’ünün oyuyla yapılacak bir yasayla detaylı 
şekilde düzenlenir (md.3a/5). Kanunlar ve diğer hukuki düzenlemeler, 
uluslararası hukukun genel ilkeleri ve Slovenya’nın taraf olduğu uluslararası 
anlaşmalarla uyumlu olmalıdır. Onaylanarak yayımlanmış anlaşmalar doğrudan 
uygulanmalıdır (md.8). Yabancılar, Anayasa ve kanunlarda sadece Slovenya 
vatandaşlarının istifade edeceği haklar olarak sıralanmamış tüm haklardan 
yararlanır (md.13). Cumhurbaşkanı anlaşmaların onay araçlarını yapar (issue) 
(md.107/5).45  

Yunanistan 
Uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkeleri ile kanunla 

onaylandıkları tarih itibariyle (her birindeki özel hükümler çerçevesinde) 
uluslararası anlaşmalar, Yunan ulusal hukukunun ayrılmaz bir parçası haline 
gelir ve ulusal hukukun düzenlemeleriyle çelişmeleri durumunda üstünlüğe 
sahiptirler. Uluslararası hukuk ve uluslararası sözleşme hükümleri yabancılara 
sadece karşılıklılık esasına göre uygulanır (md.28/1). Önemli bir ulusal çıkara 
hizmet ettiği ve diğer devletlerle işbirliğini geliştirdiği sürece Anayasadaki 
yetkiler anlaşmalarla uluslararası örgütlerin organlarına devredilebilir. Bu 
anlaşmaların onaylanabilmesi için parlamento üye tam sayısının 3/5’inin olumlu 
oyu gerekir (md.28/2). (Önemli ulusal çıkarların gerektirdiği durumlarda) kişi 
haklarını ve demokratik idarenin temellerini ihlal etmemek, eşitlik ilkesi 
temelinde ve karşılıklılık şartıyla parlamento üye tam sayısının mutlak 
çoğunluğuyla geçen ulusal egemenliğin sınırlandırılmasına ilişkin kanunlar 
geçerlidir (md.28/3). 28. maddenin açıklayıcı bendine göre, bu madde ülkenin 
Avrupa entegrasyon sürecine katılımının temelidir.    

Cumhurbaşkanı 35/1. maddeye kesinlikle uymak şartıyla devleti 
uluslararası alanda temsil eder; savaş ilan eder; barış, ittifak, ekonomik 
işbirliğiyle uluslararası örgüt ve birliklere katılım anlaşmaları yapar ve ülkenin 
çıkar ve güvenliğinin el verdiği ölçüde gerekli açıklamalarla bunları 
parlamentoya bildirir (md.36/1). Ticaret, vergi, ekonomik işbirliği, uluslararası 
örgüt ve birliklere katılım ve Anayasanın diğer hükümlerine göre sadece 
kanunla düzenleneceği öngörülmüş alanlarda taviz/istisna gerektiren tüm diğer 
anlaşmalarla Yunan vatandaşlarına bireysel yük getirebilecek uluslararası 
düzenlemeler parlamento onaylamadan yürürlüğe giremez (md.36/2). Bir 
anlaşmanın gizli maddeleri hiçbir şekilde anlaşmanın açık hükümlerine aykırı 
olamaz (md.36/3). Uluslararası anlaşmaların onaylanması Anayasanın 43/2 ve 
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43/4. maddelerinde belirtilen yasama yetkisinin devrinin konusu olamaz 
(md.36/4).46 

Türkiye 
Türkiye’de uluslararası anlaşmaları Cumhurbaşkanı onaylar ve yayımlar 

(md.104/b/5). Anlaşmaların cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kanunla onaylamanın uygun 
bulunması gerekir (md.87, 90/1). Türk kanunlarından değişiklik gerektiren her 
türlü anlaşma için TBMM’nin uygun bulma kanununa ihtiyaç varken (md.90/4) 
aşağıdaki anlaşmalarda bu kanun aranmaz:  

• Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı 
aşmayan antlaşmalar, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme 
getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki 
mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe 
konabilir. Bu takdirde bu antlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur (md.90/2). 

• Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmaları ile 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik 
veya idarî antlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun 
bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan 
ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren antlaşmalar, 
yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz (md.90/3). 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
antlaşma hükümleri esas alınır. (md.90/5)47 

Sonuç 

• İncelenen ülkelerden Almanya, Avusturya, Estonya, İrlanda, İtalya, 
Macaristan, Malta, Portekiz, Slovakya, Yunanistan genel kabul 
görmüş uluslararası hukuk kurallarının ulusal mevzuatlarının ayrılmaz 
bir parçası olduğunu belirtmiştir  

• İncelenen ülkelerin iki tanesi dışında (Malta, net olarak belirtilmemiş; 
Macaristan, sadece hayati önemde olanları parlamento yapar) anlaşma 
yapma yetkisi (müzakere, imza, akit) yürütmeye (Cumhurbaşkanı, 
Kral, Başkan, Taç, Grandük, Hükümet, Bakanlar Kurulu) verilmiştir.  
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• Ülkeler başta siyasi nitelikteki anlaşmalar ile toprak düzenlemeleri 
olmak üzere “önemli” uluslararası yükümlülükler üstlenmeyi ya da 
daha önce taraf olduğu düzenlemelerin feshedilmesini yasama 
organlarının onayına bağlamıştır (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, 
İspanya, İsveç, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Yunanistan). Bazı 
ülkelerin anayasalarında bu bağlamda “ön onay” kavramı 
kullanılmıştır (Hollanda, Macaristan, Polonya). Ön onayın Anayasa 
Mahkemesi tarafından yapıldığı ülkeler de vardır (Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Fransa-belli kişi ve kurumların başvurusu üzerine-).  

• Birleşik Krallık’ta parlamentonun anlaşmalarla ilgili rolüne ilişkin bir 
anayasal düzenleme olmasa da uygulama büyük ölçüde diğer ülkelerin 
hukuki durumuyla paralellik arz etmektedir.  

• Federal devletlerin bir kısmı federe devletlere yabancı devletlerle 
anlaşma yapma yetkisi verirken (Avusturya, Almanya, Belçika), 
ABD’de eyaletler anlaşma imzalayamaz. 

• Devletler uluslararası yükümlülüklerini ulusal mevzuatlarının üstünde 
görmüşlerdir. Bu yükümlülükleri kanunlara eşdeğer gören ülkeler 
olduğu gibi anayasalarının da üstünde tutan ülkeler de vardır. Bu 
nedenle de anayasa mahkemelerinin ulusal mevzuat ile uluslararası 
anlaşma hükümleri arasında çelişki gördüğü durumlarda anlaşmanın 
getirdiği düzenlemelere uyulmaktadır. İncelenen ülkeler arasında 
bunun tek istisnası Avusturya’dır. Avusturya Anayasa Mahkemesi bir 
uluslararası anlaşmanın anayasaya aykırı olduğuna karar verirse o 
anlaşmanın uygulanması durdurulur ve uygulanması için yapılan 
düzenlemeler yürürlükten kalkar. 

• Danimarka Parlamentosu kendi üyelerinden oluşan bir “Dış Politika 
Kurulu” seçmektedir. Hükümet önemli dış politika kararları almadan 
önce Kurul’un tavsiyesini almaktadır. İsveç’te “ülkenin çıkarlarının 
gerektirdiği durumlarda” Parlamento yerine başkanlığını parlamento 
başkanının yaptığı ve parlamenterlerden oluşan dokuz kişilik Dışişleri 
Danışma Konseyi ile görüşerek anlaşma yapabilir. 

• AB üyesi ülkeler anayasalarında belli egemen yetkilerin uluslararası 
örgütlere devrini öngören hükümlere yer vermektedir (Almanya, 
Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, 
İspanya, İsveç, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, 
Yunanistan). 
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Notlar 
                                                 
1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve 244 sayılı kanunda “andlaşma” tabiri 
kullanılmasına rağmen Türk Dil Kurumu’nun sözlük ve yazım kılavuzlarındaki yazım –
antlaşma veya anlaşma- tercih edilmiştir.  
2 Statü metni için Bkz. Uluslararası Adalet Divanı, “Statute of the Court,” Erişim: 
19.09.2011, http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0.  
3 Bu durumun istisnaları vardır. Örneğin bir uygulamaya başından itibaren karşı çıkmış 
bir devlet için bu uygulama (diğerleri açısından bu niteliği kazansa da)  yapılageliş 
kuralı haline gelmez ve bağlayıcı değildir. “Hukukun genel ilkeleri” kavramının neleri 
içerdiği konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Bu kuralların bağlayıcı olduğu ifade 
edilirken bunları örf-adetle aynı gören yaygın görüş esas alınmıştır. Bkz. Hakan 
Karakehya, “Uluslararası Ceza mahkemesi ve Uygulanabilir Hukuk,” Erişim: 
19.09.2011, http://dergiler. ankara.edu.tr/dergiler/38/262/2348.pdf, ss. 155-156.  
4 Sözleşmenin Türkçe metni için Bkz. Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi-
Ankara, “Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi”, Erişim: 19.09.2011, “http://www. 
unicankara.org.tr/doc_pdf/Viyana_69.pdf, Madde 2/1/a. 
5 1969 tarihli Sözleşme’nin 5. maddesi uluslararası örgütü kuran anlaşmalar ve 
uluslararası örgüt kapsamında imzalanan anlaşmalar için de geçerlidir. Fakat devlet-
uluslararası örgüt ve uluslararası örgüt-uluslararası örgüt anlaşmaları için 1986 yılındaki 
Sözleşme düzenlenmiştir. 
6 Sözleşmenin İngilizce metni için Bkz. Birleşmiş Milletler, “Vienna Convention on the 
Law of Treaties between States and International Organizations or between 
International Organizations 1986”, Erişim: 19.09.2011, http://untreaty.un.org/ilc/texts/ 
instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf.  
7 İngiliz Parlamentosu, “Treaties”, Erişim: 19.09.2011, http://www.parliament.uk/ 
documents/commons-infor mation-office/p14.pdf, s. 2.  
8 ABD Ankara Büyükelçiliği, “Amerika Hakkında: Amerika Birleşik Devletleri 
Anayasası (Açıklamalı)”, Erişim: 12.08.2011, http://turkish.turkey.usembassy.gov/med 
ia/pdf/abd-anayasasi.pdf. 
9 Alman Parlamentosu Alt Kanadı (Bundestag), “Basic Law for The Federal Republic 
of Germany”, Erişim: 12.08.2011,  https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf. 
10 Federal Hükümet, onay talebinin Federal Şansölyeye tevdi edildiği tarihten itibaren 
sekiz hafta içerisinde valiye onay talebinin reddedildiğini bildirmemişse, onay verilmiş 
addedilir (md.16/2). 
11 Avusturya 1969 Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesine katılmıştır. Söz konusu 
anlaşmanın 27. maddesine göre: “Bir taraf bir antlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak 
iç hukukunun hükümlerine başvuramaz. Bu kural 46. maddeye bir halel getirmez.” 
İstisna gösterilen 46. madde ise “rıza”ya ilişkindir: “Bir devlet, bir antlaşmayla 
bağlanma rızasının iç hukukunun antlaşma akdetme yetkisiyle ilgili hükümlerini ihlal 
etmek suretiyle açıklandığı vakıasına rızasını geçersiz kılan bir gerekçe olarak 
başvuramaz, meğer ki ihlal aşikâr ve iç hukukunun temel önemi haiz bir kuralı ile ilgili 
olsun. Bir ihlal, söz konusu meselede normal uygulamaya göre ve iyi niyetle hareket 
eden herhangi bir Devlet için objektif olarak açık görünüyorsa, aşikârdır.” Avusturya 
ayrıca henüz yürürlükte olmayan 1986 Viyana Devletler ve Uluslararası Örgütler ile 
Uluslararası Örgütler Arasındaki Anlaşmalara İlişkin Sözleşmeyi onaylamıştır. Söz 
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konusu sözleşmenin 27 ve 46. maddeleri de yukarıdakilere paraleldir: “Bir taraf devlet 
bir antlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç hukukunun hükümlerine başvuramaz. 
Bir taraf uluslararası örgüt bir antlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak örgüt 
düzenlemelerine başvuramaz. Bu kurallar 46. maddeye bir halel getirmez” (27). “Bir 
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