DERS TANITIM BĠLGĠLERĠ
Dersin Adı

: Anayasa Hukuku-I

Ön KoĢullar

: Yok

Dersin Dili

: Türkçe

Dersin Türü

: Zorunlu

Dersin Seviyesi

: Lisans

Dersin VeriliĢ ġekli

: Yüz-yüze

Dersi Veren

: Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu

Dersin Yardımcıları

:-

Dersin Amacı
: Anayasa Hukuku, ülkemizde hukuk fakülteleri müfredatı
içinde zorunlu olarak ve 1. sınıfta okutulan bir derstir.
Amacı, hukuk fakültesi öğrencisini, hukukun temel kavramları ile tanıştığı birinci sınıfta,
hukuksal düzenin normatif çatısı olarak da tanımlayabileceğimiz anayasa kavramı ve bu
kavramla doğrudan ilintili konular üzerinde bilgilendirmektir.
Anayasa Hukukunun bilimsel alanı, devleti bir siyasal ve hukuksal düzen olarak kuran ve
örgütleyen kavramlar, kurallar ve kurumları çerçevesi içine alır. Dersin öncelikli amacı, bir
yetki ve görevler bütünü olan devletin hukuk içinde örgütlenişine anayasal olarak getirilen
ilke ve sınırları belirlemek ve böylece anayasal bir hukuk devletinin kurumsal işleyiş esasları
konusunda hukuk eğitimi alan öğrenciyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, ders sonunda;
-Bir hukuk belgesi olan anayasanın, siyasal sistemin
işleyişindeki rolü ve işlevini anlamış olacaklardır.
birey-toplum-devlet ilişkilerinin hukuksal ve siyasal
boyutlarında anayasalar yoluyla oluşturulan kurumların
üstlendikleri rolü kavramış olacaklardır.
- Demokratik bir devlet düzenine egemen olması gereken
ilkelerin anayasalar yoluyla nasıl güvence altına alındığını,
anayasacılık teknik ve ilkelerinin hak ve özgürlüklerin
korunmasındaki işlevsel önemini anlamış olacaklardır.
- Anayasal devlet, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı
bağımsızlığı gibi, yurttaşların gündelik yaşamlarını farkında
olmadan çevreleyen kavramların anlamlarını öğrenmiş
olacaklardır.
- Öğrendikleri bilgiler çerçevesinde demokratik bir toplumda
yaşamayı mümkün kılan kamusal duyarlık ve bilinci kazanmış
olacaklardır.
-

Dersin Ġçeriği
: Bu derste, Anayasa Hukukunun temel kavramları ve anayasa
teorisine ilişkin genel bilgilerle bir giriş yapılacak, anayasa hukukunun hukuk biliminin diğer
disiplinleri ile birleştiği ve ayrıldığı noktalar anlatılacak, anayasa türleri, anayasal devletanayasalı devlet arasındaki ilişki ve farklılıklar, anayasal devletten hukuk devletine yol alınan
süreçte yaşanan anayasal gelişmeler karşılaştırmalı olarak değişik ülkelerin anayasacılık
tarihlerinden örnekler verilerek işlenecek, anayasaların yapılış ve uygulamalarından
kaynaklanan çeşitli sınıflandırmalar üzerinde durulacaktır.
Haftalık Konular ve Ġlgili Ön Hazırlık ÇalıĢmaları:
1. Hafta
ve yöntemi

: Hukuk ve Anayasa Hukuku, Anayasa Hukukunun Kaynakları, Konusu

2. Hafta

: Anayasa Teamülleri/Anayasa Uygulamaları/Anayasa YanlıĢlıkları

3. Hafta

: Anayasaların Sınıflandırılması:
Yazılı/Yazısız Anayasalar
Maddi/ġekli Anayasa – Katı/YumuĢak Anayasa –Ayrıntılı/Çerçeve
Anayasalar

4. Hafta

: Anayasa Hukukunun Genel Teorisine GiriĢ: Siyasal
Ġktidar/Devlet/Egemenlik Kavramları: ĠliĢkileri, Kavramsal ayrıĢtırmada
kullanacağımız ölçütlere iliĢkin genel bilgiler

5. Hafta

: Siyasi Ġktidarın kaynağı ve meĢruiyetine iliĢkin temel kuramlar:
Teokratik ve demokratik egemenlik anlayıĢı

6. Hafta

: Devletin KuruluĢ ve Varlık KoĢulları, Devletin hukuki niteliği

7. Hafta

: Devlet biçimleri: Tek yapılı (üniter )devlet/Federal Devlet/karma yapılı
Devletler

8. Hafta
: Anayasalı devletten anayasal devlete/anayasal devletten hukuk devletine:
Anayasaların devletin biçimleniĢindeki rolü ve etkileri
9. Hafta
: Anayasaların yapılması ve değiĢtirilmesi. Asli kurucu iktidar/Tali
Kurucu iktidar
10. hafta
: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun denetimi. Siyasal
Denetim/Yargısal denetim
11. Hafta
. Egemenliğin Kullanılmasına Göre yönetim biçimleri: Temsili ve
Doğrudan demokrasiler
12. Hafta
: Kuvvetler Ayrılığı doktrini içinde siyasal sistemlerin ayrıĢması:
Parlamenter/meclis/baĢkanlık hükümeti sistemleri ve ara modeller

KAYNAKLAR
Ġbrahim Ö. KABOĞLU; Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal yayınevi.
Ergun ÖZBUDUN; Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları
Erdoğan TEZĠÇ; Anayasa Hukuku, Beta
Bülent TANÖR-Necmi YÜZBAġIOĞLU; 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa
Hukuku, Beta
Kemal GÖZLER; Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi

