DERS TANITIM BĠLGĠLERĠ
Dersin Adı

: Anayasa Hukuku-II

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
: Bu ders hukuk fakültesinde anayasa hukukunun genel teorisi
ve temel kavramsal bilgilerinin verildiği ilk dönemin ardından, Türk Anayasa Hukuku
içindeki gelişmelerin anlatıldığı bir derstir. Dersin işleniş amacı;
Cumhuriyet öncesi ve sonrası anayasacılığımızın tarihsel gelişiminin ana çizgileri ile
verilmesi,
Bugün siyasal sistemimize egemen olan hukuksal kurumların işleyişini, bu kurumların görev
ve yetki çerçevesini belirlemede anayasalarımızın oynadığı rollerin kavratılması
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti niteliği kazanması sürecinde yaşanan
anayasal gelişmelerin anlatılması suretiyle;
Devlet modeli, siyasal rejim, hükümet sistemi tercihlerimizi belirleyen etkenler,
anayasalarımızın kurucu felsefesi ve ilkeleri ile bu ilkeler üzerinde kurulmuş demokratik laik
sosyal hukuk devletinin temel özellikleri konusunda hukuk fakültesi öğrencisine bilgi ve
birikim kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, ders sonunda;
-

-

-

Yurttaşı oldukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimi,
kurumsal işleyişi, hukuksal temelleri, haklar ve özgürlükler
konusunda getirdiği anayasal güvenceler vb. konularda
temel bilgileri kazanmış olacaklardır.
Kazandıkları bu bilgilerle, ülkelerinde dönemsel olarak
yaşanan siyasal ve hukuksal krizlerin nedenleri ve olası
çözümleri konusunda asgari bir görüş alanı edinmiş
olacaklardır.
Bu bilgiler, demokratik bir toplumda yurttaş olmanın
sorumluluğuna sahip bilinçli ve aydınlanmış bireyler
olmanın önünü açacaktır.

-

-

Anayasa hukuku dersleri, hukuksal düzenin normatif çatısı
olan anayasanın, siyaseti hukukla dizginlemekteki rolü
konusunda öğrenciyi bilinçlendirecek, anayasal bir devlette
yönetimin keyfi ve zorbaca olamayacağı hakkında doğru ve
kesin bilgi edinen öğrenci, hak arama özgürlüğünü hak
arama bilgisi ve bilinci ışığında kullanacaktır.
Hukuka, yasaya ve yönetime egemen olması gereken ilkeleri
bilmek demokratik bir rejimin güvencesi altında yaşamanın
ilk ve en temel koşuludur. Anayasa Hukuku, hukuk
eğitiminin ilk basamağında öğrenciyi hukukla sınırlanmış
bir yönetimin işleyişini kavramaya ve bir yönetimi hukukla
sınırlanmış olması koşuluyla meşru saymaya ikna eder.

Dersin Ġçeriği
: Bu derste, Türk Anayasa Hukukunun
kısa tarihçesi,
cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemdeki anayasalarımızın yapılış ve içeriğine ilişkin bilgiler
verilecektir. Anayasa hukukunun Genel Teorisi içinde temel kavramlar olarak anlatılan
bilgiler, Türk Anayasa hukuku uygulamaları içinde somutlaştırılacak, Türkiye’nin anayasal
kurumlarının işleyiş esasları ve bunları belirleyen anayasalarımız masaya yatırılacaktır.
Haftalık Konular ve Ġlgili Ön Hazırlık ÇalıĢmaları:
1. Hafta
: Cumhuriyet Öncesi Anayasacılığımıza Genel Bir BakıĢ/ Osmanlı
Devletinde anayasal geliĢmeler: Sened-i Ġttifak ve Tanzimat belgelerinin çağının
anayasacılık geliĢmeleri ve modern anayasal belgeler ıĢığında değerlendirilmesi
2. Hafta
: 1876 Kanun-u Esasisi ve 1909 değiĢikliklerinin Anayasacılık
Tarihimizdeki Yeri ve Anlamı
3. Hafta
: Cumhuriyet Anayasalarımıza GiriĢ
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluĢ sürecine eĢlik eden anayasacılık hamlelerimiz:
1921 Anayasası ve 1923 değiĢiklikleri ile getirilen anayasal sistemin temel özellikleri

4. Hafta
:1924 Anayasası: Hükümet sistemi, siyasal kurumlar ve temel hak ve
özgürlükler yönünden incelenmesi
5. Hafta

: 1961 Anayasası: YapılıĢı öncesi hakkında kısa ve genel bir
değerlendirme- Ġçeriği, Anayasal sistemimize getirdiği kurumsal yenilikler

6. Hafta

: 1982 Anayasası: YapılıĢı öncesi hakkında kısa ve genel bir
değerlendirme-Ġçeriği- anayasal sistemimize getirdikleri

7. Hafta

: Hükümet sistemi, devlet organlarının yapısı ve iĢleyiĢi, temel hak ve
özgürlükler rejimi yönünden 1961 ve 1982 Anayasaları arasında bir
karĢılaĢtırma

8. Hafta

: 1982 Anayasasında gerçekleĢtirilen değiĢiklikler: nedenleri, içerikleri,
önemleri

9. Hafta
: T.C. Devletinin insan haklarına dayalı, demokratik, laik, sosyal bir
hukuk devleti olmasına yönelik, Anayasalarımızdaki kurumsal ve ilkesel güvenceler/
10. Hafta
: Yargı Bağımsızlığının anlamı, önemi ve Türk Anayasal sistemindeki
kurumsal güvenceleri
11. hafta
: Yürütmenin ve yasamanın hukuka uygunluğunun denetiminde genel
esas ve uygulamalar
12. Hafta
rejimi

: Anayasal sistemimizde olağan ve olağanüstü hal uygulamalarının hukuki

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

