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ÖNSÖZ
Değerli Türk dünyası sevdalıları,

Sovyet Rusya’da Mihail Gorbaçov’un iktidara gelmesi ile başlayan süreç; Ağus-
tos 1991 darbesinden sonra Boris Yeltsin, Leonid Kravçuk ve Stanislav Şuşkeviç’in 
imzaladıkları bildiri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin resmen dağıl-
masıyla sonuçlandı. Türk siyasi terminolojisi içerisinde var olan “Türk dünyası” 
terimi bu olayların ertesinde Türk diplomasisi için de adeta ete kemiğe bürün-
müştür. Bu gelişmenin akabinde Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde bağımsızlı-
ğını kazanan yeni Türk Cumhuriyetleriyle birlikte, Türk Dünyası coğrafyasında 
Türk milletinin önüne yeni ufuklar açılmıştır. Başka bir deyişle Türkler için, po-
tansiyel olarak var olan durum kinetik bir hâl almıştır. 

Marksizm kaynaklı Sovyetler Birliği’nin dünya üzerinden yok oluşu sonrasın-
da başlayan değişim ve dönüşüm sürecinde Türk Dünyasında; egemen devletler 
olarak mevcut durumda var olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
yanında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ortaya 
çıkmıştır. Sovyetler Birliği’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle Türk Cumhuriyet-
leri tedricen hemen her alanda bir dönüşüm süreci yaşamış ve nihayet bağımsız-
lıklarının 27. yılına kavuşmuş bulunmaktadırlar. 

Sovyetler Birliği döneminde devlet örgütlenmesi ve yönetim felsefesi, devletin 
sahip olduğu komünist ideolojinin etkisiyle batılı anlamda modern devlet örgüt-
lenmesinden farklı bir yapılanma ile karşımıza çıkmaktadır. Özellikle SSCB’nin 
dağılması sonrasında bağımsızlık elde eden ve parti/devlet örgütlenmesinin katı 
hiyerarşisinin kendilerine miras kalan 5 Türk devletinde çeyrek asrı aşan bir za-
man dilimi sonucunda, her alanda olduğu gibi devlet örgütlenmesi ve idari yapı-
lanmalarında da bir dönüşümü zaruri kılmıştır. 

Türk Dünyası Birlik Platformu olarak, SSCB sonrası oluşan yeni Türk devlet-
lerinin ve -Türk dünyası alanında bir bütünlük olması açısından- daha önce ku-
rulmuş olan iki Türk devletinin anayasaları ışığında yönetim yapılarını bir rapor 
hâlinde sunmaktayız. Çalışmamız, “Türk dünyasının nasıl yönetildiği” sorusuna 
bağımsız Türk devletleri özelinde bir yanıt oluşturacaktır.

Bu vesileyle raporun hazırlanmasına emeği geçen tüm arkadaşlarımı, Platfor-
mumuz adına kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Mustafa KOÇYEGİT
TDBP Genel Sekreteri
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GİRİŞ

Türklerin bir millet olarak teşekkül etmesinin ar-
dından gerek yaşam biçimleri gerekse de tarihte al-
dıkları rolün etkisiyle günümüzde oldukça geniş bir 
coğrafyaya yayılmış bir şekilde yaşamaktadırlar. 
Türk Dünyası olarak tanımladığımız bu coğrafya, 
Avrupa ve Asya kıtalarının merkezi kısmını oluş-
turmaktadır. Ana hatları ile batıda Adriyatik’ten, 
doğuda Büyük Okyanus’a, kuzeyde Kuzey Buz 
Denizinden, güneyde Tibet’e kadar olan sahada, 
Türkler nufüs bakımından yoğun olarak yaşamak-
tadır. Bu sınırlar içerisinde Türkler, bağımsız Türk 
Cumhuriyetleri de dâhil yaklaşık olarak 20 farklı 
devlet içerisinde yaşamaktadırlar. Bu sınırların dı-
şında ise Orta, Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde 
yaşayan Türklerin sayısı da her geçen gün artmak-
tadır. Bu genel sınırlar içerisinde bağımsız Türk 
devletleri olarak tanımlanan 7 bağımsız Türk dev-
leti bulunmaktadır. Bu devletler, Türkiye Cumhuri-
yeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan 
Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti, Özbekis-
tan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Kaza-
kistan Cumhuriyeti’dir. Tam bağımsızlığa sahip bu 
devletlerin dışında, Başkurdistan, Çuvaş Dağıstan, 
Gagavuz, Kabarday-Balkar, Karakalpak, Nahcı-
van, Saha, Tuva (Yakut), Şincan (Doğu Türkistan) 
olmak üzere 10 özerk cumhuriyet ve Dağlık Altay, 
Hakas ve Karaçay-Çerkes olmak üzere de 3 muhtar 
vilayet bulunmaktadır. 

Çalışmamızda Türklerin hâli hazırda farklı adlar 
ve bayraklar altında yaşadığı yedi bağımsız Türk 
devletinin kısa tarihçesi ve anayasaları üzerinden 
devletlerin teşkilat yapıları incelenmiştir.  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

GENEL BİLGİLER 

13. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlılar, 
Anadolu’nun yanı sıra Güneydoğu Avrupa, Batı 
Asya ve Kuzey Afrika üzerinde toprakları bulu-
nan büyük bir imparatorluk kurarak erken modern 
dönemde Asya, Avrupa ve Afrika’nın büyük bir 
gücü konumuna gelmişti. İmparatorluk zirvesini 
15. ve 17. yüzyıllar arasında, özellikle I. Süleyman 
döneminde yaşadı. 1683 II. Viyana Kuşatması ve 
1699 Kutsal İttifak Savaşları sonrasında Türklerin 
Avrupa topraklarından çekilişi başladı ve Osman-
lı İmparatorluğu uzun bir gerileme dönemi yaşadı. 
Ülkenin birçok alandaki yetersizliğini kanıtlayan 
19.yüzyıldaki Tanzimat Islahatları modernleşmeyi 
sağlayamadı ve dağılmayı engelleyemedi. Osman-

lı I. Dünya Savaşına (1914-1918) İttifak Devletle-
ri’nin yanında girdi ve savaşta yenik düşerek işgale 
uğradı. İşgalci kuvvetlere karşı yapılan Kurtuluş 
Savaşı (1919-1922) başarıya ulaştıktan sonra Mus-
tafa Kemal ATATÜRK önderliğinde Türkiye Cum-
huriyeti kuruldu. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M. Kemal 
ATATÜRK, ”Demokrasi prensibinin en çağdaş ve 
mantıki tatbikini sağlayan hükümet şekli Cumhuri-
yettir.” diyerek, demokrasiye en uygun devlet şekli-
nin, egemenliği kullananların seçimle işbaşına gel-
dikleri Cumhuriyet olduğunu açıklıyordu. Bunun 
paralelinde ise 29 Ekim 1923’te Türkiye devletinin 
yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu ilan edildi. 

Bayrağı; 

Coğrafya: Topraklarının büyük bölümü Anado-
lu’ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar’ın uzantısı 
olan Trakya’ya yayılmıştır. Kuzeybatıda Bulga-
ristan, batıda Yunanistan, kuzeydoğuda Gürcistan, 
doğuda Ermenistan, İran ve Azerbaycan’ın ekslav 
toprağı Nahçıvan, güneydoğuda ise Irak ve Suri-
ye komşusudur. Güneyini Akdeniz, batısını Ege 
Denizi ve kuzeyini Karadeniz çevreler. Marmara 
Denizi ise, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı 
ile birlikte Anadolu’yu Trakya’dan yani Asya’yı 
Avrupa’dan ayırır. Türkiye, Avrupa ve Asya’nın 
kavşak noktasında yer alması sayesinde önemli bir 
jeo-stratejik güce sahiptir. 

Başkent: Ankara 

Resmi Dil: Türkçe 

Yüzölçümü:783.562 km² 

Nüfus: 80 milyon 745 bin 

Para Birimi: Türk Lirası (₺)(TRY) 

Din: Nüfusun %99,2’si İslam dinine mensup 
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YASAMA

Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama erki tek mec-
listen oluşmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi; 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 
altı yüz milletvekilinden oluşur. 

- On sekiz yaşını dolduran her Türk, milletvekili 
seçilebilir. 

- Milletvekili seçimleri beş yılda bir yapılır. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
meclis üyeleri arasından seçilen bir Meclis Başka-
nı, dört Başkanvekili, yedi Katip Üye ve üç İdare 
Amiri’nden oluşur. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanlık 
Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim ya-
pılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre 
seçilenlerin görev süresi üç yıldır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri şöy-
ledir; 

- Kanun teklifi etmeye milletvekilleri yetkilidir. 

- Kanun tasarısı ve tekliflerini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde görüşülme usul ve esasları içtü-
zükle düzenlenir. 

- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Mecli-
since kabul edilen kanunları on beş gün içinde ya-
yımlar. 

- Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun 
bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, 
bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gön-
derir. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen 
kanunu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile aynen 
kabul ederse, kanun cumhurbaşkanınca yayımlanır; 
Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik 
yaparsa, cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar 
Meclise geri gönderebilir. 

YÜRÜTME

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 8.madde-
since, yürütme yetkisi ve görevi cumhurbaşkanı 
tarafından, anayasaya ve kanunlara uygun olarak 
kullanılır ve yerine getirilir. 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104.madde-
si, cumhurbaşkanını devletin başı ve ülkenin en üst 
makamı olarak belirlenmiştir. 

- Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı sıfatıyla Türki-

ye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini tem-
sil eder. 

- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükse-
köğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine 
sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk 
tarafından seçilir. 

- Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir 
kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. 

- Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en 
son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyla-
rın tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış 
olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday 
gösterebilir. 

Cumhurbaşkanının yetkileri arasında; 

- Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları ata-
mak ve görevlerine son vermek. 

- Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul et-
mek. 

- Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve ya-
yımlamak. 

- Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve ge-
rekli tedbirleri almak. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil etmek. 

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına ka-
rar vermek. 

- Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları ge-
rekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak. 

- Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile 
kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak. 

- Yürütme yetkisine ilişkin konularda cumhur-
başkanlığı kararnameleri çıkarabilmek. 

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları:

- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı 
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- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan-
lığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı

YARGI 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9.maddesi 
uyarınca “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağım-
sız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.” 

- Türkiye’de Kara Avrupası Hukuk Sistemi uygu-
lanmaktadır. 

- Yargı sisteminde yüksek yargı dört tanedir. Bun-
lar; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve 
Uyuşmazlık Mahkemesidir. 

Anayasa Mahkemesi: 

- Anayasa Mahkemesinin görevleri bizzat Anaya-
sa’da sınırlı sayıda belirtilmiştir. 

- Anayasa Mahkemesinin temel görevi, yasama 
organının kimi işlemlerinin Anayasa’ya uygun-
luğunu denetlemek ve bireysel başvuruları karara 
bağlamaktır. 

- Anayasa Mahkemesi devletin bazı üst düzey 
yöneticilerini Yüce Divan makamı olarak yargıla-
yabilir. 

- Siyasi parti kapatılması davaları da Anayasa 
Mahkemesinin baktığı önemli davalardandır. Yine 
siyasi partilerin mal edinmeleri ile gelir ve giderle-
rinin tespiti bu mahkeme tarafından yapılır. 

- Yasama dokunulmazlığı ve milletvekilliğinin 
düşmesi yine Anayasa Mahkemesince karara bağ-
lanan durumlardır. 

Yargıtay: 

- Adli Mahkemelerin üst mahkemesidir. 

- Adli Mahkemelerce verilen kararlar temyiz edil-
diğinde Yargıtay tarafından incelenir ve Yargıtay 
tarafından karara bağlanır. 

- Bunlar haricinde ise bazı davalara ilk derece 
mahkemesi gibi bakar. 

Danıştay: 

- İdari Yargı tarafından verilen kararların son in-
celeme merciidir. 

- İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri tara-
fından verilen kararlar temyiz edilirse bu davalar 
Danıştay tarafından incelenir ve Danıştay tarafın-
dan bir karara bağlanır. 

Uyuşmazlık Mahkemeleri: 

- Adli ve İdari yargı kurumları içerisinde görev-
lerden dolayı oluşabilecek uyuşmazlıklara bakan 
mahkemeye verilen isimdir. 

- Uyuşmazlıkların son inceleme merciidir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

GENEL BİLGİLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cum-
huriyeti tarafından düzenlenen barış harekatından 
1 yıl sonra 1975 yılında kurulmuş olan Kıbrıs Türk 
Federe Devleti’nin yerine geçmek üzere 15 Kasım 
1983 tarihinde ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti (KKTC) Akdeniz’de yer alan en büyük 
üçüncü ada ve Anadolu yarımadasının 65 km güne-
yindeki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer almak-
tadır. KKTC, uluslararası alanda sadece Türkiye 
tarafından tanınmaktadır. Devletin egemenlik sınır-
ları adanın kuzeyinde Dipkarpaz, batısında Güzel-
yurt, güneyde de Akıncılar’a kadar yayılmaktadır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi 
toprakları arasında Birleşmiş Milletler’in kontrol 
bölgesi bulunmaktadır. Ülkenin başkenti Lefkoşa, 
dünya üzerindeki tek bölünmüş başkent unvanını 
taşıyan şehrin kuzeyinde Türkler, güneyinde ise 
Rumlar yaşamaktadır.
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Para birimi: Türk Lirası

Yüzölçümü: 3.355 km²

Resmi Dil: Türkçe

Nüfus: 313 bin 626

Din:% 98,71 Müslüman, % 0,7 Hristiyan 

Yönetim Biçimi: Cumhuriyet

Bayrağı; 

Devlet Teşkilatı;

15 Kasım 1983 tarihinde kabul edilen Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın Birinci Kısım 
Genel İlkeler 1. ve 2. maddelerinde Devletin Şekli, 
Bütünlüğü, Dili, Bayrağı, Millî Marşı ve Başken-
ti hükme bağlanarak açıklanmıştır. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal ada-
let ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik 
bir Cumhuriyet olarak kurulmuştur. Egemenlik ka-
yıtsız şartsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti va-
tandaşlarına ait olup, ülkesi ve halkı ile bölünmez 
bir bütündür. Yasama yetkisi, Kuzey Kıbrıs Türk 
halkı adına Cumhuriyet Meclisi’nindir. Yürütme 
yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku-
rulu tarafından Anayasaya ve yasalara uygun olarak 
kullanılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Parlamenter sisteme dayalı, kuvvetler ayrılığını 
esas alan demokratik ve laik bir sosyal hukuk dev-
leti olarak kurulmuştur. Parlamentoyu teşkil eden 
Cumhuriyet Meclisi, elli üyeden oluşmakta ve beş 
yılda bir seçimle yenilenmektedir. Cumhurbaşkanı 
doğrudan halk tarafından seçilmekte ve beş yıl süre 
ile görev yapmaktadır. Bakanlar Kurulu ise, Başba-
kan ve 10 Bakandan meydana gelmiştir. 

BAKANLIKLAR:

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 Milli Eğitim Bakanı

 İçişleri Bakanı

Ekonomi ve Enerji Bakanı

Sağlık Bakanı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

 Turizm ve Çevre Bakanı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

MECLİS

Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti`nin yasama organı olan parlamentosudur. 
Halkın seçtiği 50 milletvekilinden oluşan meclise 
partilerin milletvekili sokabilmeleri için %5 ora-
nındaki barajı geçmeleri gerekmektedir. Yüksek 
Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre 188 
bin 688 seçmen var ve ‘Seçim ve Halk Oylaması 
Değişiklik Yasası’nın değiştirilmesiyle birlikte bu 
seçimlerde seçmen ülke genelinde oy kullanılabile-
cek. Siyasi Partiler Yasası’nda 2015 yılında yapılan 
değişiklikle her partinin yüzde 30 karşı cinsi aday 
göstermesi zorunlu hale getirilmiştir.

DEVLET ORGANLARI

Devlet, yönetme görevini yasama, yürütme ve 
yargı organları ile gerçekleştirir. Yasama, yürütme 
ve yargı organlarının görev ve yetkileri, güçler ay-
rılığı ilkesine bağlı olarak Anayasa’da düzenlen-
miştir.

YASAMA

Yasama yetkisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
halkı adına Cumhuriyet Meclisinindir. 

YÜRÜTME

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara 
uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Baş-
bakan ve bakanlardan oluşur.

Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Başbakanın öneri-
si üzerine bakanları atar; Başbakanın istemi üzeri-
ne, bakanlardan herhangi birinin görevine son verir. 
Bakanlar, milletvekili olmayan kişiler arasından da 
atanabilir. Ancak, bu gibi kişilerin milletvekili se-
çilme niteliklerine sahip olması gerekir. 

Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder. 
Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde veya Baş-
bakanın istemi üzerine Bakanlar Kuruluna başkan-
lık edebilir, ancak oy kullanamaz.
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YARGI

Yargı yetkisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
halkı adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

MAHKEMELER

7 Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren KKTC 
Anayasasının 141. maddesi Yüksek Adliye Kurulu-
nun Kuruluşu ve İşleyişini düzenlemiştir, buna göre 
Yüksek Adliye Kurulu, Yüksek Mahkeme Başkanı 
ve yedi üyesi, Cumhurbaşkanının ve Cumhuriyet 
Meclisinin atadıkları birer üye, Cumhuriyet Baş-
savcısı ve Barolar Birliğinin seçtiği birer üyeden 
olmak üzere toplam on iki üyeden oluşmaktadır. 
Atanan ve seçilen üyelerin görev süresi üç yıl ise 
de dönem sonrası ve tekrar seçilmemelerine yasal 
bir engel yoktur.

Yüksek Mahkemenin oluşumu ve görev bölümü 
Anayasanın 143. maddesi ile düzenlenmiştir. Bir 
Başkan ve yedi üyeden oluşan Yüksek Mahkeme, 
Anayasa, Yargıtay, Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Yüce Divan olarak görev yapmaktadır.

KIRGIZİSTAN

Resmi adı:  Kırgızistan Cumhuriyeti 

Başkent:  Bişkek

Dil: Resmi dil Kırgızistan Türkçesi ve Rusçadır.

Din: Kırgızistan halkı Sovyetler Birliği dönem-
leri diğer birlik ülkeleri gibi ‘Devlet Ateizmi’ için-
de yaşamıştır. Bugün Kırgızistan‘da baskın din İs-
lam’dır. Müslüman oranı %76 ,%18 Hıristiyan, % 
4 ateist,%2 Budist bulunur.

Tarihi: 5 Aralık 1936’da Kırgız Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti, tam bir Sovyetler Birliği cumhuriyeti 
olarak kabul görmüştür. Daha sonra Kırgızistan 31 
Ağustos 1991 tarihinde SSCB ‘den ayrılarak ba-
ğımsızlığını ilan etmiştir.

Bayrağı:

Yüzölçümü: 199.951 km2

Para birimi: Som

Coğrafi Durumu: Kırgızistan Orta Asya’da yer 
almaktadır. Komşuları kuzeyde Kazakistan, batıda 
Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydo-
ğuda Çin’dir. Tanrı Dağları ülkenin %65’ini kaplar 
ve ülke bu yüzden “Orta Asya’nın İsviçre’si” ola-
rak adlandırılır. Kuzeybatı Tanrı Dağları üzerinde 
bulunan ve ülkenin en büyük gölü olan Issık Göl, 
Titikaka’dan sonra dünyanın en büyük dağ gölüdür.

Demografik Durumu: Nüfusu 6 milyon 45 
bin kişidir. Dağılım Kırgızlar %72.6, Özbekler 
%14.4,Ruslar %6.4 şeklindedir.

Yönetim Şekli: Kırgızistan Cumhuriyeti anaya-
saya göre parlamenter demokrasi ile yönetilen laik 
ve üniter bir devlettir. Yürütme yetkisi hükümet 
tarafından uygulanır. Yasama yetkisi ise hükümet 
ve meclise aittir. Kırgızistan Cumhuriyeti egemen, 
demokratik ve seküler bir devlettir. Bu ülkede yö-
netimle ilgili bütün yetki halk iradesiyle tecelli et-
mektedir. 

Kırgızistan Anayasası: Kırgızistan’ın ilk anayasa-
sı 5 Mayıs 1993 yılında ülkenin Yüksek Konseyi-
nin 12. toplantısında kabul edilmiştir. Bu anayasa 
8 bölüm ve 97 maddeden oluşmuştur. Yeni anaya-
sa, 27 Nisan 2010 tarihinde halkın büyük çoğun-
luğunun katılımıyla gerçekleşen oylamada %91 
düzeyinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yeni 
anayasa ile Kırgızistan’da cumhurbaşkanının görev 
ve yetkileri kısıtlanmış, parlamento öne çıkarılmış, 
parlamenter sistem güçlendirilmiştir.

YASAMA

Kırgızistan 2005 öncesinde iki meclisli bir yasa-
ma erkine sahipti. Birincisi 35 üyeli yasama mecli-
si, ikincisi 70 üyeli halk meclisi (Jogorku Kenesh) 
idi. Halk meclisi ve yasama meclisi üyelerinin gö-
rev süreleri 5 yıl olmuştur. Parlamenterlerin seçimi 
halk tarafından yapılmakta, anayasa gereği hiçbir 
parti mecliste mutlak üstünlük kurabilecek konuma 
gelememektedir. Yeni anayasa gereğince parlamen-
to başbakan ve bakanlar kurulu üyelerini seçmekle 
mükelleftir.

Yasama meclisi, cumhurbaşkanı, milletvekilleri, 
yerel meclislerin üyeleri genel ve gizli oyla halk ta-
rafından seçilmektedir. 18 yaşını doldurmuş bütün 
Kırgız vatandaşlar seçmen olma hakkını kazanmış 
olurlar.
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Yasama Meclisinin Görev ve Yetkileri:

- Anayasada değişiklikler yapmak, ekler ve ilave-
ler sunmak.

- Ülkeye gerekli olan yasaları çıkarmak.

- Anayasa ve diğer yasaları yorumlamak.       

- Ülke sınırlarını belirlemek.

- Halk meclisi kararlarını onaylamak vb.

- Halk Meclisi Üyelerinin Görev ve Yetkileri

- Anayasada zikredilen konularda anayasaya yeni 
ek maddeler eklemek

- Yasama meclisinin çıkardığı yasaları onaylamak

- Anayasa ve diğer yasaları yorumlamak

- Ülkenin genel bütçesini onaylamak

- Devletin idari yapısı hakkında karar almak vb.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Makamı:

Cumhurbaşkanı 5 yıl için halk tarafından se-
çilmektedir. Cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlerin 
başkomutanlık unvanını taşımaktadır. Başbakan, 
cumhurbaşkanı tarafından parlamentonun onayı 
alınarak atanmaktadır.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri:

- Anayasanın uygulanmasını güvence altına al-
mak, devletin bütünlüğünü korumak.

- Devlet organları arasındaki işbirliğini organize 
etmek.

- Devletin yapısını oluşturmak ve devam ettir-
mek.

- Devletin işleyişine nezaret etmek.

- Parlamentonun onayını alarak başbakan atamak.

- Parlamentoya yeni yasa taslakları sunmak.

- Parlamentonun onayladığı yasaları onaylamak 
veya yeniden görüşülmesi için geri   göndermek.

- Onaylanan yasaları açıklamak.

- Uluslararası anlaşmaları veto etmek.

- Bakanlar Kurulu kararlarını askıya almak.

- Ulusal güvenlik konseyine başkanlık etmek.

- Parlamentonun onayını alarak başsavcıyı ata-
mak. 

Bakanlar Kurulu yetki ve sorumlulukları: 

Bakanlar Kurulu yürütmenin bir diğer önemli 
ayağını oluşturmaktadır. Başbakan, bakanlar, baş-
bakan yardımcıları ve devlet komiteleri başkanları 
yürütmenin önemli unsurlarıdır. Başbakan meclisin 
onayını alarak cumhurbaşkanı tarafından atanmak-
tadır. Bakanlar ise başbakanın önerisi, cumhurbaş-
kanının muvafakatı ve parlamentonun onayıyla 
atanmaktadır. Bakanlar Kurulunun görev ve yetki-
leri:

- Devletin genel gidişatını idare etmek ve denet-
lemek.

- Ülkenin yıllık bütçesini yapmak ve parlamento-
ya sunmak.

- Mal ve hizmetlerin fiyatını belirlemek.

- Devlete ait emlak ve mal varlıklarını idare et-
mek ve korumak.

- Ülkenin milli savunma politikasını oluşturmak, 
bu hususta tedbirler almak.

YARGI

Kırgızistan’da Kara Avrupası hukuk sistemi ka-
bul görmüştür. Kırgızistan’da Yargı sistemi Anaya-
sa Mahkemesi, Yargıtay, Hakem Mahkemesi gibi 
yüksek mahkemeler ile yerel mahkemelerden olu-
şur. Yerel mahkemeler, Bölge Mahkemeleri, Bölge 
Hakem Mahkemeleri, Bişkek ve diğer Şehir Mah-
kemeleri, Rayon Mahkemeleri, Askeri Mahkemeler 
ve İhtiyarlar mahkemeleridir. Hakimler ve mahke-
meler statüsü Anayasa Mahkemesi tarafından belir-
lenir. Anayasa Mahkemesi bir başkan, bir başkan 
yardımcısı ve yedi üyeden oluşur.

İhtiyarlar Mahkemesi: Anayasa’nın 85.madde-
sinde ihtiyarlar mahkemesi düzenlenmektedir. Bu 
mahkeme yerel yönetimler düzeyinde köy ve şe-
hirlerde oluşturulmaktadır. İhtiyarlar mahkemesi 
vatandaşlarca, yerel meclislerce veya yerel öz yö-
netim idareleri kararı ile oluşturulabilir. Mahke-
me üyeleri, ‘saygılı’ ve ‘hürmetli’ vatandaşlardan 
oluşur. Bu mahkemeler vatandaşları barıştırmaya 
yönelik, topluluk içinde yasalara aykırı olmamak 
kaydı ile adaleti ve uzlaşmayı saylayıcı kararlar ve-
rirler. Tarafların rızası ile çalışan bu mahkemeler, 
mülk, aile içi anlaşmazlıklar ve benzeri yerel işlere 
bakmaktadır. İhtiyarlar Mahkemesi’nin verdikleri 
kararlar Rayon ve Şehir mahkemelerinde temyiz 
edilebilir.
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ÖZBEKİSTAN

GENEL BİLGİLER

Devlet adı: Özbekistan Cumhuriyeti

1 Eylül 1991 tarihinde SSCB’den bağımsızlığını 
kazanmıştır. 

Başkent: Taşkent

Nüfus: 31 milyon 911 bin

Yüzölçümü: 447.400 km² 

Resmi Dili: Özbek Türkçesi

Para Birimi: Sum

Etnik Yapı: Özbek Türkü %80; Rus %5,5; Tacik 
%5; Kazak Türkü %3; Karakalpak Türkü %2,5; Ta-
tar %1,5 

Din: Müslümanlık

Orta Asya’nın merkezinde bulunan Özbekis-
tan’nın komşuları Kazakistan, Kırgızistan, Tacikis-
tan, Afganistan ve Türkmenistandır. Ülke güney-
batıdaki Ceyhun (Amuderya) ile kuzeydoğudaki 
Seyhun (Sırderya) ırmakları arasında uzanan top-
rakların büyük bölümünü kapsar. Ülkenin kuzey 
ile güney ucu arası 925 km, doğu ile batı ucu arası 
1.400 km olup, sınırlarının toplam uzunluğu 6.221 
km’dir. 

Topraklarının yüzde 46’sı yaylak ve bozkırlardan 
ve yüzde 41’i de çöl ve diğer arazi tiplerinden olu-
şan Özbekistan’ın toplam kara alanlarının yüzde 
3’ü orman ve koruluk, yüzde 10’u ise tarıma elve-
rişlidir. Ekilebilir alanların yaklaşık yüzde 95’i ise 
sulanabilmektedir. Bu özelliği ile Özbekistan, Orta 
Asya cumhuriyetleri arasında en iyi sulu tarım ya-
pılabilen ülke konumundadır.

1936’da kurulan Karakalpakistan Özerk Cumhu-
riyeti ile birlikte Özbekistan, 13 bölgeye ayrılmıştır. 
Bu bölgeler : Andican, Buhara, Cizzah, Kaşkader-
ya, Namangan, Semerkant, Surhanderya, Sırderya, 
Taşkent, Fergana, Harezm ve Nevai bölgeleridir. 

Bayrağı;

 YÜRÜTME

Özbekistan’da başkanlık sistemi uygulanmak-
tadır. Özbekistan’da Cumhurbaşkanı yürütmenin 
başı, hükümet başkanı, bakanlar kurulunun başka-
nı, aynı zamanda başkomutandır. Cumhurbaşkanı 
beş yıl için genel seçim ile iktidara gelmektedir. 
Kuvvetler ayrılığı dengesi gözetildiğinde, oldukça 
kuvvetli ve otoriter bir yürütme organına sahiptir. 
Özbekistan Bakanlar Kurulu 21 kişiden oluşur: 
Başbakan, 6 Başbakan yardımcısı, 14 Bakan bulu-
nur. 

Bakanlıklar; 

 Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler, 
Yatırım ve Ticaret Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Tarım ve Su Kaynakları 
Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek ve Orta Özel 
Eğitim Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakan-
lığı

 Özbekistan Cumhuriyeti Afet Bakanlığı 

 Özbekistan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Ba-
kanlığı

Özbekistan Anayasası’nın 93. Maddesinin Cum-
hurbaşkanına tanıdığı yetki ve görevler ise şöyledir;

- Anayasanın tam olarak uygulanmasını ve bütün 
vatandaşların hak ve hukuklarının güvence altına 
alınmasını sağlamak

- Ülkenin toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve ba-
ğımsızlığını korumak

- Ulusal ve uluslararası sorunların çözümlenme-
sinde etkin rol almak

- Özbekistan ile diğer ülkeler arasında müzakere-
ler yürütmek, antlaşmaları ve kararları imzalamak
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- Yabancı diplomatların güven mektubunu kabul 
etmek

- Özbekistan’ın dış ülkelerde görev yapacak olan 
diplomatlarını atamak ve görevden almak

- Ülkenin iç ve dış sorunlarını içeren yıllık raporu 
Yüksek Meclise sunmak

- Bakanlar kurulunu oluşturmak

- Yüksek Meclisin onayını alarak bakanları ata-
mak ve görevden almak

- Yüksek Meclisin onayını alarak Başbakan Bi-
rinci Yardımcısını, Bakan Yardımcıları ve Baş Sav-
cıyı atamak 

- İllerin ve ilçelerin Hakim ve Savcılarını atamak 
ve görevden almak

- Valilerin ve Kaymakamların atanmasını yapmak 
ve görevden alınmasını sağlamak

- Yüksek Meclisçe kabul edilen yasaları onayla-
mak

- Ülkede olağanüstü durumu ilan ederek meclise 
bildirmek

- Genel Kurmay Başkanı ve Ordu’nun bütün üst 
düzey komutanlarını atamak ve görevden almak

- Ülke güvenliği tehlikeye düştüğünde savaş ilan 
ederek onay için meclise sunmak

- Devlet üstün hizmet madalyaları ve unvanların 
verilmesi yetkisi

- Ülkede güvenliği sağlamak. 

YARGI 

Özbekistan’da Kara Avrupası Hukuk Sistemi 
uygulanmaktadır. Özbekistan yargısı yapısal ve 
operasyonel açıdan Sovyetler yargı sistemine ben-
zemektedir. Yargı erki Özbekistan anayasası gere-
ğince diğer erklerden bağımsızdır. Yüksek dereceli 
dört mahkemesi vardır. Bu mahkemeler; Anayasa 
Mahkemesi, Yüksek Adalet Divanı, Yüksek Eko-
nomi Mahkemesi, Yüksek Uyuşmazlık Mahke-
mesidir. Bu mahkemelerin başkanları 5 yıl için 
atanmaktadır. Diğer il, ilçe ve yine Taşkent mahke-
meleri ise Adalet kurumunun taşra ve yerel örgüt-
leridir. Özbekistan Anayasa Mahkemesi 7; Yüksek 
Adalet Divanı 67; Yüksek Ekonomi Mahkemesi ise 
19 hakimlidir. 1 Ocak 2008 tarihinde idam cezası 
kaldırılmıştır.

Özbekistan Anayasa Mahkemesinin Görevleri; 

- Yüksek Meclisin onayladığı kanunların meşru-
iyet ve anayasaya uygunluğu konusunda karar ver-
mek 

- Cumhurbaşkanı’nın kararlarının kanuniliğini 
değerlendirmek

- Devlet ve yerel makamların kararlarını denet-
lemek

- Uluslararası sözleşme ve antlaşmaları denetle-
mek

- Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin ve di-
ğer yasaların Özbekistan Anayasasına uygunluğu-
nu denetlemek

Ayrıca Özbekistan Anayasa Mahkemesi, Özbe-
kistan Anayasasının yorumunu da yapar. Özbe-
kistan Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve 
bağlayıcıdır. Diğer üst dereceli mahkemelerde ana-
yasanın çizdiği yetki ve sorumlulukları çerçevesin-
de yargı görevlerini yerine getirmektedir.

YASAMA

2002 yılında gerçekleşen referandumdan sonra 
iki meclisli yapı oluşturulmuştur. Bunlar;  Yüksek 
Meclis (Ali Meclis) ve Senato(Üst Meclis)’dur. 

Özbekistan Yüksek Meclisi beş yıl için seçi-
len 120 üyeden oluşmaktadır. Yüz yirmi üyeli bu 
meclisin milletvekilleri, 12 il ve Karakalpakistan 
Özerk Cumhuriyetinden seçilmektedir. Yüz üyeli 
Özbekistan Senatosunun üyelerinin 16’sı Cumhur-
başkanı tarafından, diğer 84’ü ise Yerel Konseyler 
tarafından seçilmektedir. Senato Başkanı, Cumhur-
başkanı tarafından atanmaktadır. 

Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi ve Senatosu-
nun ortak yetkileri;

- Özbekistan Cumhuriyeti Anayasasının kabul et-
mek, ilave ve değişiklikler yapmak

- Özbekistan Cumhuriyeti kanunlarını kabul et-
mek, ilave ve değişiklikler yapmak

- Özbekistan Cumhuriyetinde referandum yapıl-
masına ilişkin karar almak, yapılacağı tarihi belir-
lemek

- Özbekistan Cumhuriyeti iç ve dış politikasının 
temel yönlerini belirlemek ve stratejik devlet prog-
ramlarını kabul etmek

- Özbekistan Cumhuriyeti yasama, yürütme ve 
yargı organlarının yapısı ve yetkilerini belirlemek
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- Özbekistan Cumhuriyetine yeni devlet olu-
şumlarının katılmasını kabul etmek ve Özbekistan 
Cumhuriyetinden bu oluşumların ayrılmasına iliş-
kin kararı onaylamak

- Gümrük, döviz ve kredi konularını mevzuatla 
düzenlemek

- Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine, Özbekis-
tan Cumhuriyeti bütçesini kabul etmek ve uygulan-
masını denetlemek

- Vergi ve diğer zorunlu ödemeleri belirlemek
- İdari-mülki yapısı ve Özbekistan Cumhuriyeti-

nin sınır değişiklikleri konusunda kanuni düzenle-
meler yapmak

- Devlet ödülleri ve rütbelerini belirlemek
- İl, ilçe ve şehirleri oluşturma, ortadan kaldırma, 

yeniden adlandırma ve sınırlarını değiştirmek
- Bakanlıklar, devlet komiteleri ve diğer devlet 

yönetim organlarının oluşturulması ve ortadan kal-
dırılmasına ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanının kararnamelerini onaylamak

- Özbekistan Cumhuriyeti Merkezi Seçim Ko-
misyonunu oluşturmak

- Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 
önerisi doğrultusunda Özbekistan Cumhuriyeti 
Başbakanının adaylığını onaylamak, ayrıca ülke-
nin sosyal ve ekonomik gelişmesine ilişkin güncel 
konularla ilgili Başbakanın raporunu dinlemek ve 
müzakere etmek

- Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi İnsan Hak-
larından Sorumlu Yetkiliyi seçmek

- Özbekistan Cumhuriyeti Sayıştay’ın raporlarını 
görüşmek

- Özbekistan Cumhuriyetine saldırı veya saldırıya 
karşı ortak savunma antlaşmalarının uygulanması 
gereksinimi durumunda Özbekistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı kararnamelerini onaylamak

- Uluslararası antlaşmaları onaylamak veya iptal 
etmek 

- Parlamento denetiminin ve Özbekistan Cumhu-
riyeti Anayasası ile öngörülen diğer yetkilerin ha-
yata geçirilmesi 

Not: Meclislerin ortak yetki alanlarına giren ko-
nular genelde önce Ali Mecliste, daha sonra Sena-
toda görüşülür.

Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisinin istisnai 
yetkileri;

- Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanını, 
yardımcılarını, komite başkanlarını ve yardımcıla-
rını seçmek

- Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısının başvu-
rusu üzerine Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi 
milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak 

- Kendi faaliyetinin örgütlenmesi ve iş düzeniyle 
ilgili konularda karar almak

- Siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki bu veya 
diğer konularla, ayrıca devletin iç ve dış politikala-
rında karar almak

Özbekistan Cumhuriyeti Senatosunun istisnai 
yetkileri;

- Özbekistan Cumhuriyeti Senatosunun Başkanı-
nı, yardımcılarını, komite başkanlarını ve yardım-
cılarını seçmek

- Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın öne-
risiyle Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahke-
mesini seçmek

- Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 
önerisiyle Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mah-
kemesini seçmek

- Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın öne-
risiyle Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Hakimler 
Konseyi başkanını seçmek

- Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısının veya 
Sayıştay Başkanının göreve atanması ve görevden 
alınmasına ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı kararnamesini imzalamak

- Özbekistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Birimi 
Başkanının göreve atanması ve görevden alınması-
na ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
kararnamesini imzalamak

- Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 
önerisiyle Özbekistan Cumhuriyetinin yabancı ül-
kelerdeki diplomatik ve diğer temsilcilerini göreve 
atamak ve görevden almak

- Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 
önerisiyle Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Ban-
kası Yürütme Kurulu Başkanını göreve atamak ve 
görevden almak

- Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın öne-
risiyle af kararı çıkarmak 

- Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısının baş-
vurusu üzerine Özbekistan Cumhuriyeti Senatosu 
üyelerinin dokunulmazlığını kaldırmak 

- Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısının ve Mer-
kez Bankası Yürütme Kurulu Başkanının raporları-
nı dinlemek
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AZERBAYCAN

GENEL BİLGİLER

Resmi Adı: Azerbaycan Cumhuriyeti 

Başkenti: Bakü

Din: Azerbaycan halkının %93.4’ü Müslüman, 
%3.1’i Hristiyan, %3’ü dinsiz ve %0,5’i diğer 
inançlara mensuptur.

Tarihi: 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlık ka-
rarı almış ve bu karar 18 Ekim 1991 tarihinde yü-
rürlüğe konmuştur.

Bayrağı:  

Yüzölçümü: 86,600 km2

Yönetim Şekli: Yarı Başkanlık

Nüfus: 9.800.700 (2016 sayımı)

Meclis Sistemi: Ülkede tek meclis sistemi hâkim-
dir. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Ulusal 
Meclisin kontrolü altındadır.

Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın ke-
sişim noktası olan Kafkasya’da yer alan bir ülke-
dir. Azerbaycan, üniter bir anayasal cumhuriyettir. 
Türk Keneşi ve TÜRKSOY’un etkin üyesidir. 158 
ülkeyle diplomatik ilişkisi ve 38 uluslararası kuru-
luşa üyeliği vardır.

AZERBAYCAN ANAYASASI

12 Kasım 1995 yılında kabul edilmiştir. 158 mad-
deden oluşur.

Azerbaycan’da Normlar Hiyerarşisi şu şekilde-
dir;

 Anayasa

Referandumla kabul edilmiş eylemler

Kanunlar

 Fermanlar

 Bakanlar Kurulu Kararları

 Merkezi Yürütme Organının Normatif Eylemleri

YASAMA

Azerbaycan Cumhuriyetinde yasama hakimiyeti, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi tarafından 
kullanılır. Meclis 125 milletvekilinden oluşur. Mil-
letvekilleri, çoğunluk seçim sistemi üzere genel, 
eşit ve doğrudan seçim hakkı esasında serbest, şah-
si ve gizli oylama yolu ile seçilirler. Azerbaycan 
Cumhuriyeti Milli Meclisinin görev süresi 5 yıldır. 
Milletvekili olma şartı 25 yaşını doldurmuş olmak-
tır.

 Meclis, Anayasal kanunlar, kanunlar ve kararlar 
konularında yetkilidir. Kanunlarda ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Milli Meclisi kararlarında yürütme ve 
mahkeme organlarına açıktan emirler verilemez.

Madde 94’e göre Azerbaycan Cumhuriyeti Milli 
Meclisinin Belirlediği Genel Hususlar;

- Bu Anayasada tespit edilmiş insan ve vatandaş 
hak ve özgürlüklerinden yararlanma, bu hak ve öz-
gürlüklerin devlet güvencesi;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının se-
çimleri;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi seçimleri 
ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin mil-
letvekillerinin statüsü;

Referandum;

Mahkeme yapısı ve hakimlerin statüsü:savcılık; 
avukatlık ve noterlik;

Yargılama usulü, mahkeme kararlarının icrası;

Belediye seçimleri ve belediyelerin statüsü;

Olağanüstü hal rejimi; sıkıyönetim rejimi;

Devlet ödülleri;

Gerçek ve tüzel kişilerin statüsü;

Medeni hukuk konuları;

Akitler, medeni hukuk anlaşmaları, temsilcilik ve 
veraset;

Mülkiyet hakkı, ayrıca devlet, özel ve belediye 
mülkiyetinin hukuki rejimi, fikri mülkiyet hakkı; 
diğer eşya hakları; borçlar;

 Aile ilişkileri, ayrıca vesayet ve kayyumluk;

 Maliye faaliyetinin esasları, vergiler, rüsumlar ve 
ödemeler;

 İş ilişkileri ve sosyal güvenlik;

 Suç ve diğer hukuk ihlallerinin belirlenmesi, on-
ların işlenmesine göre sorumluluğun belirlenmesi;



MART 2018 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

14
www.turkdunyasibir l ik .org

TÜRK DÜNYASI DEVLETLERİNİN TEŞKİLÂT YAPILARI

Savunma ve askeri hizmet;

Devlet memurluğu;

Güvenliğin esasları;

İdari yapısı, devlet sınırı rejimi;

 Uluslararası antlaşmaların onaylanması ve iptali;

Haberleşme ve ulaştırma;

İstatistik, meteoroloji ve standartlar;

Gümrük işi;

Ticaret ve borsa faaliyeti;

Banka, muhasebe, sigorta;

Kanunlar kabul edildiği günden itibaren 14 gün 
içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı-
nın imzasına sunulur.

YÜRÜTME 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yürütme hakimiye-
ti, Azerbaycan Cumhurbaşkanına aittir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlı-
ğı adaylarında aranan şartlar şu şekildedir; yaşı 
35’den aşağı olmayan, Azerbaycan Cumhuriye-
ti sınırları içinde 10 yıldan fazla sürekli yaşamış, 
seçimlere iştirak etme hakkına sahip olan, ağır bir 
suçtan mahkum olmamış, başka devletlere karşı 
yükümlülüğü olmayan, yüksek öğrenim yapmış, 
ikili vatandaşlığı olmayan Azerbaycan Cumhuriye-
ti vatandaşı olmaları. 

Cumhurbaşkanı dokunulmazlık hakkına sahiptir. 
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının şeref 
ve onuru kanunla korunur.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı:

 Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi seçimle-
rini belirler;

 Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bütçesini Azer-
baycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin onayına su-
nar;

 Devletin iktisadi ve sosyal programlarını onaylar;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin rı-
zasıyla Azerbaycan Cumhuriyetinin Başbakanını 
göreve atar; Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanını 
görevden alır;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu üye-
lerini göreve atar ve görevden alır; gerektiğinde 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu toplan-
tılarına başkanlık eder;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun is-
tifası hakkında karar kabul eder;

 Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bütçesinde yü-
rütme hakimiyeti için ayrılmış harcamalar çerçeve-
sinde merkezi ve yerel yürütme organlarını kurar;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve 
Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 
karar ve emirlerini, merkezi ve yerel icra organları-
nın düzenlemelerini iptal eder;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Mahkeme ve Azer-
baycan Cumhuriyeti istinaf mahkemeleri hakimle-
rinin göreve atanmasıyla bağlı Azerbaycan Cumhu-
riyeti Milli Meclisine öneride bulunur; Azerbaycan 
Cumhuriyetinin diğer mahkemelerinin hakimlerini 
göreve atar; Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısını 
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin rızası ile 
göreve tayin eder ve görevden alır;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerinin göreve atanması ve görevden 
alınmasıyla ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti Milli 
Meclisine teklif sunar;

 Azerbaycan Cumhuriyeti askeri doktrinini Azer-
baycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin onayına su-
nar;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin 
yüksek komuta heyetini göreve atar veya görevden 
alır;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ge-
nel Sekreterliğini kurar ve onun yöneticisini tayin 
eder;

 Azerbaycan Cumhuriyetinin İnsan Hakları Mü-
vekkilinin seçilmesine ilişkin Azerbaycan Cumhu-
riyeti Milli Meclisine öneride bulunur

 Azerbaycan Cumhuriyetinin dış ülke ve ulusla-
rarası teşkilatlardaki diplomatik temsilciliklerinin 
tesis edilmesi için Azerbaycan Cumhuriyeti Milli 
Meclisine öneride bulunur, Azerbaycan Cumhuri-
yetinin dış ülkelerde ve uluslararası teşkilatlardaki 
diplomatik temsilcilerini atar ve geri çağırır;

 Yabancı devletlerin diplomatik temsilcilerinin 
güven mektuplarını ve avdetnamelerini kabul eder;

 Devletlerarası ve hükümetler arası antlaşmalar 
yapar, devletler arasındaki uluslararası antlaşmala-
rın onaylanması veya iptal edilmesi için Milli Mec-
lise sunar; tasdiknameleri imzalar;
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 Referandum belirler;

 Kanunları imzalar ve yayınlar;

 Vatandaşlıkla bağlı sorunları halleder;

 Siyasi sığınma hakkı verilme sorununu halleder;

 Af kararı çıkarır;

 Devlet ödülleri ile ödüllendirir;

 Yüksek askeri ve yüksek özel rütbeler verir;

 Genel ve kısmi seferberlik ilan eder; seferberlik 
nedeniyle göreve çağrılanları terhis eder;

 Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarını süreli 
askerlik hizmetine çağırma ve askerlik hizmetinde 
bulunan görevlilerin yedeğe alınmasıyla bağlı ka-
rarlar kabul eder;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulunu ku-
rar;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerini, 
onların fonksiyonu ile bağlı olmayan görevlerin ic-
rası için görevlendirmesine izin vermek amacıyla, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisine öneride 
bulunur;

 Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan eder;

 Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin rıza-
sıyla savaş ilan eder ve barış yapar;

 Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bütçesinde ilgili 
amaçlar için belirlenmiş harcamalar çerçevesinde 
özel güvenlik birimleri kurar;

 Bu Anayasa ile Azerbaycan Cumhuriyeti Mil-
li Meclisinin ve mahkemelerin yetki alanına dahil 
edilmeyen diğer konuları idari usulle çözer;

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yürüt-
me yetkisini gerçekleşmek amacı ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti  Bakanlar Kurulunu kurar.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Yetki-
leri;

- Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bütçe taslağını 
hazırlayıp Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nına sunar;

- Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bütçesinin kul-
lanımını sağlar;

- Maliye-kredi ve para politikasının uygulanma-
sını sağlar;

- Devlet ekonomi programlarının uygulanmasını 
sağlar;

- Devlet sosyal güvenlik programlarının uygulan-
masını sağlar;

- Bakanlıklara ve diğer merkezi yürütme organ-
larına rehberlik eder, onların düzenlemelerini iptal 
eder;

- Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 
yetki verdiği diğer görevleri yapar.

Mevcut Bakanlıklar;
 Dışişleri Bakanlığı
 İçişleri Bakanlığı
 Milli Güvenlik Bakanlığı
 Savunma Bakanlığı
 Savunma Sanayii Bakanlığı
 Adalet Bakanlığı
 Maliye Bakanlığı
 Vergiler Bakanlığı
 Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
 Sanayi ve Enerji Bakanlığı
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 Tarım Bakanlığı
 Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
 Kültür ve Turizm Bakanlığı
 Eğitim Bakanlığı
 Sağlık Bakanlığı
 İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı
 Gençlik ve Spor Bakanlığı
 Ulaştırma Bakanlığı
 Olağanüstü Haller Bakanlığı
 Değerli Kâğıtlar Devlet Komitesi
 Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesi
 Mülteci ve Göçmenlerin İşleri üzere Devlet Ko-

mitesi
 Devlet Gümrük Komitesi
 Toprak ve Harita Komitesi
 Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi
 Devlet İstatistik Komitesi
 Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi
 Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi
 Emlak Meseleleri Devlet Komitesi
 Devlet Sosyal Güvenlik Fonu
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YARGI 

Azerbaycan’da modern dünyadaki en yaygın hu-
kuk düzeni olarak adlandırılan Kara Avrupası Hu-
kuk Sistemi görülmektedir.

Yargı hakimiyetini, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Ali 
Mahkemesi, Azerbaycan Cumhuriyeti istinaf mah-
kemeleri, Azerbaycan Cumhuriyetinin genel mah-
kemeleri ve diğer  ihtisaslaştırılmış mahkemeler 
kullanır.

Mahkemeler Teşkilatı ise şunlardan oluşmakta-
dır;

-Azerbaycan yargı teşkilatı; 

-Bölge (şehir) mahkemeleri, 

-Ağır suçlar mahkemeleri (Ağır ceza mahkeme-
leri),

-Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ağır suçlar mahke-
meleri,

-Askeri mahkemeler, 

-Ağır suçlara ilişkin askeri mahkemeler (Askeri 
ağır ceza mahkemeleri)

-İdari ve ekonomik (genel itibariyle ticari) mah-
kemeler,

-Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Mahke-
mesi,

-İstinaf Mahkemeleri, 

-Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi,

şeklinde örgütlenmektedir. Ayrıca Anayasa kap-
samında Anayasa Mahkemesine de yer verilmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 9 
hakimden oluşur ve hakimleri, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanının önerisi üzerine Azerbaycan Cumhu-
riyeti Milli Meclisi atar.

TÜRKMENİSTAN

Resmi adı: Türkmenistan Cumhuriyeti

Başkenti: Aşkabad

Nüfus: 5 milyon 758 bin 

Dil: Resmi dil Türkmencedir.

Din: Türkmenistan halkının % 85’i Müslüman, 
kalanı Ortodoks Hristiyandır. Müslümanların bü-
yük çoğunluğu Sünni ve Hanefidir. Az sayıda da 
Şii vardır.

Tarihi:  Sovyet yönetimi 27 Ekim 1924’te Türk-
menistan Sovyet Cumhuriyeti’nin kuruluşuna karar 
verdi. Bu tarihten sonra 27 Ekim 1991’de bağımsız 
oluncaya kadar Sovyetler Birliği yönetiminde kal-
dı.

 Bayrağı:

 Türkmenistan Bayrağı, yeşil zemin üzerine, sol 
tarafında bulunan dikey yerleşimli 2 zeytin dalı 
üzerinde bulunan 5 tane Türkmen halısından olu-
şur. Ayrıca yine sol tarafta şeridin yanına yerleşimli 
beyaz renkli hilal ve 5 tane yıldızdan oluşur. Türk-
menistan’da halı dokuma sanatı 1000 yılı aşkın sü-
reden beri ileri gelmektedir. 5 tane halı motifi Guls 
olarak adlandırılan Türkmen Boylarını ve ülkenin 
geleneklerini ifade eden ulusal sembollerden bi-
ridir. 1990’ların ortalarında Türkmenistan, daimi 
tarafsızlık politikasını sembolize eden Birleşmiş 
Milletlerde de olduğu gibi bir çift zeytin dalını, 
Türkmenistan bayrağına ekledi. 

Yeşil taban İslam’ı temsil eder ve hilal parlak bir 
gelecek ve umut simgesidir. Beş yıldız; beş bölgeyi 
veya Türkmenistan yanı sıra insanın beş duyuları-
nı; işitme, görme, koku, tat ve dokunma sembolize 
etmektedir.

Yüzölçümü: 488.100 km2

Para birimi: Manat

Coğrafi durumu: Orta Asya ülkelerinden olan 
Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, 
kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, 
güneydoğudan Afganistan’la çevrilidir

Yönetim şekli: Başkanlık Sistemi

Türkmenistan başkanlık sistemi ile yönetilen, 
anayasasına göre, demokratik, laik bir hukuk dev-
letidir. Tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler Teşki-
latı tarafından onaylanmıştır. Halk Maslahatı milli 
iradenin en yüksek temsilcisi niteliğindedir. Ayrıca 
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anayasa değişikliği, referandum, ülkenin ekono-
mik, sosyal ve politik gelişmesine yön verecek ana 
konularda tavsiyeleri tartışma ve karar alma yetki-
sine sahiptir. Ancak Halk Maslahatı yasama organı 
değildir. Türkmenistan’ın yasama organı meclistir. 
Halk Maslahatı kararları Meclis tarafından yasalaş-
tırılır. Meclis, anayasanın hazırlanması ve değişti-
rilmesi, kanunların yasalaştırılması, parlamento ve 
başkanlık seçimlerinin tarihlerinin belirlenmesi, 
Başbakan yardımcılarınca yürütülen faaliyetlerin 
onaylanması, bütçenin onaylanması hususlarında 
yetkilidir. 

TÜRKMENİSTAN ANAYASASI
Türkmenistan anayasası 18 Mayıs 1992’de kabul 

edildi. 8 bölüm ve 116 maddeden oluşmaktadır. 
TÜRKMENİSTAN’DA YASAMA, YÜRÜT-

ME VE YARGI
Anayasa yasama, yürütme ve yargı erkleri arasın-

daki yetki ve sorumluluk çizgilerini belirtmiştir. 
Cumhurbaşkanının yürütme ve onun başındaki 

cumhurbaşkanının yetkilerine baktığımızda ülke-
nin siyasal yapısının başkanlık sistemi özelliklerini 
taşıdığını görmekteyiz. Bütün yetki ve güç mer-
kezlerinin cumhurbaşkanı makamına bağlı olduğu 
aşikârdır.

Cumhurbaşkanından sonra en önemli kurum halk 
maslahatı meclisinin olduğunu görüyoruz. Bu mec-
lisinde başkanlığını yine cumhurbaşkanı yapmak-
tadır.

 Başkanlık sistemine dayalı Türkmenistan’da bü-
tün emirler başkan tarafından verildiğini en önemli 
yasama kurumu olan halk maslahatı meclisinin de 
yine cumhurbaşkanının istediği zaman kendi baş-
kanlığında toplandığını görüyoruz. 

Savaş ve barış ilanı yine ülke sınırlarının değiş-
mesi ve referandum yapılması da cumhurbaşkanı-
nın başkanlığını yaptığı halk maslahatı meclisinde-
dir.

YASAMA:
Türkmenistan yasama erki iki meclisten oluş-

maktadır.
- Halk Maslahatı meclisi
- Meclis (parlamento)
Halk Maslahatı Meclisi:
- Bu meclis, Türkmenistan’ın en yüksek halk 

temsilcileri organı, aynı zamanda en güçlü yasama 
organıdır.

 - Meclisin başkanlığını cumhurbaşkanı yapmak-
tadır. Bu yüksek meclisin 100 üyeden oluşmaktadır. 
Bunlardan 60’ı halk tarafından seçilmektedir.

 - Halk maslahatı meclisi üyelerinin seçimi ge-
nel seçimlerle yapılmakta 25 yaşını doldurmuş 
Türkmen vatandaşları seçme ve seçilme hakkına 
sahiptirler. Anayasanın 95. maddesi gereğince halk 
maslahatı meclisi üyeliği adaylığı için meclisin en 
az üçte bir veya vatandaşların en az 250 imzasıyla 
aday olunabilmektedir.

- Cumhurbaşkanının yanı sıra yüce divanın baş-
kanı, yüksek ekonomi mahkemesinin başkanı, baş-
yargıç, bakanlar kurulu üyeleri, valiler ve büyük şe-
hir belediye başkanları meclisin doğal üyeleridirler. 

- Meclisin belirli bir çalışma takvimi söz konusu 
değildir. Gerektiğinde toplanır. 

- Meclisin onayladığı kararlar cumhurbaşkanı, 
meclis ve diğer devlet organlarınca uygulanmak 
zorundadır. Halk maslahatı meclisinin görevleri 
şöyledir;

- Yeni anayasa hazırlamak veya gerektiğinde 
mevcut anayasada değişiklikler yapmak.

- Halk oylamalarını gerçekleştirmek.

- Ülkenin siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişme 
konularında öneriler sunmak.

-Ülkede yeni coğrafi ve idari birimler yapmak, 
sınırları değiştirmek.

- Savaş ve barış ilan etmek.

- Dış devletler veya uluslararası kuruluşlarla an-
laşmalar imzalamak veya var olan anlaşmaları fes-
hetmek.

TÜRKMENİSTAN MECLİSİ (PARLAMEN-
TO)

- Anayasanın 62. maddesi Türkmenistan meclisi-
ni 2. yasama organı olarak tespit etmiştir.

- Anayasanın 63. maddesi gereğince meclis 50 
üyeden oluşmaktadır. 5 yıl süre için 50 seçim böl-
gesinden seçilmektedirler.

- Meclisin başkanı parlamenterler arasından se-
çilmektedir. Üyelerin üçte ikisinin oyuyla başkan-
lıktan düşürülebilir. Meclis başkanının yardımcıları 
da meclis içinden seçilmektedir.

- Anayasanın 70. maddesi ise parlamenterlerin 
yetkilerinin ancak meclis tarafından geri alınabi-
leceği hükmünü içermektedir. Böyle bir durumda 
parlamentonun üyelerinin üçte ikisinin oyu alınma-
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dığı sürece milletvekili haklarından mahrum edile-
memektedirler.

Anayasanın 57. maddesine göre meclisin görev 
ve yetkileri şöyledir;

- Anayasada değişiklik yapmak.

- Yeni kanunlar yapmak.

- Anayasa ve yasaları yorumlamak.

- Cumhurbaşkanı, meclis üyeleri ve halk masla-
hatı meclisinin üyelerinin seçim zamanını belirle-
mek.

- Hükümetin programını onaylamak veya reddet-
mek.

- Halkoylaması ve seçimlerin yapılması için mer-
kezi komisyonu oluşturmak.

- Yüce divan ve yüksek özel mahkemenin baş-
kanlarını onaylamak.

- Türkmenistan bütçesini onaylamak.

- Cumhurbaşkanına ve diğer üst düzey komutan-
lara takdir belgeleri ve yeni unvanlar sunmak.

- Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeleri onay-
lamak.

YÜRÜTME

- Türkmenistan anayasasının 54. maddesi, cum-
hurbaşkanını devletin başı ve ülkenin en üst maka-
mı olarak belirlemiştir. 

- Ülkenin birlik, beraberlik ve bağımsızlığı sem-
bolü konumundadır. Anayasanın elli beşinci mad-
desi gereğince, kırk yaşını doldurmuş, milliyeti 
Türkmen olan bütün Türkmen vatandaşları cum-
hurbaşkanı adayı olabilmektedir.

- Anayasanın 56.maddesi gereğince cumhurbaş-
kanı beş yıllığına halk tarafından seçilmekte, halk 
maslahatı meclisinde yemin ettikten sonra göreve 
başlamaktadır.

-  Cumhurbaşkanı aynı zamanda devletinde başı 
olduğundan başbakanlık görevini de yürütmektedir.

- Bakanlar kurulu cumhurbaşkanınca atanmakta, 
meclisten güvenoyu almaktadırlar. 

Cumhurbaşkanı yetkilerinin arasında;

- Silahlı kuvvetlerin başkomutanlık görevini yap-
mak.

- Ordunun üst düzey komutanlarını göreve ata-
mak veya görevden almak.

- Türkmenistan’ın diğer ülkelerde ve uluslararası 
kuruluşlarda görev yapacak büyükelçilerini ve dip-
lomatlarını atamak veya görevden almak.

- Türkmenistan yüce divanının başkanını atamak 
veya görevden almak.

- Ülkede bulunan bütün üst düzey hâkim ve sav-
cıları atamak veya görevden almak.

- Bakan yardımcılarını atamak veya görevden al-
mak. 

TÜRKMENİSTAN BAKANLAR KURULU

- Türkmenistan anayasasının yetmiş beşinci mad-
desi gereğince, cumhurbaşkanı aynı zamanda hü-
kümetinde başkanıdır. 

- Anayasanın yetmiş altıncı maddesi gereğince 
hükümet; cumhurbaşkanı yardımcıları, devlet ko-
miteleri başkanları ve bakanlardan oluşur.

- Anayasa gereği cumhurbaşkanı bu makama se-
çildiğinde 1 ay içerisinde kabinesini oluşturmalıdır. 
Cumhurbaşkanı bakan adaylarını meclise sunar, 
meclis önerilen adaylara güve oyu verir veya red-
deder. 

- Meclisin onayından geçen bakanlar kurulu kara-
rıyla kabine göreve başlar. Eğer meclis 18 ay içeri-
sinde 2 kere önerilen bakanlar kuruluna güvenoyu 
vermezse cumhurbaşkanı meclisi feshedebilir.

- Bakan yardımcıları cumhurbaşkanı tarafından 
atanır, meclis önünde sorumluluk taşırlar. 

- Bakanlar kurulu toplantıları cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanır. Olağanüstü durumlarda 
cumhurbaşkanının onayıyla başbakan yardımcıları-
nın biriside bakanlar kurulunu idare edebilir.

Bakanlıklar:

- Türkmenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Adalet Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Milli Güvenlik Ba-
kanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Çalışma ve Sosyal 
Koruma Bakanlığı,
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- Türkmenistan Cumhuriyeti  Petrol ve Gaz En-
düstrisi Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti Sağlık ve Tıp En-
düstrisi Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Maliye Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Çevre Koruma Ba-
kanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Enerji Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Tarım Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Savunma Bakanlı-
ğı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Kültür Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Eğitim Bakanlığı,

- Türkmenistan Cumhuriyeti  Ekonomi ve Kal-
kınma Bakanlığı,

YARGI

- Türkmenistan’da Kara Avrupası Hukuk Sistemi 
uygulanmaktadır.

- Türkmen Anayasa’sının 100. maddesi ve Yargı-
lama Hakkında Kanun’un açık

hükümleri göstermektedir ki Türkmenistan’da 
yargı birliği esası benimsenmiştir.

- Yargı birliği 54 sistemlerinde yüksek mahkeme 
bir tanedir ve tüm yargı yollarının yüksek mahke-
mesi olarak görev yapar. Yargılama usulü genel iti-
bariyle farklılık arz etmez ve ilk derece mahkeme-
leri sadece coğrafi bazda teşkilatlanır.

Türkmenistan’da bu anlamda;

Türkmenistan Yüksek Mahkemesi,

Türkmenistan Yüksek Ticaret Mahkemesi,

İl Mahkemeleri,

İl Statüsünde Şehir Mahkemeleri,

İlçe Mahkemeleri,

İlçe Statüsünde Şehir Mahkemeleri bulunmakta-
dır.

İlk derece mahkemelerinden Türkmenistan Yük-
sek Mahkemesi’ne kadar her aşamada tüm yargı 
yollarına ilişkin yargılamalar aynı mahkemede gö-
rülür. 

KAZAKİSTAN

GENEL BİLGİLER

Tam adı Kazakistan Cumhuriyeti olan devlet 
1990 yılında SSCB’den egemenliğini,1991 yılında 
da bağımsızlığını kazanmıştır. 

Kuzeyinde Rusya, Ural Dağları ve Güney Si-
birya, doğusunda Moğolistan ve Doğu Türkistan, 
güneyinde Kırgızistan, Özbekistan, Aladağ, Tanrı 
Dağları ve Aral Gölü, batısında ise Hazar Denizi 
yer alır. Doğu ve batı sınırları arası 3000 km, kuzey 
ve güney sınırları arası ise 1500 km’dir. Başken-
ti Astana’dır. 2.727.300 km2 yüz ölçümü ile (Batı 
Avrupa’nın yüz ölçümü kadar) dünyanın en büyük 
dokuzuncu ülkesidir. 

Resmi Dili: Ülkenin Kazakça ve Rusça olmak 
üzere iki resmi dili vardır.

Başkenti: Astana 

Nüfus: 18 milyon 204 bin

Etnik Yapı: Ülke nüfusunun %63’ünü Kazak Türk-
leri, %24’ünü Ruslar, %3’ünü Özbekler, %2’sini 
Ukraynalılar, %1,4’ünü Uygurlar, %1,3’ünü Tatar-
lar, %1,1’ini Almanlar ve %4,5’i diğer milletlerden 
insanlar oluşturur. 

Para birimi: Tenge 

Bayrağı;

 DEVLET TEŞKİLATI

Kazakistan’da Anayasa 28 Ocak 1993 tarihinde 
kabul edilmiştir. Anayasa’da ülkenin idari şekli 
“başkanlık sistemiyle yönetilen, üniter, laik, de-
mokratik, sosyal bir hukuk devleti” olarak tanım-
lanmıştır.

YÜRÜTME

Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Cumhurbaş-
kanının görev süresi 7 yıl iken Mayıs 2007’de yapı-
lan anayasal değişiklikle 5 yıla indirilmiştir. Cum-
hurbaşkanı en fazla 2 dönem için seçilebilmektedir. 
Bununla birlikte, Anayasa’da yapılan değişiklikle, 
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yalnızca Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e ömür boyu 
seçilebilme hakkı tanınmıştır. 2016 yılında yapıl-
ması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleri de 26 
Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev % 97,7’lik oy oranı ile tek-
rar Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.  

İdari açıdan ülke, 14 idari eyalet (Oblast) ve iki 
özel bölge (Astana ve Almatı) olmak üzere 16 böl-
geye bölünmüştür. 

HÜKÛMET ÜYELERİ:

Kazakistan’da kabine aşağıdaki şekilde oluşmuş-
tur:

- Başbakan 

- Başbakan Birinci Yardımcısı

- Başbakan Yardımcısı

- Başbakan Yardımcısı ve Tarım Bakanı

- Adalet Bakanı

- Bilgi ve İletişim Bakanı

- Diyanet İşleri ve Sivil Toplum Bakanı

- Dışişleri Bakanı

- Enerji Bakanı

- İçişler Bakanı

- Kültür ve Spor Bakanı

- Maliye Bakanı

- Millî Eğitim Bakanı

- Millî Ekonomi Bakanı

- Sağlık Bakanı

- Savunma Bakanı

- Yatırım ve Kalkınma Bakanı

PARLAMENTO

 Kazakistan parlamentosu Meclis ve Senato’dan 
oluşan iki kanatlı bir yapıya sahiptir. Senato 6 yıllık 
bir dönem için seçilen toplam 47 senatörden oluş-
maktadır. Senato’ya 14 oblasttan, Almatı ve Astana 
şehirlerinden ikişer kişi Maslihat adı verilen ye-
rel meclislerce seçilmektedir. 15 Senato üyesi ise 
Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Senato 
üyelerinin yarısı her üç yılda bir yenilenmektedir. 
Senato üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Parlamen-
to’nun alt kanadı Meclis 107 milletvekilinden oluş-
maktadır. Bunların 98’i siyasi partilerden parti lis-
telerine göre, 9 milletvekili ise Kazakistan Halklar 
Asamblesi tarafından 5 yıl süreyle seçilmektedir.

YARGI
Yargı, Anayasa Kurulu tarafından belirlenmekte 

ve siyasi gelişmelere karışmamaktadır. Anayasa 
kurulu 6 yıllık üyelik süresi olan 7 üyeden oluşur. 
Eski devlet başkanları Anayasa Kurulu’nun daimi 
üyeleridir. Yargı organlarının denetlenmesi için 
Kazakistan Devlet Başkanı tarafından yürütülen 
Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu kurulmuş-
tur. Kazakistan Yüksek Mahkemesi ve genel mah-
kemeler Cumhuriyetin mahkeme sistemini oluştu-
rur. Anayasa, yasalar, diğer hukuki ve düzenleyici 
belgeler, her türlü anlaşmazlıklar ve davalar yargı 
kapsamındadır. Yüksek mahkeme başkanı, baro 
başkanları ve Kazakistan Yüksek Mahkemesi yar-
gıçları devlet başkanının Cumhuriyet yüksek hakim 
kurulu tavsiyelerine göre önerdiği kişiler arasından 
senato tarafından seçilir. Vilayet mahkemeleri ve 
bunlarla aynı statüdeki mahkemelerin başkanları 
Yüksek Hakim Kurulunun tavsiyelerine göre dev-
let başkanı tarafından atanır.
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