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SUNUŞ
Dünyadaki Anayasal çalışmalar çok eskilere dayansa da,
ülkemizdeki ilk Anayasa Osmanlı İmparatorluğu döneminde
kabul edilen ve 1876 yılında yürürlüğe giren Kanun-i Esasi’dir.
Ülkemizdeki ilk anayasal metin olma özelliğini taşıyan Kanun-i Esasi, kabul edildiği dönemin şartlarına göre oldukça
ileri sayılabilecek demokratik hükümler içermesi bakımından
önemli bir başlangıç olarak kabul edilmektedir. Kanun-i
Esasi’de 1909 yılında yapılan değişikliklerle kişisel hak ve
özgürlükler önündeki engeller önemli ölçüde kaldırılmıştır.
İkinci Anayasa ise Kurtuluş Savaşı yıllarında 20 Ocak
1921 yılında yasalaşan Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’dur. Zor bir
dönemde hazırlanıp kabul edilen bu Anayasa ile hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilk defa ifade edilmiştir.
Ancak, savaş yılları sona erdikten sonra, ülkemizde yeni bir
Anayasa ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu amaçla, 1924 yılında
yine Teşkilât-ı Esasiye adıyla yeni bir Anayasa hazırlanmıştır.
1924 Anayasasında da zaman içinde çeşitli değişiklikler
yapılmıştır.
Ülkemizde teşkilât-ı esasiye ismi 1960 yılına kadar anayasa sözcüğü yerine kullanılmıştır.
27 Mayıs 1960’da yapılan askeri müdahaleden sonra, 1961 yılında yeni bir anayasa hazırlanmış ve yapılan
halkoylamasından sonra yürürlüğe girmiştir. 1961 Anayasası

ile Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. 1961
Anayasası ile ilk defa iki meclisli bir yapı öngörülmüş ve yeni
birçok kurum oluşturulmuştur.
7 Kasım 1982 yılında yapılan halkoylaması ile kabul
edilen 1982 Anayasası, 1961 Anayasasına göre daha detaylı
bir Anayasa olarak hazırlanmıştır. 1961 Anayasası bir çerçeve Anayasası iken, 1982 Anayasası düzenleyici bir Anayasa
özelliği taşımaktadır. 1982 Anayasasında kişi hak ve özgürlüklerine yönelik birçok kısıtlayıcı hüküm bulunmasından
dolayı, zaman içinde bu kısıtlamaları kaldırmaya yönelik birçok
değişiklik yapılmıştır. Ancak, son yıllarda bu değişikliklerin
dahi yeterli gelmediği, daha demokratik ve yeni bir anayasaya
ihtiyaç duyulduğu kanaati ülkemizde yaygınlaşmıştır.
Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sendikamız (TÜHİS) yeni bir Anayasa ihtiyacının konuşulduğu
bu günlerde, eski Anayasalarımızın karşılaştırmalı olarak
hazırlandığı bu kitabı, ilgililerin istifadesine sunarak bu alandaki çalışmalara bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kitabın
çalışma hayatına ve özellikle Anayasal çalışmalara ilgi duyan
tüm kesimlere yararlı olmasını diler, hazırlanmasında emeği
geçen tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Ercan TOPACA
TÜHİS Yönetim Kurulu Başkanı

Bu cennet vatanı
bizlere emanet eden
aziz şehitlerimizin
anısına...
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1982)
(Kurucu Mecliste Kabul Tarihi : 18.10.1982; Halkoyuna
Sunulmak Üzere Tasarının Resmî Gazetede İlanı: 20.10.198217844;
Kanunun Halkoyu ile Kabul Tarihi: 7.11.1982; Halkoyu
Sonucunun Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 9.11.198217863 Mükerrer)
Kanun No. : 2709

Kabul Tarihi : 7.11.1982

BAŞLANGIÇ (Değişik: 23.7.1995-4121/1 md.)

Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk
Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa,
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz
kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun
inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;
Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi
olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedî varlığı, refahı, maddî ve
manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi
yönünde;
Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız
şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya

yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen
hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk
düzeni dışına çıkamayacağı;
Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük
sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin
kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü
ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda
bulunduğu;
(Değişik: 3.10.2001-4709/1 md.)Hiçbir faaliyetin Türk
millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle
bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin,
Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin
karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği
olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya
kesinlikle karıştırılamayacağı;
Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve
hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak
millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat
sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme
hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;
Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda,
millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde,
nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde
ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı,

karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh,
cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine
hakları bulunduğu;
FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve
ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,
TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk
evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1961)
Kanun No : 334
Kabul Tarihi : 9/7/1961
BAŞLANGIÇ

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için
savaşmış olan;
Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla
meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti;
2

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplayan
ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli
bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç
bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve;
«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin, Millî Mücadele ruhunun millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın
tam şuuruna sahip olarak;
İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal
adâleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi
ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk
devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak için;
Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan
bu Anayasayı kabûl ve ilân ve onu, asıl teminatın vatandaşların
gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete,
adâlete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet
eder.
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1982 ANAYASASI
TÜRKøYE CUMHURøYETø ANAYASASI
Kanun NumarasÕ: 2709
Kabul Tarihi: 18/10/1982
YayÕmlandÕ÷Õ R.Gazete: Tarih: 9/11/1982
(Mükerrer)
YayÕmlandÕ÷Õ Düstur: Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3

1961 ANAYASASI
TÜRKøYE CUMHURøYETø ANAYASASI
Kurucu
Mecliste
Kabul
Tarihi:
27/5/1961
Halkoyuna Sunulmak Üzere TasarÕnÕn Resmi Gazete ile
SayÕ:17863 ølanÕ: 31/5/1961 Kanunun Resmi Gazete ile ølanÕ: 20/7/1961 /
SayÕ: 10859 Kanun No: 334
Kabul Tarihi: 9/7/1961

BøRøNCø KISIM
GENEL ESASLAR
I. Devletin úekli
Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanÕúma ve adalet anlayÕúÕ içinde, insan haklarÕna saygÕlÕ,
Atatürk milliyetçili÷ine ba÷lÕ, baúlangÕçta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

BøRøNCø KISIM
GENEL ESASLAR
I. Devletin ùekli
Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

1924 ANAYASASI
TÜRKøYE
CUMHURøYETø
ANAYASASI (1945) (*)
Kabul
Tarihi:
10/01/1945
Kanun No: 4695
3.T.
Düstur,
Cilt
26,
s.170
Resmi
Gazete
15/1/1945-5905
(*) 20/4/1340 tarih ve 491 sayÕlÕ TeúkilatÕ
Esasiye Kanununun, 10/1/1945 tarih ve
4695 sayÕlÕ Kanunla, mana ve kavramda bir
de÷iúiklik yapÕlmaksÕzÕn Türkçeleútirilmiú
úeklidir.

BøRøNCø BÖLÜM
Esas Hükümler
Madde
1Cumhuriyettir.

Türkiye

Devleti

Bir

II. Cumhuriyetin Nitelikleri
Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarÕna ve BaúlangÕçta Madde 2- (10/4/1928-1222 ve 5/2/1937belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve 3115) (1)Türkiye Devleti Cumhuriyetçi,
Milliyetçi, HalkçÕ, Devletçi Laik ve
sosyal bir hukuk devletidir.
Devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Baúkent
Ankara’dÕr.
(1) Maddenin ilk úekli:
Türkiye Devletinin dini, dinî øslâmdÕr;
resmi dili Türkçedir; makarrÕ Ankara
úehridir.
Maddenin 1222 sayÕlÕ kanunla de÷iúik
úekli:
Türkiye Devletinin resmi dili Türkçedir;
makarrÕ Ankara úehridir.

1982 ANAYASASI
III. Devletin bütünlü÷ü, resmi dili, bayra÷Õ, milli marúÕ ve
baúkenti
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür. Dili Türkçedir.
Bayra÷Õ, úekli kanununda belirtilen, beyaz ay yÕldÕzlÕ al bayraktÕr.
Milli marúÕ "østiklal MarúÕ"dÕr.
Baúkenti Ankara'dÕr.

1961 ANAYASASI

1924 ANAYASASI

III. Devletin Bütünlü÷ü; Resmi Dil; Baúkent
Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür.
Resmî Dil Türkçe’dir.
Baúkent Ankara’dÕr.

IV. De÷iútirilemeyecek hükümler
IX. Devlet ùeklinin De÷iúmezli÷i
Madde 4 – AnayasanÕn 1 inci maddesindeki Devletin úeklinin Madde 9- Devlet úeklinin Cumhuriyet oldu÷u hakkÕndaki
Cumhuriyet oldu÷u hakkÕndaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Anayasa hükmü de÷iútirilemez ve de÷iútirilmesi teklif edilemez.
Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri
de÷iútirilemez ve de÷iútirilmesi teklif edilemez.

V. Devletin temel amaç ve görevleri
Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin
ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ ve bütünlü÷ünü, ülkenin bölünmezli÷ini,
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kiúilerin ve toplumun
refah, huzur ve mutlulu÷unu sa÷lamak; kiúinin temel hak ve
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
ba÷daúmayacak surette sÕnÕrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldÕrmaya, insanÕn maddi ve manevi varlÕ÷ÕnÕn
geliúmesi için gerekli úartlarÕ hazÕrlamaya çalÕúmaktÕr.
VI. Egemenlik
Madde 6 – Egemenlik, kayÕtsÕz úartsÕz Milletindir.
Türk Milleti, egemenli÷ini, AnayasanÕn koydu÷u esaslara göre,
yetkili organlarÕ eliyle kullanÕr.
Egemenli÷in kullanÕlmasÕ, hiçbir surette hiçbir kiúiye, zümreye
veya sÕnÕfa bÕrakÕlamaz. Hiçbir kimse veya organ kayna÷ÕnÕ
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

IV. Egemenlik
Madde 4- Egemenlik kayÕtsÕz úartsÕz Türk Milletinindir.
Millet, egemenli÷ini, AnayasanÕn koydu÷u esaslara göre, yetkili
organlar eliyle kullanÕr.
Egemenli÷in kullanÕlmasÕ, hiçbir suretle belli bir kiúiye,
zümreye veya sÕnÕfa bÕrakÕlamaz. Hiçbir kimse veya organ,
kayna÷ÕnÕ Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.

Madde 3- Egemenlik kayÕtsÕz úartsÕz
Milletindir.
Madde 4- Türk milletini ancak Türkiye
Büyük Millet Meclisi temsil eder ve Millet
adÕna egemenlik hakkÕnÕ yalnÕz o kullanÕr.

Madde 5- Yasama yetkisi ve yürütme erki
V. Yasama Yetkisi
VII. Yasama yetkisi
Madde 7 – Yasama yetkisi Türk Milleti adÕna Türkiye Büyük Madde 5- Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda
Bu yetki devredilemez.
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
toplanÕr.
Madde 6- Meclis, yasama yetkisini kendi
kullanÕr.
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VI. Yürütme Görevi
VIII. Yürütme yetkisi ve görevi
Madde 8 – Yürütme yetkisi ve görevi, CumhurbaúkanÕ ve Madde 6- Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde,
CumhurbaúkanÕ ve Bakanlar Kurulu tarafÕndan yerine getirilir.
Bakanlar Kurulu tarafÕndan, Anayasaya ve kanunlara
uygun olarak kullanÕlÕr ve yerine getirilir.

1924 ANAYASASI
Madde 7- Meclis, yürütme yetkisini kendi
seçti÷i CumhurbaúkanÕ ve onun tayin
edece÷i Bakanlar Kurulu eliyle kullanÕr.
Meclis, Hükümeti her vakit denetleyebilir
ve düúürebilir.

Madde 8- YargÕ hakkÕ, millet adÕna usul ve
VII. YargÕ Yetkisi
IX. YargÕ yetkisi
Madde 9 – YargÕ yetkisi, Türk Milleti adÕna ba÷ÕmsÕz Madde 7- YargÕ yetkisi, Türk Milleti adÕna ba÷ÕmsÕz kanuna
göre
ba÷ÕmsÕz
mahkemeler
mahkemelerce kullanÕlÕr.
mahkemelerce kullanÕlÕr.
tarafÕndan kullanÕlÕr.
X. Kanun önünde eúitlik
Madde 10 – Herkes, dil, Õrk, renk, cinsiyet, siyasi düúünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayÕrÕm gözetilmeksizin
kanun önünde eúittir.
(Ek fÕkra: 7/5/2004-5170) KadÕnlar ve erkekler eúit haklara
sahiptir. Devlet, bu eúitli÷in yaúama geçmesini sa÷lamakla
yükümlüdür.
Hiçbir kiúiye, aileye, zümreye veya sÕnÕfa imtiyaz tanÕnamaz.
Devlet organlarÕ ve idare makamlarÕ bütün iúlemlerinde (…)
kanun önünde eúitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek
zorundadÕrlar. (1)

III. Eúitlik
Madde 12- Herkes, dil, Õrk, cinsiyet, siyasî düúünce, felsefî
inanç, din ve mezhep ayÕrÕmÕ gözetilmeksizin, kanun önünde
eúittir.

Madde 69- Türkler kanun karúÕsÕnda
eúittirler ve ayrÕksÕz kanuna uymak
ödevindedirler. Her türlü grup, sÕnÕf, aile ve
kiúi ayrÕcalÕklarÕ kaldÕrÕlmÕútÕr ve yasaktÕr.

Hiçbir kiúiye, aileye, zümreye veya sÕnÕfa imtiyaz tanÕnamaz.

(1) 9/2/2008 tarihli ve 5735 sayÕlÕ Kanunun 1 inci maddesiyle; bu
fÕkraya “bütün iúlemlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
her türlü kamu hizmetlerinden yararlanÕlmasÕnda” ibaresi
eklenmiú ve metne iúlenmiútir. Daha sonra aynÕ ibare; Anayasa
Mahkemesi’nin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116
sayÕlÕ KararÕ ile iptal edilmiútir.
XI. AnayasanÕn ba÷layÕcÕlÕ÷Õ ve üstünlü÷ü
Madde 11 – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargÕ
organlarÕnÕ, idare makamlarÕnÕ ve di÷er kuruluú ve kiúileri
ba÷layan temel hukuk kurallarÕdÕr.
Kanunlar Anayasaya aykÕrÕ olamaz.

VIII. AnayasanÕn Üstünlü÷ü ve Ba÷layÕcÕlÕ÷Õ
Madde 8- Kanunlar Anayasaya aykÕrÕ olamaz.
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargÕ organlarÕnÕ, idare
makamlarÕnÕ ve kiúileri ba÷layan temel hukuk kurallarÕdÕr.

Madde 103- AnayasanÕn hiçbir maddesi
hiçbir sebep ve bahane ile savsanamaz ve
iúlerlikten alÕkonamaz. Hiçbir kanun
Anayasaya aykÕrÕ olamaz.

1982 ANAYASASI
øKøNCø KISIM
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
BøRøNCø BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

øKøNCø KISIM
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
BøRøNCø BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteli÷i
Madde 12 – Herkes, kiúili÷ine ba÷lÕ, dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kiúinin topluma, ailesine ve di÷er
kiúilere karúÕ ödev ve sorumluluklarÕnÕ da ihtiva eder.

I. Temel HaklarÕn Niteli÷i ve KorunmasÕ
Madde 10- Herkes, kiúili÷ine ba÷lÕ, dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Devlet, kiúinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal
adâlet ve hukuk devleti ilkeleriyle ba÷daúamayacak surette
sÕnÕrlayan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldÕrÕr;
insanÕn maddî ve mânevî varlÕ÷ÕnÕn geliúmesi için gerekli úartlarÕ
hazÕrlar.

II. Temel hak ve hürriyetlerin sÕnÕrlanmasÕ
Madde 13 – (De÷iúik: 3/10/2001-4709)(2)
Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksÕzÕn yalnÕzca
AnayasanÕn ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere ba÷lÕ olarak
ve ancak kanunla sÕnÕrlanabilir. Bu sÕnÕrlamalar, AnayasanÕn
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykÕrÕ olamaz.

II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Özü, SÕnÕrlanmasÕ ve Kötüye
KullanÕlamamasÕ
Madde 11- (20/9/1971-1488/1 md.) (1) Temel hak ve
hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü÷ünün,
Cumhuriyetin, millî güvenli÷in, kamu düzeninin, kamu
yararÕnÕn, genel ahlâkÕn ve genel sa÷lÕ÷Õn korunmasÕ amacÕ ile
veya AnayasanÕn di÷er maddelerinde gösterilen özel sebeplerle,
AnayasanÕn sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla
sÕnÕrlanabilir.
Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz.
Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak
ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlü÷ünü veya dil, Õrk, sÕnÕf, din ve mezhep
ayrÕmÕna
dayanarak,
nitelikleri
Anayasada
belirtilen
Cumhuriyeti ortadan kaldÕrmak kastÕ ile kullanÕlamaz.
Bu hükümlere aykÕrÕ eylem ve davranÕúlarÕn cezasÕ kanunda
gösterilir.
(1) Maddenin ølk ùekli:
“Temel haklarÕn özü.
Temel hak ve hürriyetler, AnayasanÕn sözüne ve ruhuna uygun
olarak ancak kanunla sÕnÕrlanabilir.
Kanun, kamu yararÕ, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adâlet ve
millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkÕn ve hürriyetin
özüne dokunamaz.”

(2) Maddenin ølk ùekli:
Temel hak ve hürriyetler, Devlete, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü÷ünün, Milli egemenli÷in, cumhuriyetin, milli güvenli÷in,
kamu düzeninin, genel asayiúinin, kamu yaranÕnÕ, genel ahlakÕn
ve genel sa÷lÕ÷Õn korunmasÕ amacÕ ile ve ayrÕca AnayasanÕn ilgili
maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, AnayasanÕn sözüne ve
ruhuna uygun olarak kanunla sÕnÕrlanabilir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sÕnÕrlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykÕrÕ olamaz ve
öngörüldükleri amaç dÕúÕnda kullanÕlamaz.
Bu maddede yer alan genel sÕnÕrlama sebepleri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir.
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III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanÕlamamasÕ
Madde 14 – (De÷iúik: 3/10/2001-4709)(3)
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlü÷ünü bozmayÕ ve insan haklarÕna
dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldÕrmayÕ
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanÕlamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kiúilere,
Anayasayla tanÕnan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini
veya
Anayasada
belirtilenden
daha
geniú
úekilde
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕnÕ amaçlayan bir faaliyette bulunmayÕ mümkün
kÕlacak úekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykÕrÕ faaliyette bulunanlar hakkÕnda uygulanacak
müeyyideler, kanunla düzenlenir.
(3) Maddenin ølk ùekli:
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlü÷ünü bozmak, Türk Devletini ve
Cumhuriyetin varlÕ÷ÕnÕ tehlikeye düúürmek temel hak ve
hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kiúi veya zümre tarafÕndan
yönetilmesine veya sosyal bir sÕnÕfÕn di÷er sosyal sÕnÕflar üzerinde
egemenli÷ini sa÷lamak veya dil, Õrk, din ve mezhep ayrÕmÕ
yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüúlere
dayanan bir devlet düzenini kurmak amacÕyla kullanÕlamazlar.
Bu yasaklara aykÕrÕ hareket eden veya baúkalarÕnÕ bu yolda teúvik
veya tahrik edenler hakkÕnda uygulanacak müeyyideler, kanunla
düzenlenir.
AnayasanÕn hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlere
yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkÕnÕ verir úekilde
yorumlanamaz.
IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanÕlmasÕnÕn durdurulmasÕ
Madde 15 – Savaú, seferberlik, sÕkÕyönetim veya ola÷anüstü
hallerde, milletlerarasÕ hukuktan do÷an yükümlülükler ihlal
edilmemek kaydÕyla, durumun gerektirdi÷i ölçüde temel hak ve
hürriyetlerin kullanÕlmasÕ kÕsmen veya tamamen durdurulabilir
veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykÕrÕ
tedbirler alÕnabilir.
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(4) (7/5/2004-5170)Birinci fÕkrada belirlenen durumlarda da,
savaú hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler
(…)dÕúÕnda, kiúinin yaúama hakkÕna, maddi ve manevi varlÕ÷ÕnÕn
bütünlü÷üne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düúünce ve
kanaatlerini açÕklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayÕ
suçlanamaz; suç ve cezalar geçmiúe yürütülemez; suçlulu÷u
mahkeme kararÕ ile saptanÕncaya kadar kimse suçlu sayÕlamaz.
(4) FÕkranÕn ølk ùekli: Birinci fÕkrada belirlenen durumlarda da,
savaú hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ile
ölüm cezalarÕnÕn infazÕ dÕúÕnda, kiúinin yaúama hakkÕna, maddi ve
manevi varlÕ÷ÕnÕn bütünlü÷üne dokunulamaz; kimse din, vicdan,
düúünce ve kanaatlerini açÕklamaya zorlanamaz ve bunlardan
dolayÕ suçlanamaz; suç ve cezalar geçmiúe yürütülemez;
suçlulu÷u mahkeme kararÕ ile saptanÕncaya kadar kimse suçlu
sayÕlamaz.
V. YabancÕlarÕn durumu
Madde 16 – Temel hak ve hürriyetler, yabancÕlar için, IV. YabancÕlarÕn Durumu
Madde 13- Bu kÕsÕmda gösterilen hak ve hürriyetler, yabancÕlar
milletlerarasÕ hukuka uygun olarak kanunla sÕnÕrlanabilir.
için, milletlerarasÕ hukuka uygun olarak, kanunla sÕnÕrlanabilir.
øKøNCø BÖLÜM
KøùøNøN HAKLARI VE ÖDEVLERø
I. Kiúinin dokunulmazlÕ÷Õ, maddi ve manevi varlÕ÷Õ
Madde 17 – Herkes, yaúama, maddi ve manevi varlÕ÷ÕnÕ koruma
ve geliútirme hakkÕna sahiptir.
TÕbbi zorunluluklar ve kanunda yazÕlÕ haller dÕúÕnda, kiúinin vücut
bütünlü÷üne dokunulamaz; rÕzasÕ olmadan bilimsel ve tÕbbi
deneylere tabi tutulamaz.
Kimseye iúkence ve eziyet yapÕlamaz; kimse insan haysiyetiyle
ba÷daúmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.
(…) (7/5/2004-5170) (5) meúru müdafaa hali, yakalama ve
tutuklama kararlarÕnÕn yerine getirilmesi, bir tutuklu veya
hükümlünün kaçmasÕnÕn önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanÕn
bastÕrÕlmasÕ, sÕkÕyönetim veya ola÷anüstü hallerde yetkili merciin
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øKøNCø BÖLÜM
KøùøNøN HAKLARI VE ÖDEVLERø
I. Kiúi DokunulmazlÕ÷Õ
Madde 14- Herkes, yaúama, maddî ve mânevî varlÕ÷ÕnÕ
geliútirme
haklarÕna
ve
kiúi
hürriyetine
sahiptir.
Kiúi dokunulmazlÕ÷Õ ve hürriyeti kanunun açÕkça gösterdi÷i
hallerde, usûlüne göre verilmiú hâkim kararÕ olmadÕkça
kayÕtlanamaz.
Kimseye eziyet ve iúkence yapÕlamaz.
ønsan haysiyetiyle ba÷daúmayan ceza konulamaz.

BEùøNCø BÖLÜM
Türklerin Kamu HaklarÕ

Madde 68- Her Türk hür do÷ar, hür yaúar.
Hürriyet, baúkasÕna zarar vermeyecek her
úeyi yapabilmektir.
Tabii haklardan olan hürriyetin herkes için
sÕnÕrÕ, baúkalarÕnÕn hürriyeti sÕnÕrÕdÕr. Bu
sÕnÕrÕ ancak kanun çizer.
Madde 73- øúkence, eziyet, zoralÕm ve
angarya yasaktÕr.
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verdi÷i emirlerin uygulanmasÕ sÕrasÕnda silah kullanÕlmasÕna
kanunun cevaz verdi÷i zorunlu durumlarda meydana gelen
öldürme fiilleri, birinci fÕkra hükmü dÕúÕndadÕr.
(5) FÕkranÕn ølk ùekli:
Mahkemelerce verilen ölüm cezalarÕnÕn yerine getirilmesi haliyle
meúru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarÕnÕn yerine
getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasÕnÕn önlenmesi,
bir ayaklanma veya isyanÕn bastÕrÕlmasÕ, sÕkÕyönetim veya
ola÷anüstü hallerde yetkili merciin verdi÷i emirlerin uygulanmasÕ
sÕrasÕnda silah kullanÕlmasÕna kanunun cevaz verdi÷i zorunlu
durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fÕkra hükmü
dÕúÕndadÕr.
II. Zorla çalÕútÕrma yasa÷Õ
Madde 18 – Hiç kimse zorla çalÕútÕrÕlamaz. Angarya yasaktÕr.
ùekil ve úartlarÕ kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya
tutukluluk süreleri içindeki çalÕútÕrmalar; ola÷anüstü hallerde
vatandaúlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarÕnÕn zorunlu
kÕldÕ÷Õ alanlarda öngörülen vatandaúlÕk ödevi niteli÷indeki beden
ve fikir çalÕúmalarÕ, zorla çalÕútÕrma sayÕlmaz.
III. Kiúi hürriyeti ve güvenli÷i (6)
Madde 19 – Herkes, kiúi hürriyeti ve güvenli÷ine sahiptir.
ùekil ve úartlarÕ kanunda gösterilen:
Mahkemelerce verilmiú hürriyeti kÕsÕtlayÕcÕ cezalarÕn ve güvenlik
tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararÕnÕn veya
kanunda öngörülen bir yükümlülü÷ün gere÷i olarak ilgilinin
yakalanmasÕ veya tutuklanmasÕ; bir küçü÷ün gözetim altÕnda
ÕslahÕ veya yetkili merci önüne çÕkarÕlmasÕ için verilen bir kararÕn
yerine getirilmesi; toplum için tehlike teúkil eden bir akÕl hastasÕ,
uyuúturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalÕk
yayabilecek bir kiúinin bir müessesede tedavi, e÷itim veya ÕslahÕ
için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alÕnan tedbirin
yerine getirilmesi; usulüne aykÕrÕ úekilde ülkeye girmek isteyen
veya giren, ya da hakkÕnda sÕnÕr dÕúÕ etme yahut geri verme kararÕ
verilen bir kiúinin yakalanmasÕ veya tutuklanmasÕ; halleri dÕúÕnda
kimse hürriyetinden yoksun bÕrakÕlamaz.

VIII. HaklarÕn KorunmasÕ ile ølgili Hükümler
a) Kiúi Güvenli÷i
Madde 30- (20/9/1971-1488; 15/3/1973-1699) (2) Suçlulu÷u
hakkÕnda kuvvetli belirti bulunan kiúiler, ancak kaçmayÕ veya
delillerin yok edilmesini veya de÷iútirilmesini önlemek
maksadÕyla veya bunlar gibi tutuklamayÕ zorunlu kÕlan ve
kanunla gösterilen, di÷er hallerde hâkim
kararÕyla
tutuklanabilir. Tutuklulu÷un devamÕna karar verilebilmesi aynÕ
úartlara ba÷lÕdÕr.
Yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakÕnca
bulunan hallerde yapÕlabilir; bunun úartlarÕnÕ kanun gösterir.
Yakalanan veya tutuklanan kimselere, yakalama veya tutuklama
sebeplerinin ve haklarÕndaki iddialarÕn yazÕlÕ olarak hemen
bildirilmesi gerekir.
Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma yerine en yakÕn
mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç kÕrksekiz saat

Madde 70- Kiúi dokunulmazlÕ÷Õ, vicdan,
düúünme, söz, yayÕm, yolculuk, ba÷Õt,
çalÕúma, mülk edinme, malÕnÕ ve hakkÕnÕ
kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklÕk
kurma haklarÕ ve hürriyetleri Türklerin tabii
haklarÕndandÕr.
Madde 71- Cana, mala, Õrza, konuta hiçbir
türlü dokunulamaz.
Madde 72- Kanunda yazÕlÕ hal ve
úekillerden baúka türlü hiçbir kimse
yakalanamaz ve tutulmaz.

1982 ANAYASASI
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ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ve yetkilerine giren
suçlar ile kanunun açÕkça belli etti÷i hallerde toplu olarak
iúlenen suçlarda ve genellikle savaú veya sÕkÕyönetim hallerinde,
kanunlarda gösterilen süre içinde hâkim önüne çÕkarÕlÕr; bu süre
onbeú günü geçemez. Kimse bu süreler geçtikten sonra hâkim
kararÕ olmaksÕzÕn, hürriyetinden yoksun kÕlÕnamaz. Yakalanan
veya tutuklanan kimsenin durumu hemen yakÕnlarÕna
bildirilir.(3)

Suçlulu÷u hakkÕnda kuvvetli belirti bulunan kiúiler, ancak
kaçmalarÕnÕ, delillerin yok edilmesini veya de÷iútirilmesini
önlemek maksadÕyla veya bunlar gibi tutuklamayÕ zorunlu kÕlan
ve kanunda gösterilen di÷er hallerde hâkim
kararÕyla
tutuklanabilir. Hâkim kararÕ olmadan yakalama, ancak suçüstü
halinde veya gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde yapÕlabilir;
bunun úartlarÕnÕ kanun gösterir.
Yakalanan veya tutuklanan kiúilere, yakalama veya tutuklama
sebepleri ve haklarÕndaki iddialar herhalde yazÕlÕ ve bunun hemen
mümkün olmamasÕ halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en
geç hâkim huzuruna çÕkarÕlÕncaya kadar bildirilir.
(De÷iúik birinci cümle: 3/10/2001-4709/4 md.) Yakalanan veya
tutuklanan kiúi, tutulma yerine en yakÕn mahkemeye gönderilmesi
için gerekli süre hariç en geç kÕrksekiz saat ve toplu olarak
iúlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çÕkarÕlÕr.
Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararÕ olmaksÕzÕn
hürriyetinden yoksun bÕrakÕlamaz. Bu süreler ola÷anüstü hal,
sÕkÕyönetim ve savaú hallerinde uzatÕlabilir.
(De÷iúik: 3/10/2001-4709/4 md.) Kiúinin yakalandÕ÷Õ veya
tutuklandÕ÷Õ, yakÕnlarÕna derhal bildirilir.
Tutuklanan kiúilerin, makul süre içinde yargÕlanmayÕ ve
soruúturma veya kovuúturma sÕrasÕnda serbest bÕrakÕlmayÕ isteme
haklarÕ vardÕr. Serbest bÕrakÕlma ilgilinin yargÕlama süresince
duruúmada hazÕr bulunmasÕnÕ veya hükmün yerine getirilmesini
sa÷lamak için bir güvenceye ba÷lanabilir.
Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kÕsÕtlanan kiúi, kÕsa sürede
durumu hakkÕnda karar verilmesini ve bu kÕsÕtlamanÕn kanuna
aykÕrÕlÕ÷Õ halinde hemen serbest bÕrakÕlmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla
yetkili bir yargÕ merciine baúvurma hakkÕna sahiptir.
(De÷iúik: 3/10/2001-4709/4 md.) Bu esaslar dÕúÕnda bir iúleme
tâbi tutulan kiúilerin u÷radÕklarÕ zarar, tazminat hukukunun genel
prensiplerine göre, Devletçe ödenir.

(2) Maddenin ølk ùekli:
Suçlulu÷u hakkÕnda kuvvetli belirti bulunan kiúiler, ancak
kaçmayÕ veya delillerin yok edilmesini veya de÷iútirilmesini
önlemek maksadÕyla veya bunlar gibi tutuklamayÕ zorunlu kÕlan
ve kanunla gösterilen di÷er hallerde hâkim kararÕyla
tutuklanabilir. Tutuklulu÷un devamÕna karar verilebilmesi aynÕ
úartlara ba÷lÕdÕr.
Yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakÕnca
bulunan hallerde yapÕlabilir; bunun úartlarÕnÕ kanun gösterir.
Yakalanan veya tutuklanan kimselere, yakalama veya tutuklama
sebeplerinin ve haklarÕndaki iddialarÕn yazÕlÕ olarak hemen
bildirilmesi gerekir.
Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma yerine en yakÕn
mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç, yirmidört saat
içinde hâkim önüne çÕkarÕlÕr ve bu süre geçtikten sonra hâkim
kararÕ olmaksÕzÕn hürriyetinden yoksun kÕlÕnamaz. Yakalanan
veya tutuklanan kimse, hâkim önüne çÕkarÕlÕnca durum hemen
yakÕnlarÕna bildirilir.
Bu esaslar dÕúÕnda iúleme tabi tutulan kimselerin u÷rayacaklarÕ
her türlü zararlar kanuna göre Devletçe ödenir

(6) Maddenin ølk ùekli:
Herkes, kiúi hürriyeti ve güvenli÷ine sahiptir.
ùekil ve úartlarÕ kanunda gösterilen:
Mahkemelerce verilmiú hürriyeti kÕsÕtlayÕcÕ cezalarÕn ve güvenlik

(3) Bu fÕkra 1488 sayÕlÕ kanunla eklenmiú ve 1699 sayÕlÕ kanunla
de÷iútirilmiútir.
1488 sayÕlÕ Kanunla eklenen fÕkra metni:
“Yakalanan veya tutuklanan kimse tutuklama yerine en yakÕn
mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç kÕrksekiz saat

Bu esaslar dÕúÕnda iúleme tabi tutulan kimselerin u÷rayacaklarÕ
her türlü zararlar kanuna göre Devletçe ödenir. (4)
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tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararÕnÕn veya
kanunda öngörülen bir yükümlülü÷ün gere÷i olarak ilgilinin
yakalanmasÕ veya tutuklanmasÕ; bir küçü÷ün gözetim altÕnda
ÕslahÕ veya yetkili merci önüne çÕkarÕlmasÕ için verilen bir kararÕn
yerine getirilmesi; toplum için tehlike teúkil eden bir akÕl hastasÕ,
uyuúturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalÕk
yayabilecek bir kiúinin bir müessesede tedavi, e÷itim veya ÕslahÕ
için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alÕnan tedbirin
yerine getirilmesi; usulüne aykÕrÕ úekilde ülkeye girmek isteyen
veya giren, ya da hakkÕnda sÕnÕr dÕúÕ etme yahut geri verme kararÕ
verilen bir kiúinin yakalanmasÕ veya tutuklanmasÕ; halleri dÕúÕnda
kimse hürriyetinden yoksun bÕrakÕlamaz.
Suçlulu÷u hakkÕnda kuvvetli belirti bulunan kiúiler, ancak
kaçmalarÕnÕ, delillerin yok edilmesini veya de÷iútirilmesini
önlemek maksadÕyla veya bunlar gibi tutuklamayÕ zorunlu kÕlan
ve kanunda gösterilen di÷er hallerde hâkim
kararÕyla
tutuklanabilir. Hâkim kararÕ olmadan yakalama, ancak suçüstü
halinde veya gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde yapÕlabilir;
bunun úartlarÕnÕ kanun gösterir.
Yakalanan veya tutuklanan kiúilere, yakalama veya tutuklama
sebepleri ve haklarÕndaki iddialar herhalde yazÕlÕ ve bunun hemen
mümkün olmamasÕ halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en
geç hâkim huzuruna çÕkarÕlÕncaya kadar bildirilir.
Yakalanan veya tutuklanan kiúi, tutulma yerine en yakÕn
mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kÕrksekiz
saat ve toplu olarak iúlenen suçlarda en çok onbeú gün içinde
hâkim önüne çÕkarÕlÕr. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim
kararÕ olmaksÕzÕn hürriyetinden yoksun bÕrakÕlamaz. Bu süreler
ola÷anüstü hal, sÕkÕyönetim ve savaú hallerinde uzatÕlabilir.
Yakalanan veya tutuklanan kiúinin durumu, soruúturmanÕn
kapsam ve konusunun açÕ÷a çÕkmasÕnÕn sakÕncalarÕnÕn
gerektirdi÷i kesin zorunluluk dÕúÕnda yakÕnlarÕna derhal bildirilir.
Tutuklanan kiúilerin, makul süre içinde yargÕlanmayÕ ve
soruúturma veya kovuúturma sÕrasÕnda serbest bÕrakÕlmayÕ isteme
haklarÕ vardÕr. Serbest bÕrakÕlma ilgilinin yargÕlama süresince
duruúmada hazÕr bulunmasÕnÕ veya hükmün yerine getirilmesini
sa÷lamak için bir güvenceye ba÷lanabilir.
Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kÕsÕtlanan kiúi, kÕsa sürede

1961 ANAYASASI
ve kanunun açÕkca belli etti÷i hallerde toplu olarak iúlenen
suçlarda yedi gün içinde hâkim önüne çÕkarÕlÕr ve bu süre
geçtikten sonra hâkim kararÕ olmaksÕzÕn hürriyetinden yoksun
kÕlÕnamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimse, hâkim önüne
çÕkarÕlÕnca durum hemen yakÕnlarÕna bildirilir.”
(4) Bu fÕkra, 1488 sayÕlÕ kanunla eklenmiútir.
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durumu hakkÕnda karar verilmesini ve bu kÕsÕtlamanÕn kanuna
aykÕrÕlÕ÷Õ halinde hemen serbest bÕrakÕlmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla
yetkili bir yargÕ merciine baúvurma hakkÕna sahiptir.
Bu esaslar dÕúÕnda bir iúleme tâbi tutulan kiúilerin u÷radÕklarÕ
zarar, Kanuna göre, Devletçe ödenir.
IV. Özel hayatÕn gizlili÷i ve korunmasÕ
A. Özel hayatÕn gizlili÷i
Madde 20 – (3/10/2001-4709)(7)Herkes, özel hayatÕna ve aile
hayatÕna saygÕ gösterilmesini isteme hakkÕna sahiptir. Özel
hayatÕn ve aile hayatÕnÕn gizlili÷ine dokunulamaz. (Üçüncü
cümle mülga: 3/10/2001-4709/5 md.)
(De÷iúik: 3/10/2001-4709/5 md.) Millî güvenlik, kamu düzeni,
suç iúlenmesinin önlenmesi, genel sa÷lÕk ve genel ahlâkÕn
korunmasÕ veya baúkalarÕnÕn hak ve özgürlüklerinin korunmasÕ
sebeplerinden biri veya birkaçÕna ba÷lÕ olarak, usulüne göre
verilmiú hâkim kararÕ olmadÕkça; yine bu sebeplere ba÷lÕ olarak
gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde de kanunla yetkili
kÕlÕnmÕú merciin yazÕlÕ emri bulunmadÕkça; kimsenin üstü, özel
kâ÷ÕtlarÕ ve eúyasÕ aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili
merciin kararÕ yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayÕna
sunulur. Hâkim, kararÕnÕ el koymadan itibaren kÕrksekiz saat
içinde açÕklar; aksi halde, el koyma kendili÷inden kalkar.

II. Özel HayatÕn KorunmasÕ
a) Özel HayatÕn Gizlili÷i
Madde 15- (20/9/1971-1488/1 md.) (5) Özel hayatÕn gizlili÷ine
dokunulamaz. Adlî kovuúturmanÕn gerektirdi÷i istisnalar
saklÕdÕr.
Kanunun açÕkça gösterdi÷i hallerde, usûlüne göre verilmiú
hâkim kararÕ olmadÕkça; millî güvenlik veya kamu düzeni
bakÕmÕndan gecikmede sakÕnca bulunan hallerde de kanunla
yetkili kÕlÕnan merciin emri bulunmadÕkça kimsenin üstü, özel
kâ÷ÕtlarÕ ve eúyasÕ aranamaz ve bunlara el konulamaz.

(5) Maddenin ølk ùekli:
Özel hayatÕn gizlili÷ine dokunulamaz. Adlî kovuúturmanÕn
gerektirdi÷i istisnalar saklÕdÕr.
Kanunun açÕkça gösterdi÷i hallerde, usûlüne göre verilmiú
hâkim kararÕ olmadÕkça; kamu düzeninin gerektirdi÷i hallerde
(7) Maddenin ølk ùekli:
de; kanunla yetkili kÕlÕnan merciin emri bulunmadÕkça kimsenin
Herkes özel hayatÕna ve aile hayatÕna saygÕ gösterilmesini isteme üstü, özel kâ÷ÕtlarÕ ve eúyasÕ aranamaz.
hakkÕna sahiptir. Özel hayatÕn ve aile hayatÕnÕn gizlili÷ine
dokunulamaz. Adli soruúturma ve kovuúturmanÕn gerektirdi÷i
istisnalar saklÕdÕr.
Kanunun açÕkça gösterdi÷i hallerde, usulüne göre verilmiú hâkim
kararÕ olmadÕkça; gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde de
kanunla yetkili kÕlÕnan merciin emri bulunmadÕkça, kimsenin
üstü, özel kâ÷ÕtlarÕ ve eúyasÕ aranamaz ve bunlara el konulamaz.
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B. Konut dokunulmazlÕ÷Õ
Madde 21 – (De÷iúik: 3/10/2001-4709/6 md.) (8)
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni,
suç iúlenmesinin önlenmesi, genel sa÷lÕk ve genel ahlâkÕn
korunmasÕ veya baúkalarÕnÕn hak ve özgürlüklerinin korunmasÕ
sebeplerinden biri veya birkaçÕna ba÷lÕ olarak usulüne göre
verilmiú hâkim kararÕ olmadÕkça; yine bu sebeplere ba÷lÕ olarak
gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde de kanunla yetkili
kÕlÕnmÕú merciin yazÕlÕ emri bulunmadÕkça; kimsenin konutuna
girilemez, arama yapÕlamaz ve buradaki eúyaya el konulamaz.
Yetkili merciin kararÕ yirmidört saat içinde görevli hâkimin
onayÕna sunulur. Hâkim, kararÕnÕ el koymadan itibaren kÕrksekiz
saat içinde açÕklar; aksi halde, el koyma kendili÷inden kalkar.
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Madde 76- Kanunda yazÕlÕ usul ve haller
b) Konut DokunulmazlÕ÷Õ
Madde 16- Konuta dokunulamaz.
dÕúÕnda kimsenin konutuna girilemez ve
Kanunun açÕkça gösterdi÷i hallerde, usûlüne göre verilmiú üstü aranamaz.
hâkim kararÕ olmadÕkça; millî güvenlik veya kamu düzeni
bakÕmÕndan gecikmede sakÕnca bulunan hallerde de, kanunla
yetkili kÕlÕnan merciin emri bulunmadÕkça, konuta girilemez,
arama yapÕlamaz ve buradaki eúyaya el konulamaz.

(8) Maddenin ølk ùekli:
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanunun açÕkça gösterdi÷i
hallerde, usulüne göre verilmiú hâkim
kararÕ olmadÕkça;
gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde de kanunla yetkili kÕlÕnan
merciin emri bulunmadÕkça kimsenin konutuna girilemez, arama
yapÕlamaz ve buradaki eúyaya el konulamaz.
C.Haberleúme hürriyeti
Madde 22 – (De÷iúik: 3/10/2001-4709/7 md.)(9)
Herkes, haberleúme hürriyetine sahiptir. Haberleúmenin gizlili÷i
esastÕr.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç iúlenmesinin önlenmesi, genel
sa÷lÕk ve genel ahlâkÕn korunmasÕ veya baúkalarÕnÕn hak ve
özgürlüklerinin korunmasÕ sebeplerinden biri veya birkaçÕna ba÷lÕ
olarak usulüne göre verilmiú hâkim kararÕ olmadÕkça; yine
bu sebeplere ba÷lÕ olarak gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde
de kanunla yetkili kÕlÕnmÕú merciin yazÕlÕ emri bulunmadÕkça;
haberleúme engellenemez ve gizlili÷ine dokunulamaz. Yetkili
merciin kararÕ yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayÕna
sunulur. Hâkim, kararÕnÕ kÕrksekiz saat içinde açÕklar; aksi halde,
karar kendili÷inden kalkar.
østisnalarÕn uygulanaca÷Õ kamu kurum ve kuruluúlarÕ kanunda
belirtilir.

c) Haberleúme Hürriyeti
Madde 17- Herkes, haberleúme hürriyetine sahiptir.
Haberleúmenin gizlili÷i esastÕr. Kanunun gösterdi÷i hallerde,
hâkim tarafÕndan kanuna uygun olarak verilmiú bir karar
olmadÕkça, bu gizlili÷e dokunulamaz.

Madde 81- Postalara verilen ka÷Õtlar,
mektuplar ve her türlü emanetler yetkili
sorgu yargÕcÕ veya yetkili mahkeme kararÕ
olmadÕkça açÕlamaz ve telgraf ve telefonla
haberleúmenin gizlili÷i bozulamaz.
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(9) Maddenin ølk ùekli:
Herkes, haberleúme hürriyetine sahiptir. Haberleúmenin gizlili÷i
esastÕr.
Kanunun açÕkça gösterdi÷i hallerde, usulune göre verilmiú hâkim
kararÕ olmadÕkça; gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde de
kanunla yetkili kÕlÕnan merciin emri bulunmadÕkça; haberleúme
engellenemez ve gizlili÷ine dokunulamaz.
østisnalarÕn uygulanaca÷Õ kamu kurum ve kuruluúlarÕ kanunda
belirtilir.
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V. Yerleúme ve seyahat hürriyeti
Madde 23 – Herkes, yerleúme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleúme hürriyeti, suç iúlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik
geliúmeyi sa÷lamak, sa÷lÕklÕ ve düzenli kentleúmeyi
gerçekleútirmek ve kamu mallarÕnÕ korumak;
Seyahat hürriyeti, suç soruúturma ve kovuúturmasÕ sebebiyle ve
suç iúlenmesini önlemek;
AmaçlarÕyla kanunla sÕnÕrlanabilir.
VatandaúÕn yurt dÕúÕna çÕkma hürriyeti, (...)(3/10/2001-4709)(10)
vatandaúlÕk ödevi ya da ceza soruúturmasÕ veya kovuúturmasÕ
sebebiyle sÕnÕrlanabilir.
Vatandaú sÕnÕr dÕúÕ edilemez ve yurda girme hakkÕndan yoksun
bÕrakÕlamaz.
(10) FÕkranÕn ølk ùekli:
VatandaúÕn yurt dÕúÕna çÕkma hürriyeti, ülkenin ekonomik durumu
vatandaúlÕk ödevi ya da ceza soruúturmasÕ veya kovuúturmasÕ
sebebiyle sÕnÕrlanabilir.

III. Seyahat ve Yerleúme Hürriyeti
Madde 18- Herkes, seyahat hürriyetine sahiptir; bu hürriyet,
ancak millî güvenli÷i sa÷lama ve salgÕn hastalÕklarÕ önleme
amaçlarÕyla kanunla sÕnÕrlanabilir.
Herkes, diledi÷i yerde yerleúme hürriyetine sahiptir; bu hürriyet,
ancak millî güvenli÷i sa÷lama, salgÕn hastalÕklarÕ önleme, kamu
mallarÕnÕ koruma, sosyal, iktisâdî ve tarÕmsal geliúmeyi
gerçekleútirme zorunlu÷uyla ve kanunla sÕnÕrlanabilir.
Türkler, yurda girme ve yurt dÕúÕna çÕkma hürriyetine sahiptir.
Yurt dÕúÕna çÕkma hürriyeti kanunla düzenlenir.

VI. Din ve vicdan hürriyeti
Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine
sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine aykÕrÕ olmamak úartÕyla ibadet, dini
ayin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katÕlmaya, dini inanç ve
kanaatlerini açÕklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden
dolayÕ kÕnanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlak e÷itim ve ö÷retimi Devletin gözetim ve denetimi
altÕnda yapÕlÕr. Din kültürü ve ahlak ö÷retimi ilk ve ortaö÷retim

IV. Düúünce ve ønanç Hak ve Hürriyetleri
a) Vicdan ve Din Hürriyeti
Madde 19- (20/9/1971-1488/1 md.) (6) Herkes, vicdan ve dinî
inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çÕkarÕlan
kanunlara aykÕrÕ olmayan ibadetler, dinî âyîn ve törenler
serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katÕlmaya, dinî inanç ve
kanaatlerini açÕklamaya zorlanamaz. Kimse, dini inanç ve
kanaatlerinden dolayÕ kÕnanamaz.

Madde 78- Seferberlik ve sÕkÕyönetim
hallerinin veyahut salgÕn hastalÕklardan
dolayÕ kanun gere÷ine alÕnacak tedbirlerin
gerektirdi÷i kÕsÕntÕlarÕn dÕúÕnda yolculuk
hiçbir kayÕt altÕna alÕnamaz.

Madde 75-(5/2/1937-3115)(2) Hiçbir kimse
felsefi inancÕndan, din ve mezhebinden
dolayÕ kÕnanamaz. Güvenli÷e ve edep
törelerine ve kanunlar hükümlerine aykÕrÕ
bulunmamak üzere her türlü din törenleri
serbesttir.
(2) Maddenin ilk úekli:
Hiçbir kimse mensup oldu÷u, din, mezhep,
tarikat ve felsefi içtihadÕndan dolayÕ
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kurumlarÕnda okutulan zorunlu dersler arasÕnda yer alÕr. Bunun
dÕúÕndaki din e÷itim ve ö÷retimi ancak, kiúilerin kendi iste÷ine,
küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine ba÷lÕdÕr.
Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel
düzenini kÕsmen de olsa, din kurallarÕna dayandÕrma veya siyasi
veya kiúisel çÕkar yahut nüfuz sa÷lama amacÕyla her ne suretle
olursa olsun dini veya din duygularÕnÕ yahut dince kutsal sayÕlan
úeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.
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(6) Maddenin ølk ùekli:
Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çÕkarÕlan
kanunlara aykÕrÕ olmayan ibâdetler, dinî âyîn ve törenler
serbesttir.
Kimse, ibâdete, dini âyîn ve törenlere katÕlmaya, dinî inanç ve
kanaatlarÕnÕ açÕklamaya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve
kanaatlarÕndan dolayÕ kÕnanamaz.
Din e÷itim ve ö÷renimi, ancak kiúilerin kendi iste÷ine ve
küçüklerin de kanuni temsilcilerinin iste÷ine ba÷lÕdÕr.
Kimse, Devletin sosyal, iktisâdî, siyasî veya hukûkî temel
düzenini, kÕsmen de olsa, din kurallarÕna dayandÕrma veya siyasî
veya úahsî çÕkar veya nüfuz sa÷lama amacÕyla, her ne suretle
olursa olsun, dinî veya din duygularÕnÕ yahut dince kutsal
sayÕlan úeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak
dÕúÕna çÕkan veya baúkasÕnÕ bu yolda kÕúkÕrtanlar kanuna göre
cezalandÕrÕlÕr; dernekler, yetkili mahkemece ve siyasî partiler
Anayasa Mahkemesince temelli kapatÕlÕr.

VII. Düúünce ve kanaat hürriyeti
Madde 25 – Herkes, düúünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düúünce ve
kanaatlerini açÕklamaya zorlanamaz; düúünce ve kanaatleri
sebebiyle kÕnanamaz ve suçlanamaz.
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Din e÷itim ve ö÷renimi, ancak kiúilerin kendi iste÷ine ve muaheze edilemez. Asayiú, adabÕ muaúereti
küçüklerin de kanûnî temsilcilerinin iste÷ine ba÷lÕdÕr.
umumiye ve kavanine mugayir olmamak
Kimse, Devletin sosyal, iktisâdî, siyasî veya hukûkî temel üzere her türlü ayinler serbesttir.
düzenini, kÕsmen de olsa, din kurallarÕna dayandÕrma veya siyasî
veya úahsi çÕkar veya nüfuz sa÷lama amacÕyla, her ne suretle
olursa olsun, dinî veya din duygularÕnÕ yahut dince kutsal
sayÕlan úeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak
dÕúÕna çÕkan veya baúkasÕnÕ bu yolda kÕúkÕrtan gerçek ve tüzel
kiúiler hakkÕnda, kanunun gösterdi÷i hükümler uygulanÕr ve
siyasi partiler Anayasa Mahkemesince temelli kapatÕlÕr.

b) Düúünce Hürriyeti
Madde 20- Herkes, düúünce ve kanaat hürriyetine sahiptir;
düúünce ve kanaatlarÕnÕ söz, yazÕ, resim ile veya baúka yollarla,
tek baúÕna veya toplu olarak açÕklÕyabilir ve yayabilir.
Kimse, düúünce ve kanaatlarÕnÕ açÕklamaya zorlanamaz.
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VIII. Düúünceyi açÕklama ve yayma hürriyeti (3/10/20014709)(11)
Madde 26 – Herkes, düúünce ve kanaatlerini söz, yazÕ, resim
veya baúka yollarla tek baúÕna veya toplu olarak açÕklama ve
yayma hakkÕna sahiptir. Bu hürriyet resmi makamlarÕn
müdahalesi olmaksÕzÕn haber veya fikir almak ya da vermek
serbestli÷ini de kapsar. Bu fÕkra hükmü, radyo, televizyon,
sinema veya benzeri yollarla yapÕlan yayÕmlarÕn izin sistemine
ba÷lanmasÕna engel de÷ildir.
Bu hürriyetlerin kullanÕlmasÕ, (Ek ibare: 3/10/2001-4709/9 md.)
millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenli÷i, Cumhuriyetin
temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlü÷ünün korunmasÕ, suçlarÕn önlenmesi, suçlularÕn
cezalandÕrÕlmasÕ, Devlet sÕrrÕ olarak usulünce belirtilmiú bilgilerin
açÕklanmamasÕ, baúkalarÕnÕn úöhret veya haklarÕnÕn, özel ve aile
hayatlarÕnÕn yahut kanunun öngördü÷ü meslek sÕrlarÕnÕn
korunmasÕ veya yargÕlama görevinin gere÷ine uygun olarak
yerine getirilmesi amaçlarÕyla sÕnÕrlanabilir.
(Mülga: 3/10/2001-4709/9 md.)
Haber ve düúünceleri yayma araçlarÕnÕn kullanÕlmasÕna iliúkin
düzenleyici hükümler, bunlarÕn yayÕmÕnÕ engellememek kaydÕyla,
düúünceyi açÕklama ve yayma hürriyetinin sÕnÕrlanmasÕ sayÕlmaz.
(Ek: 3/10/2001-4709/9 md.) Düúünceyi açÕklama ve yayma
hürriyetinin kullanÕlmasÕnda uygulanacak úekil, úart ve usuller
kanunla düzenlenir.
(11) Maddenin ølk ùekli:
Herkes, düúünce ve kanaatlerini söz, yazÕ, resim veya baúka
yollarla tek baúÕna veya toplu olarak açÕklama ve yayma hakkÕna
sahiptir. Bu hürriyet resmi makamlarÕn müdahalesi olmaksÕzÕn
haber veya fikir almak ya da vermek serbestli÷ini de kapsar. Bu
fÕkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla
yapÕlan yayÕmlarÕn izin sistemine ba÷lanmasÕna engel de÷ildir.
Bu hürriyetlerin kullanÕlmasÕ, suçlarÕn önlenmesi, suçlularÕn
cezalandÕrÕlmasÕ, Devlet sÕrrÕ olarak usulünce belirtilmiú bilgilerin
açÕklanmamasÕ, baúkalarÕnÕn úöhret veya haklarÕnÕn, özel ve aile
hayatlarÕnÕn yahut kanunun öngördü÷ü meslek sÕrlarÕnÕn
korunmasÕ veya yargÕlama görevinin gere÷ine uygun olarak
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yerine getirilmesi amaçlarÕyla sÕnÕrlanabilir.
Düúüncelerin açÕklanmasÕ ve yayÕlmasÕnda kanunla yasaklanmÕú
olan herhangi bir dil kullanÕlamaz. Bu yasa÷a aykÕrÕ yazÕlÕ veya
basÕlÕ ka÷Õtlar, plaklar, ses ve görüntü bantlarÕ ile di÷er anlatÕm
araç ve gereçleri usulüne göre verilmiú hâkim kararÕ üzerine veya
gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde kanununla yetkili kÕlÕnan
merciin emri ile toplattÕrÕlÕr. Toplatma kararÕnÕ veren merci bu
kararÕnÕ, yirmidört saat içinde yetkili hakîme bildirir. Hâkim bu
uygulamayÕ üç gün içinde karar ba÷lar.
Haber ve düúünceleri yayma araçlarÕnÕn kullanÕlmasÕna iliúkin
düzenleyici hükümler, bunlarÕn yayÕmÕnÕ engellememek kaydÕyla,
düúünceyi açÕklama ve yayma hürriyetinin sÕnÕrlanmasÕ sayÕlmaz.

IX. Bilim ve sanat hürriyeti
Madde 27 – Herkes, bilim ve sanatÕ serbestçe ö÷renme ve
ö÷retme, açÕklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araútÕrma
hakkÕna sahiptir.
Yayma hakkÕ, AnayasanÕn 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri
hükümlerinin de÷iútirilmesini sa÷lamak amacÕyla kullanÕlamaz.
Bu madde hükmü yabancÕ yayÕnlarÕn ülkeye girmesi ve
da÷ÕtÕmÕnÕn kanunla düzenlenmesine engel de÷ildir.

V. Bilim ve Sanat Hürriyeti
Madde 21- Herkes, bilim ve sanatÕ serbestçe ö÷renme ve
ö÷retme, açÕklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araútÕrma
hakkÕna sahiptir.
E÷itim ve ö÷retim, Devletin gözetim ve denetimi altÕnda
serbesttir.
Özel okullarÕn ba÷lÕ oldu÷u esaslar, Devlet okullarÕ ile eriúilmek
istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir.
Ça÷daú bilim ve e÷itim esaslarÕna aykÕrÕ e÷itim ve ö÷retim
yerleri açÕlamaz.

X. BasÕn ve yayÕmla ilgili hükümler
A. BasÕn hürriyeti
Madde 28 – BasÕn hürdür, sansür edilemez. BasÕmevi kurmak
izin alma ve mali teminat yatÕrma úartÕna ba÷lanamaz.
(Mülga ikinci fÕkra: 3/10/2001-4709/10 md.) (12)
Devlet, basÕn ve haber alma hürriyetlerini sa÷layacak tedbirleri
alÕr.
BasÕn hürriyetinin sÕnÕrlanmasÕnda, AnayasanÕn 26 ve 27 nci
maddeleri hükümleri uygulanÕr.
Devletin iç ve dÕú güvenli÷ini, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü÷ünü tehdit eden veya suç iúlemeye ya da ayaklanma veya
isyana teúvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere
iliúkin bulunan her türlü haber veya yazÕyÕ, yazanlar veya

Madde 77- BasÕn, kanun çerçevesinde
VI. BasÕn ve YayÕmla ølgili Hükümler
serbesttir
ve
yayÕmÕndan
önce
a) BasÕn Hürriyeti
Madde 22- (20/9/1971-1488/1 md.) (7) BasÕn hürdür; sansür denetlenemez, yoklanamaz.
edilemez.
Devlet, basÕn ve haber alma hürriyetini sa÷layacak tedbirleri alÕr.
BasÕn ve haber alma hürriyeti, ancak Devletin ülkesi ve
milletiyle bütünlü÷ünü, kamu düzenini, millî güvenli÷i ve millî
güvenli÷in gerektirdi÷i gizlili÷i veya genel ahlâkÕ korumak,
kiúilerin haysiyet, úeref ve haklarÕnÕ tecavüzü, suç iúlemeye
kÕúkÕrtmayÕ önlemek veya yargÕ görevinin amacÕna uygun olarak
yerine getirilmesini sa÷lamak için kanunla sÕnÕrlanabilir.
YargÕ görevinin amacÕna uygun olarak yerine getirilmesi için
kanunla belirtilecek sÕnÕrlar içinde hâkim tarafÕndan verilecek
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bastÕranlar veya aynÕ amaçla, basanlar, baúkasÕna verenler, bu
suçlara ait kanun hükümleri uyarÕnca sorumlu olurlar. Tedbir yolu
ile da÷ÕtÕm hâkim kararÕyla; gecikmesinde sakÕnca bulunan
hallerde de kanunun açÕkça yetkili kÕldÕ÷Õ merciin emriyle
önlenebilir. Da÷ÕtÕmÕ önleyen yetkili merci, bu kararÕnÕ en geç
yirmidört saat içinde yetkili hakîme bildirir. Yetkili hâkim bu
kararÕ en geç kÕrksekiz saat içinde onaylamazsa, da÷ÕtÕmÕ önleme
kararÕ hükümsüz sayÕlÕr.
YargÕlama görevinin amacÕna uygun olarak yerine getirilmesi
için, kanunla belirtilecek sÕnÕrlar içinde, hâkim tarafÕndan verilen
kararlar saklÕ kalmak üzere, olaylar hakkÕnda yayÕm yasa÷Õ
konamaz.
Süreli veya süresiz yayÕnlar, kanunun gösterdi÷i suçlarÕn
soruúturma veya kovuúturmasÕna geçilmiú olmasÕ hallerinde
hâkim
kararÕyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü÷ünün, milli güvenli÷in, kamu düzeninin, genel ahlakÕn
korunmasÕ ve suçlarÕn önlenmesi bakÕmÕndan gecikmesinde
sakÕnca bulunan hallerde de kanunun açÕkça yetkili kÕldÕ÷Õ
merciin emriyle toplatÕlabilir. Toplatma kararÕ veren yetkili
merci, bu kararÕnÕ en geç yirmidört saat içinde yetkili hakîme
bildirir; hâkim
bu kararÕ en geç kÕrksekiz saat içinde
onaylamazsa, toplatma kararÕ hükümsüz sayÕlÕr.
Süreli veya süresiz yayÕnlarÕn suç soruúturma veya kovuúturmasÕ
sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanÕr.
Türkiye'de yayÕmlanan süreli yayÕnlar, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü÷üne, Cumhuriyetin temel ilkelerine,
milli güvenli÷e ve genel ahlaka aykÕrÕ yayÕmlardan mahkum olma
halinde, mahkeme kararÕyla geçici olarak kapatÕlabilir. KapatÕlan
süreli yayÕnÕn açÕkça devamÕ niteli÷ini taúÕyan her türlü yayÕn
yasaktÕr; bunlar hâkim kararÕyla toplatÕlÕr.

(12) Yürürlükten KaldÕrÕlan FÕkra Metni:
Kanunla yasaklanmÕú olan herhangi bir dilde yayÕm yapÕlamaz.
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kararlar saklÕ olmak üzere, olaylar hakkÕnda yayÕn yasa÷Õ
konamaz.
Türkiye’de yayÕmlanan gazete ve dergiler, kanunun gösterdi÷i
suçlarÕn iúlenmesi halinde hâkim kararÕyla; Devletin ülkesi ve
milletiyle bütünlü÷ünün, millî güvenli÷in, kamu düzeninin veya
genel ahlâkÕn korunmasÕ bakÕmÕndan gecikmede sakÕnca
bulunan hallerde de, kanunun açÕkça yetkili kÕldÕ÷Õ merciin
emriyle toplatÕlabilir. Toplatma kararÕnÕ veren yetkili merci, bu
kararÕnÕ en geç 24 saat içinde mahkemeye bildirir. Mahkeme bu
kararÕ en geç üç gün içinde onaylamazsa, toplatma kararÕ
hükümsüz sayÕlÕr.
Türkiye’de yayÕmlanan gazete ve dergiler, millî güvenli÷e, kamu
düzenine, genel ahlâka, insan hak ve hürriyetlerine dayanan
millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyet ilkelerine veya
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezli÷i temel hükmüne aykÕrÕ
yayÕmlardan mahkûm olma halinde mahkeme kararÕyla
kapatÕlabilir.
(7) Maddenin ølk ùekli:
BasÕn hürdür; sansür edilemez.
Devlet, basÕn ve haber alma hürriyetini sa÷layacak tedbirleri alÕr.
BasÕn ve haber alma hürriyeti, ancak millî güvenlik veya genel
ahlâkÕ korumak, kiúilerin haysiyet, úeref ve haklarÕna tecavüzü,
suç iúlemeye kÕúkÕrtmayÕ önlemek ve yargÕ görevinin amacÕna
uygun olarak yerine getirilmesini sa÷lamak için kanunla
sÕnÕrlanabilir.
YargÕ görevinin amacÕna uygun olarak yerine getirilmesi için,
kanunla belirtilecek sÕnÕrlar içinde hâkim tarafÕndan verilecek
kararlar saklÕ olmak üzere, olaylar hakkÕnda yayÕn yasa÷Õ
konamaz.
Türkiye’de yayÕmlanan gazete ve dergilerin toplatÕlmasÕ, bu
tedbirlerin uygulanaca÷ÕnÕ kanunun açÕkça gösterdi÷i suçlarÕn
iúlenmesi halinde ve ancak hâkim kararÕyla olabilir.
Türkiye’de yayÕmlanan gazete ve dergiler, ancak 57 nci
maddede belirtilen fiillerden mahkûm olma halinde mahkeme
kararÕyla kapatÕlabilir.
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B. Süreli ve süresiz yayÕn hakkÕ
Madde 29 – Süreli veya süresiz yayÕn önceden izin alma ve mali
teminat yatÕrma úartÕna ba÷lanamaz.
Süreli yayÕn çÕkarabilmek için kanunun gösterdi÷i bilgi ve
belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir.
Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykÕrÕlÕ÷ÕnÕn tespiti halinde yetkili
merci, yayÕnÕn durdurulmasÕ için mahkemeye baúvurur.
Süreli yayÕnlarÕn çÕkarÕlmasÕ, yayÕm úartlarÕ, mali kaynaklarÕ ve
gazetecilik mesle÷i ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun,
haber, düúünce ve kanaatlerin serbestçe yayÕmlanmasÕnÕ
engelleyici veya zorlaútÕrÕcÕ siyasal, ekonomik, mali ve teknik
úartlar koyamaz.
Süreli yayÕnlar, Devletin ve di÷er kamu tüzelkiúilerinin veya
bunlara ba÷lÕ kurumlarÕn araç ve imkânlarÕndan eúitlik esasÕna
göre yararlanÕr.

b) Gazete ve Dergi ÇÕkarma HakkÕ
Madde 23- Gazete ve dergi çÕkarÕlmasÕ, önceden izin alma ve
mâli teminat úartÕna ba÷lanamaz.
Gazete ve dergilerin çÕkarÕlmasÕ, yayÕmÕ, mâli kaynaklarÕ ve
gazetecilik mesle÷i ile ilgili úartlar kanunla düzenlenir. Kanun,
haber, düúünce ve kanaatlarÕn serbestçe yayÕmlanmasÕnÕ
engelleyici veya zorlaútÕrÕcÕ siyasî, iktisadî, mâlî veya teknik
kayÕtlar koyamaz.
Gazete ve dergiler, Devletin ve di÷er kamu tüzel kiúilerinin veya
bunlara ba÷lÕ kurumlarÕn araç ve imkânlarÕndan eúitlik esasÕna
göre faydalanÕr.

C. BasÕn araçlarÕnÕn korunmasÕ
Madde 30- (De÷iúik: 7/5/2004-5170/4 md.)(13)
Kanuna uygun úekilde basÕn iúletmesi olarak kurulan basÕmevi ve
eklentileri ile basÕn araçlarÕ, suç aleti oldu÷u gerekçesiyle zapt ve
müsadere edilemez veya iúletilmekten alÕkonulamaz.
(13) Maddenin ølk ùekli:
Kanuna uygun úekilde basÕn iúletmesi olarak kurulan basÕmevi ve
eklentileri, Devletin ülkesi ile milletiyle bölünmez bütünlü÷ü,
Cumhuriyetin temel ilkeleri ve milli güvenlik aleyhinde iúlenmiú
bir suçtan mahkum olma hali hariç suç aleti oldu÷u gerekçesiyle
zapt ve müsadere edilemez veya iúletilmekten alÕkonulamaz.

d) BasÕn AraçlarÕnÕn KorunmasÕ
Madde 25- BasÕmevi ve eklentileri ve basÕn araçlarÕ, suç vasÕtasÕ
oldu÷u gerekçesiyle de olsa, zapt veya müsadere edilemez veya
iúletilmekten alÕkonulamaz.

D. Kamu tüzel kiúilerinin elindeki basÕn dÕúÕ kitle haberleúme
araçlarÕndan yararlanma hakkÕ
Madde 31 – Kiúiler ve siyasi partiler, kamu tüzel kiúilerinin
elindeki basÕn dÕúÕ kitle haberleúme ve yayÕm araçlarÕndan
yararlanma hakkÕna sahiptir. Bu yararlanmanÕn úartlarÕ ve usulleri
kanunla düzenlenir.
(De÷iúik: 3/10/2001-4709/11 md.) (14)Kanun, millî güvenlik,
kamu düzeni, genel ahlâk ve sa÷lÕ÷Õn korunmasÕ sebepleri

e) BasÕn DÕúÕ Haberleúme AraçlarÕndan Faydalanma HakkÕ
Madde 26- (20/9/1971-1488/1 md.) (8) Kiúiler ve siyasî
partiler, kamu tüzel kiúileri elindeki basÕn dÕúÕ haberleúme ve
yayÕn araçlarÕndan faydalanma hakkÕna sahiptir. Bu
faydalanmanÕn úartlarÕ ve usulleri, demokratik esaslara ve
hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun,
devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü÷ünün, insan haklarÕna
dayanan milli, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî

c) Kitap ve Broúür ÇÕkarma HakkÕ
Madde 24- Kitap ve broúür yayÕmÕ izne ba÷lÕ tutulamaz; sansür
edilemez.
Türkiye’de yayÕmlanan kitap ve broúürler, 22 nci maddenin 5
inci fÕkrasÕ hükümleri dÕúÕnda, toplatÕlamaz.
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dÕúÕnda, halkÕn bu araçlarla haber almasÕnÕ, düúünce ve kanaatlere güvenli÷in ve genel ahlâkÕn korunmasÕ halleri dÕúÕnda kalan bir
ulaúmasÕnÕ ve kamuoyunun serbestçe oluúmasÕnÕ engelleyici sebebe dayanarak halkÕn bu araçlarla haber almasÕnÕ, düúünce ve
kanaatlere ulaúmasÕnÕ ve kamuoyunun serbestçe oluúumunu
kayÕtlar koyamaz.
engelleyici kayÕtlar koyamaz.
(14) FÕkranÕn ølk ùekli:
Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sÕnÕrlamalar dÕúÕnda bir (8) Maddenin ølk ùekli:
sebebe dayanarak, halkÕn bu araçlarla haber almasÕnÕ, düúünce ve Kiúiler ve siyasî partiler, kamu tüzel kiúileri elindeki basÕn dÕúÕ
kanaatlere ulaúmasÕnÕ ve kamuoyunun serbestçe oluúmasÕnÕ haberleúme ve yayÕn araçlarÕndan faydalanma hakkÕna sahiptir.
Bu faydalanmanÕn úartlarÕ ve usûlleri, demokratik esaslara ve
engelleyici kayÕtlar koyamaz.
hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun,
halkÕn bu araçlarla haber almasÕnÕ, düúünce ve kanaatlara
ulaúmasÕnÕ ve kamuoyunun serbestçe oluúumunu köstekleyici
kayÕtlamalar koyamaz.
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E. Düzeltme ve cevap hakkÕ
Madde 32 – Düzeltme ve cevap hakkÕ, ancak kiúilerin haysiyet
ve úereflerine dokunulmasÕ veya kendileriyle ilgili gerçe÷e aykÕrÕ
yayÕnlar yapÕlmasÕ hallerinde tanÕnÕr ve kanunla düzenlenir.
Düzeltme ve cevap yayÕmlanmazsa, yayÕmlanmasÕnÕn gerekip
gerekmedi÷ine hâkim tarafÕndan ilgilinin müracaat tarihinden
itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.

f) Düzeltme ve Cevap HakkÕ
Madde 27- Düzeltme ve cevap hakkÕ, ancak kiúilerin haysiyet
ve úereflerine dokunulmasÕ veya kendileriyle ilgili gerçe÷e
aykÕrÕ yayÕnlar yapÕlmasÕ hallerinde tanÕnÕr ve kanunla
düzenlenir.
Düzeltme ve cevap yayÕmlanmazsa, yayÕmlanmasÕnÕn gerekip
gerekmedi÷ine hâkim tarafÕndan karar verilir.

XI. ToplantÕ hak ve hürriyetleri
A. Dernek kurma hürriyeti
Madde 33 – ( 23/7/1995-4121 ve 3/10/2001-4709) (15)
Herkes, önceden izin almaksÕzÕn dernek kurma ve bunlara üye
olma ya da üyelikten çÕkma hürriyetine sahiptir.
Hiç kimse bir derne÷e üye olmaya ve dernekte üye kalmaya
zorlanamaz.
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç
iúlenmesinin önlenmesi, genel sa÷lÕk ve genel ahlâk ile
baúkalarÕnÕn hürriyetlerinin korunmasÕ sebepleriyle ve kanunla
sÕnÕrlanabilir.
Dernek kurma hürriyetinin kullanÕlmasÕnda uygulanacak úekil,
úart ve usuller kanunda gösterilir.
Dernekler, kanunun öngördü÷ü hallerde hâkim kararÕyla
kapatÕlabilir veya faaliyetten alÕkonulabilir. Ancak, millî
güvenli÷in, kamu düzeninin, suç iúlenmesini veya suçun

VII. ToplantÕ Hak ve Hürriyetleri
b) Dernek Kurma HakkÕ
Madde 29- (20/9/1971-1488/1 md.) (9) Herkes, önceden izin
almaksÕzÕn dernek kurma hakkÕna sahiptir. Bu hakkÕn
kullanÕlÕúÕnda uygulanacak úekil ve usuller kanunda gösterilir.
Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü÷ünün, milli
güvenli÷in, kamu düzeninin ve genel ahlâkÕn korunmasÕ
maksadÕyla sÕnÕrlar koyabilir.
Hiç kimse bir derne÷e üye olmaya veya dernekte üye kalmaya
zorlanamaz.
Dernekler, kanunun gösterdi÷i hallerde hâkim kararÕyla
kapatÕlabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü÷ünün, milli
güvenli÷in, kamu düzeninin ve genel ahlakÕn korunmasÕ
bakÕmÕndan gecikmede sakÕnca bulunan hallerde de, hâkim
kararÕna kadar kanunun açÕkça yetkili kÕldÕ÷Õ merciin emriyle
faaliyetten alÕkonulabilir.

Madde 79- Ba÷ÕtlarÕn, çalÕúmalarÕn,
mülkedinme ve hak ve mal kullanmanÕn,
toplanmalarÕn, derneklerin ve ortaklÕklarÕn
serbestlik sÕnÕrÕ kanunlarla çizilir.
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devamÕnÕ önlemenin yahut yakalamanÕn gerektirdi÷i hallerde
gecikmede sakÕnca varsa, kanunla bir merci, derne÷i faaliyetten
men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararÕ, yirmidört saat
içinde görevli hâkimin onayÕna sunulur. Hâkim, kararÕnÕ kÕrksekiz
saat içinde açÕklar; aksi halde, bu idarî karar kendili÷inden
yürürlükten kalkar.
Birinci fÕkra hükmü, SilahlÕ Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri
mensuplarÕna ve görevlerinin gerektirdi÷i ölçüde Devlet
memurlarÕna kanunla sÕnÕrlamalar getirilmesine engel de÷ildir.
Bu madde hükümleri vakÕflarla ilgili olarak da uygulanÕr.
(15) Maddenin ølk ùekli:
Herkes, önceden izin almaksÕzÕn dernek kurma hakkÕna sahiptir.
Dernek kurabilmek için Kanunun gösterdi÷i bilgi ve belgelerin,
kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve
belgelerin kanuna aykÕrÕlÕ÷ÕnÕn tespiti halinde yetkili merci,
derne÷in faaliyetinin durdurulmasÕ veya kapatÕlmasÕ için
mahkemeye baúvurur.
Hiç kimse bir derne÷e üye olmaya ve dernekte üye kalmaya
zorlanamaz. Dernek kurma hürriyetinin kullanÕlmasÕnda
uygulanacak úekil, úart ve usuller kanunda gösterilir.
Dernekler 13 üncü maddedeki genel sÕnÕrlamalara aykÕrÕ hareket
edemeyecekleri gibi; siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyetlerde
bulunamazlar, siyasi partilerden destek göremez ve onlara destek
olamazlar, sendikalarla kamu kurumu niteli÷indeki meslek
kuruluúlarÕ ve vakÕflarla bu amaçla ortak hareket edemezler.
Kuruluú amaç ve úartlarÕnÕ kaybeden yahut kanunu öngördü÷ü
yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler kendili÷inden
da÷ÕlmÕú sayÕlÕr.
Dernekler, kanunun öngördü÷ü hallerde hâkim
kararÕyla
kapatÕlabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü÷ünün, milli güvenli÷in, milli egemenli÷in, kamu
düzeninin, baúkalarÕnÕn hak ve hürriyetlerinin korunmasÕ ve
suçlarÕn önlenmesi bakÕmÕndan gecikmesinde sakÕnca bulunan
hallerde, hâkim kararÕna kadar kanunen yetkili kÕlÕnan merciin
emriyle faaliyetten alÕkonulabilir.
Birinci fÕkra hükmü, SilahlÕ Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri
mensuplarÕ ile kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurma
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(9) Maddenin ølk ùekli:
Herkes, önceden izin almaksÕzÕn dernek kurma hakkÕna sahiptir.
Bu hak, ancak kamu düzenini veya genel ahlakÕ korumak için
kanunla sÕnÕrlanabilir.
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haklarÕna baúkaca sÕnÕrlamalar getirilmesine veya bu hürriyeti
kullanmalarÕnÕn yasaklanmasÕna engel de÷ildir.
Bu madde hükmü vakÕflara ve bu nitelikteki kuruluúlara da
uygulanÕr.
Maddenin 4121 sayÕlÕ Kanunla de÷iútirilen úekli:
Herkes, önceden izin almaksÕzÕn dernek kurma hakkÕna sahiptir.
Dernek kurabilmek için kanunun gösterdi÷i bilgi ve belgelerin,
kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve
belgelerin kanuna aykÕrÕlÕ÷ÕnÕn tespiti halinde yetkili merci,
derne÷in faaliyetinin durdurulmasÕ veya kapatÕlmasÕ için
mahkemeye baúvurur.
Hiç kimse bir derne÷e üye olmaya ve dernekte üye kalmaya
zorlanamaz. Dernek kurma hürriyetinin kullanÕlmasÕnda
uygulanacak úekil, úart ve usuller kanunda gösterilir.
Dernekler, kanunun öngördü÷ü hallerde hâkim kararÕyla
kapatÕlabilir veya faaliyetten alÕkonulabilir. Ancak, millî
güvenli÷in, kamu düzeninin, suç iúlenmesi veya suçun devamÕnÕ
önlemenin yahut yakalamanÕn gerektirdi÷i hallerde gecikmede
sakÕnca varsa, kanunla bir merci, derne÷i faaliyetten men ile
yetkilendirilebilir. Bu merciin kararÕ, yirmidört saat içerisinde
görevli hâkimin onayÕna sunulur. Hâkim, kararÕnÕ kÕrksekiz saat
içinde açÕklar; aksi halde, bu idarî karar kendili÷inden
yürürlükten kalkar.
Birinci fÕkra hükmü, SilahlÕ Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri
mensuplarÕna ve görevlerinin gerektirdi÷i ölçüde devlet
memurlarÕna kanunla sÕnÕrlamalar getirilmesine engel de÷ildir.
Bu madde hükümleri vakÕflarla ilgili olarak da uygulanÕr.
B. ToplantÕ ve gösteri yürüyüúü düzenleme hakkÕ
Madde 34 – (De÷iúik: 3/10/2001-4709/13 md.)(16)
Herkes, önceden izin almadan, silahsÕz ve saldÕrÕsÕz toplantÕ ve
gösteri yürüyüúü düzenleme hakkÕna sahiptir.
ToplantÕ ve gösteri yürüyüúü hakkÕ ancak, millî güvenlik, kamu
düzeni, suç iúlenmesinin önlenmesi, genel sa÷lÕ÷Õn ve genel
ahlâkÕn veya baúkalarÕnÕn hak ve özgürlüklerinin korunmasÕ
amacÕyla ve kanunla sÕnÕrlanabilir.
ToplantÕ ve gösteri yürüyüúü düzenleme hakkÕnÕn kullanÕlmasÕnda
uygulanacak úekil, úart ve usuller kanunda gösterilir.
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a) ToplantÕ ve Gösteri Yürüyüúü HakkÕ
Madde 28- Herkes, önceden izin almaksÕzÕn, silahsÕz ve
saldÕrÕsÕz toplanma veya gösteri yürüyüúü yapma hakkÕna
sahiptir.
Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için kanunla
sÕnÕrlanabilir.
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(16) Maddenin ølk ùekli:
Herkes, önceden izin almadan, silahsÕz ve saldÕrÕsÕz toplantÕ ve
gösteri yürüyüúü düzenleme hakkÕna sahiptir.
ùehir düzenin bozulmasÕnÕ önlemek amacÕyla yetkili idari merci,
gösteri yürüyüúünün yapÕlaca÷Õ yer ve güzergahÕ tespit edebilir.
ToplantÕ ve gösteri yürüyüúü düzenleme hakkÕnÕn kullanÕlmasÕnda
uygulanacak úekil, úart ve usuller kanunda gösterilir.
Kanunun gösterdi÷i yetkili merci, kamu düzenini ciddi úekilde
bozacak olaylarÕn çÕkmasÕ veya milli güvenlik gereklerinin ihlal
edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etme amacÕnÕ
güden fiillerinin iúlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunmasÕ
halinde belirli bir toplantÕ ve gösteri yürüyüúünü yasaklayabilir
veya iki ayÕ aúmamak üzere erteleyebilir. Kanun aynÕ sebeplere
dayalÕ olarak bir il’e ba÷lÕ ilçelerde bütün toplantÕ ve gösteri
yürüyüúlerinin yasaklanmasÕnÕ öngördü÷ü hallerde bu süre üç ayÕ
geçemez.
Dernekler, vakÕflar, sendikalar ve kamu kurumu niteli÷indeki
meslek kuruluúlarÕ kendi konu ve amaçlarÕ dÕúÕnda toplantÕ ve
gösteri yürüyüúü düzenleyemezler.
XII. Mülkiyet hakkÕ
Madde 35 – Herkes, mülkiyet ve miras haklarÕna sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararÕ amacÕyla, kanunla sÕnÕrlanabilir.
Mülkiyet hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ toplum yararÕna aykÕrÕ olamaz.
XIII. HaklarÕn korunmasÕ ile ilgili hükümler
A. Hak arama hürriyeti
Madde 36 – (3/10/2001- 4709/14 md.)(17)Herkes, meúru vasÕta
ve yollardan faydalanmak suretiyle yargÕ mercileri önünde davacÕ
veya davalÕ olarak iddia ve savunma ile adil yargÕlanma hakkÕna
sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçÕnamaz.
(17) Maddenin ølk ùekli: Herkes, meúru vasÕta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargÕ mercileri önünde davacÕ veya davalÕ
olarak iddia ve savunma hakkÕna sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan
kaçÕnamaz.

II. Mülkiyet HakkÕ
a) Mülkiyete Ait Genel Kural
Madde 36- Herkes, mülkiyet ve miras haklarÕna sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararÕ amacÕyla, kanunla sÕnÕrlanabilir.
Mülkiyet hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ toplum yararÕna aykÕrÕ olamaz.
Hak Arama Hürriyeti
Madde 31- Herkes, meú’ru bütün vasÕta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargÕ mercileri önünde dâvacÕ veya dâvalÕ
olarak, iddia ve savunma hakkÕna sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki dâvaya bakmaktan
kaçÕnamaz.

Madde 59- Herkes mahkeme önünde
haklarÕnÕ korumak için gerekli gördü÷ü
yasalÕ araçlarÕ kullanmakta serbesttir.
Madde 60- Hiçbir mahkeme görev ve
yetkisi içindeki davalara bakmazlÕk edemez.
Görev ve yetki dÕúÕnda olan davalar ancak
bir kararla reddolunur.
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Madde 83- Hiç kimse kanunca ba÷lÕ
b) Kanuni YargÕ Yolu
B. Kanuni hâkim güvencesi
Madde 37 – Hiç kimse kanunen tabi oldu÷u mahkemeden baúka Madde 32- (20/9/1971-1488/1 md.) (10) Hiç kimse, kanunen oldu÷u mahkemeden baúka bir mahkemeye
tâbi oldu÷u mahkemeden baúka bir merci önüne çÕkarÕlamaz. verilemez ve yollanamaz.
bir merci önüne çÕkarÕlamaz.
Bir kimseyi kanunen tabi oldu÷u mahkemeden baúka bir merci Bir kimseyi kanunen tâbi oldu÷u mahkemeden baúka bir merci
önüne çÕkarma sonucunu do÷uran yargÕ yetkisine sahip önüne çÕkarma sonucunu do÷uran yargÕ yetkisine sahip
ola÷anüstü merciler kurulamaz.
ola÷anüstü merciler kurulamaz.
(10) Maddenin ølk ùekli:
Hiç kimse, tabii hâkiminden baúka bir merci önüne çÕkarÕlamaz.
Bir kimseyi tabii hâkiminden baúka bir merci önüne çÕkarma
sonucunu do÷uran yargÕ yetkisine sahip ola÷anüstü merciler
kurulamaz.
C. Suç ve cezalara iliúkin esaslar (18)
Madde 38 – Kimse, iúlendi÷i zaman yürürlükte bulunan kanunun
suç saymadÕ÷Õ bir fiilden dolayÕ cezalandÕrÕlamaz; kimseye suçu
iúledi÷i zaman kanunda o suç için konulmuú olan cezadan daha
a÷Õr bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaúÕmÕ ile ceza mahkumiyetinin sonuçlarÕ
konusunda da yukarÕdaki fÕkra uygulanÕr.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçlulu÷u hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayÕlamaz.
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakÕnlarÕnÕ suçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye
zorlanamaz.
(Ek:3/10/2001-4709/15 md.) Kanuna aykÕrÕ olarak elde edilmiú
bulgular, delil olarak kabul edilemez.
Ceza sorumlulu÷u úahsidir.
(Ek:3/10/2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yalnÕzca sözleúmeden
do÷an bir yükümlülü÷ü yerine getirememesinden dolayÕ
özgürlü÷ünden alÕkonulamaz.
(Ek:3/10/2001-4709/15 md; Mülga: 7/5/2004-5170/5 md.)(19)
(De÷iúik onuncu fÕkra: 7/5/2004-5170/5 md.) (20)Ölüm cezasÕ
ve genel müsadere cezasÕ verilemez.
ødare, kiúi hürriyetinin kÕsÕtlanmasÕ sonucunu do÷uran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlÕ Kuvvetlerin iç düzeni
bakÕmÕndan bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
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c) CezalarÕn Kanuni ve ùahsi OlmasÕ; Zorlama Yasa÷Õ
Madde 33- Kimse, iúlendi÷i zaman yürürlükte bulunan kanunun
suç saymadÕ÷Õ bir fiilinden dolayÕ cezalandÕrÕlamaz.
Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur.
Kimseye, suçu iúledi÷i zaman kanunda o suç için konulmuú olan
cezadan daha a÷Õr bir ceza verilemez.
Kimse, kendisini veya kanunun gösterdi÷i yakÕnlarÕnÕ
suçlandÕrma sonucu do÷uracak beyanda bulunmaya veya bu
yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumlulu÷u úahsîdir.
Genel müsadere cezasÕ konulamaz.
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(De÷iúik son fÕkra: 7/5/2004-5170/5 md.)(21) UluslararasÕ Ceza
DivanÕna taraf olmanÕn gerektirdi÷i yükümlülükler hariç olmak
üzere vatandaú, suç sebebiyle yabancÕ bir ülkeye verilemez.
(18) Maddenin ølk ùekli:
Kimse, iúlendi÷i zaman yürürlükte bulunan kanunun suç
saymadÕ÷Õ bir fiilden dolayÕ cezalandÕrÕlamaz; kimseye suçu
iúledi÷i zaman kanunda o suç için konulmuú olan cezadan daha
a÷Õr bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaúÕmÕ ile ceza mahkumiyetinin sonuçlarÕ
konusunda da yukarÕdaki fÕkra uygulanÕr.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla
konulur.
Suçlulu÷u hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayÕlamaz.
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakÕnlarÕnÕ suçlayan
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye
zorlanamaz.
Ceza sorumlulu÷u úahsidir.
Genel müsadere cezasÕ verilemez.
ødare, kiúi hürriyetinin kÕsÕtlanmasÕ sonucunu do÷uran bir
müeyyide uygulayamaz. SilahlÕ Kuvvetlerin iç düzeni
bakÕmÕndan bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Vatandaú, suç sebebiyle yabancÕ bir ülkeye geri verilemez
(19) Yürürlükten KaldÕrÕlan FÕkra Metni:
Savaú, çok yakÕn savaú tehdidi ve terör suçlarÕ halleri dÕúÕnda
ölüm cezasÕ verilemez.
(20) FÕkranÕn ølk ùekli: Genel müsadere cezasÕ verilemez.
(21) FÕkranÕn ølk ùekli: Vatandaú, suç sebebiyle yabancÕ bir
ülkeye geri verilemez.
XIV. øspat hakkÕ
Madde 39 – Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karúÕ, bu
görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapÕlan
isnatlardan dolayÕ açÕlan hakaret davalarÕnda, sanÕk, isnadÕn
do÷rulu÷unu ispat hakkÕna sahiptir. Bunun dÕúÕndaki hallerde
ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin do÷ru olup
olmadÕ÷ÕnÕn anlaúÕlmasÕnda kamu yararÕ bulunmasÕna veya
úikayetçinin ispata razÕ olmasÕna ba÷lÕdÕr.

d) øspat HakkÕ
Madde 34- Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karúÕ bu
görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapÕlan
isnatlardan dolayÕ açÕlan hakaret dâvalarÕnda, sanÕk, isnadin
do÷rulu÷unu ispat hakkÕna sahiptir. Bunun dÕúÕndaki hallerde
ispat isteminin kabûlü, ancak isnadolunan fiilin do÷ru olup
olmadÕ÷ÕnÕn anlaúÕlmasÕnda kamu yararÕ bulunmasÕna veya
úikayetçinin ispata râzÕ olmasÕna ba÷lÕdÕr.
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XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunmasÕ (22)
Madde 40 – Anayasa ile tanÕnmÕú hak ve hürriyetleri ihlal edilen
herkes, yetkili makama geciktirilmeden baúvurma imkanÕnÕn
sa÷lanmasÕnÕ isteme hakkÕna sahiptir.
(Ek:3/10/2001-4709/16 md.) Devlet, iúlemlerinde, ilgili kiúilerin
hangi kanun yollarÕ ve mercilere baúvuraca÷ÕnÕ ve sürelerini
belirtmek zorundadÕr.
Kiúinin, resmi görevliler tarafÕndan vaki haksÕz iúlemler sonucu
u÷radÕ÷Õ zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin
sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkÕ saklÕdÕr.
(22) Maddenin ølk ùekli:
Anayasa ile tanÕnmÕú hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes,
yetkili
makama
geciktirilmeden
baúvurma
imkanÕnÕn
sa÷lanmasÕnÕ isteme hakkÕna sahiptir.
Kiúinin, resmi görevliler tarafÕndan vaki haksÕz iúlemler sonucu
u÷radÕ÷Õ zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin
sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkÕ saklÕdÕr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL VE EKONOMøK HAKLAR VE ÖDEVLER
I. Ailenin korunmasÕ
Madde 41 (3/10/2001-4709/17 md.)(23)– Aile, Türk toplumunun
temelidir ve eúler arasÕnda eúitli÷e dayanÕr.
Devlet, ailenin huzur ve refahÕ ile özellikle ananÕn ve çocuklarÕn
korunmasÕ ve aile planlamasÕnÕn ö÷retimi ile uygulanmasÕnÕ
sa÷lamak için gerekli tedbirleri alÕr, teúkilatÕ kurar.
(23) Maddenin ølk ùekli:
Aile, Türk toplumunun temelidir.
Devlet, ailenin huzur ve refahÕ ile özellikle ananÕn ve çocuklarÕn
korunmasÕ ve aile planlamasÕnÕn ö÷retimi ile uygulanmasÕnÕ
sa÷lamak için gerekli tedbirleri alÕr, teúkilatÕ kurar.
II. E÷itim ve ö÷renim hakkÕ ve ödevi
Madde 42 – Kimse, e÷itim ve ö÷renim hakkÕndan yoksun
bÕrakÕlamaz.
Ö÷renim hakkÕnÕn kapsamÕ kanunla tespit edilir ve düzenlenir.
E÷itim ve ö÷retim, Atatürk ilkeleri ve inkÕlâplarÕ do÷rultusunda,
ça÷daú bilim ve e÷itim esaslarÕna göre, Devletin gözetim ve
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL VE øKTøSADø HAKLAR VE ÖDEVLER
I. Ailenin KorunmasÕ
Madde 35- Aile Türk toplumunun temelidir.
Devlet ve di÷er kamu tüzel kiúileri, ailenin, ananÕn ve çocu÷un
korunmasÕ için gerekli tedbirleri alÕr ve teúkilâtÕ kurar.

VIII. Ö÷renimin Sa÷lanmasÕ
Madde 50- HalkÕn ö÷renim ve e÷itim ihtiyaçlarÕnÕ sa÷lama
Devletin baúta gelen ödevlerindendir.
ølkö÷renim, kÕz ve erkek bütün vatandaúlar için mecbûridir ve
Devlet okullarÕnda parasÕzdÕr.
Devlet, maddî imkânlardan yoksun baúarÕlÕ ö÷rencilerin, en

Madde 80- Hükûmetin gözetimi ve
denetlemesi altÕnda ve kanun çerçevesinde
her türlü ö÷retim serbesttir.
Madde 87- KadÕn, erkek bütün Türkler
ilkö÷retimden geçmek ödevindedirler.
ølkö÷retim Devlet okullarÕnda parasÕzdÕr.
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denetimi altÕnda yapÕlÕr. Bu esaslara aykÕrÕ e÷itim ve ö÷retim
yerleri açÕlamaz.
E÷itim ve ö÷retim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan
kaldÕrmaz.
ølkö÷retim kÕz ve erkek bütün vatandaúlar için zorunludur ve
Devlet okullarÕnda parasÕzdÕr.
Özel ilk ve orta dereceli okullarÕn ba÷lÕ oldu÷u esaslar, Devlet
okullarÕ ile eriúilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla
düzenlenir.
(Ek
fÕkra:
9/2/2008-5735/2
md.;
øptal:
Anayasa
Mahkemesi’nin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116
sayÕlÕ KararÕ ile. ) (Kanunda açÕkça yazÕlÕ olmayan herhangi bir
sebeple kimse yüksek ö÷renim hakkÕnÕ kullanmaktan mahrum
edilemez. Bu hakkÕn kullanÕmÕnÕn sÕnÕrlarÕ kanunla
belirlenir.)(24)
Devlet, maddi imkanlardan yoksun baúarÕlÕ ö÷rencilerin,
ö÷renimlerini sürdürebilmeleri amacÕ ile burslar ve baúka yollarla
gerekli yardÕmlarÕ yapar. Devlet, durumlarÕ sebebiyle özel e÷itime
ihtiyacÕ olanlarÕ topluma yararlÕ kÕlacak tedbirleri alÕr.
E÷itim ve ö÷retim kurumlarÕnda sadece e÷itim, ö÷retim, araútÕrma
ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne
suretle olursa olsun engellenemez.
Türkçeden baúka hiçbir dil, e÷itim ve ö÷retim kurumlarÕnda Türk
vatandaúlarÕna ana dilleri olarak okutulamaz ve ö÷retilemez.
E÷itim ve ö÷retim kurumlarÕnda okutulacak yabancÕ diller ile
yabancÕ dille e÷itim ve ö÷retim yapan okullarÕn tabi olaca÷Õ
esaslar kanunla düzenlenir. MilletlerarasÕ andlaúma hükümleri
saklÕdÕr.
(24) 9/2/2008Tarihli ve -5735 sayÕlÕ kanunla eklenen bu kanunu
daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafÕnda iptal edilmiú ve iptal
kararÕnÕ resmi gazetede yayÕmlanaca÷Õ güne kadar yürürlü÷ün
durdurulmasÕ hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
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yüksek ö÷renim derecelerine kadar çÕkmalarÕnÕ sa÷lama
amacÕyla burslar ve baúka yollarla gerekli yardÕmlarÕ yapar.
Devlet, durumlarÕ sebebiyle özel e÷itime ihtiyacÕ olanlarÕ,
topluma yararlÕ kÕlacak tedbirleri alÕr.
Devlet, tarih ve kültür de÷eri olan eser ve anÕtlarÕn korunmasÕnÕ
sa÷lar.
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III. Kamu yararÕ
A. KÕyÕlardan yararlanma
Madde 43 – KÕyÕlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altÕndadÕr.
Deniz, göl ve akarsu kÕyÕlarÕyla, deniz ve göllerin kÕyÕlarÕnÕ
çevreleyen sahil úeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararÕ
gözetilir.
KÕyÕlarla sahil úeritlerinin, kullanÕlÕú amaçlarÕna göre derinli÷i ve
kiúilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve úartlarÕ kanunla
düzenlenir.
B. Toprak mülkiyeti
Madde 44 – Devlet, topra÷Õn verimli olarak iúletilmesini
korumak ve geliútirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve
topraksÕz olan veya yeter topra÷Õ bulunmayan çiftçilikle u÷raúan
köylüye toprak sa÷lamak amacÕyla gerekli tedbirleri alÕr. Kanun,
bu amaçla, de÷iúik tarÕm bölgeleri ve çeúitlerine göre topra÷Õn
geniúli÷ini tespit edebilir. TopraksÕz olan veya yeter topra÷Õ
bulunmayan çiftçiye toprak sa÷lanmasÕ, üretimin düúürülmesi,
ormanlarÕn küçülmesi ve di÷er toprak ve yer altÕ servetlerinin
azalmasÕ sonucunu do÷uramaz.
Bu amaçla da÷ÕtÕlan topraklar bölünemez, miras hükümleri
dÕúÕnda baúkalarÕna devredilemez ve ancak da÷ÕtÕlan çiftçilerle
mirasçÕlarÕ tarafÕndan iúletilebilir. Bu úartlarÕn kaybÕ halinde,
da÷ÕtÕlan topra÷Õn Devletçe geri alÕnmasÕna iliúkin esaslar kanunla
düzenlenir.
C. TarÕm, hayvancÕlÕk ve bu üretim dallarÕnda çalÕúanlarÕn
korunmasÕ
Madde 45 – Devlet, tarÕm arazileri ile çayÕr ve mer'alarÕn amaç
dÕúÕ kullanÕlmasÕnÕ ve tahribini önlemek, tarÕmsal üretim
planlamasÕ ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi
artÕrmak maksadÕyla, tarÕm ve hayvancÕlÕkla u÷raúanlarÕn iúletme
araç ve gereçlerinin ve di÷er girdilerinin sa÷lanmasÕnÕ
kolaylaútÕrÕr.
Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin de÷erlendirilmesi ve
gerçek de÷erlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken
tedbirleri alÕr.
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b) Toprak Mülkiyeti
Madde 37- Devlet, topra÷Õn verimli olarak iúletilmesini
gerçekleútirmek ve topraksÕz olan veya yeter topra÷Õ
bulunmayan çiftçiye toprak sa÷lamak amaçlarÕyla gereken
tedbirleri alÕr. Kanun, bu amaçlarla, de÷iúik tarÕm bölgelerine ve
çeúitlerine göre topra÷Õn geniúli÷ini gösterebilir. Devlet, çiftçinin
iúletme araçlarÕna sahibolmasÕnÕ kolaylaútÕrÕr.
Toprak da÷ÕtÕmÕ, ormanlarÕn küçülmesi veya di÷er toprak
servetlerinin azalmasÕ sonucunu do÷uramaz.
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D. KamulaútÕrma
Madde 46 – (De÷iúik:3/10/2001-4709/18 md.) (25)
Devlet ve kamu tüzel kiúileri; kamu yararÕnÕn gerektirdi÷i
hallerde, gerçek karúÕlÕklarÕnÕ peúin ödemek úartÕyla, özel
mülkiyette bulunan taúÕnmaz mallarÕn tamamÕnÕ veya bir kÕsmÕnÕ,
kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaútÕrmaya ve
bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.
KamulaútÕrma bedeli ile kesin hükme ba÷lanan artÕrÕm bedeli
nakden ve peúin olarak ödenir. Ancak, tarÕm reformunun
uygulanmasÕ, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân
projelerinin gerçekleútirilmesi, yeni ormanlarÕn yetiútirilmesi,
kÕyÕlarÕn korunmasÕ ve turizm amacÕyla kamulaútÕrÕlan topraklarÕn
bedellerinin ödenme úekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle
ödemeyi öngörebilece÷i bu hallerde, taksitlendirme süresi beú yÕlÕ
aúamaz; bu takdirde taksitler eúit olarak ödenir.
KamulaútÕrÕlan topraktan, o topra÷Õ do÷rudan do÷ruya iúleten
küçük çiftçiye ait olanlarÕnÕn bedeli, her halde peúin ödenir.
økinci fÕkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir
sebeple ödenmemiú kamulaútÕrma bedellerinde kamu alacaklarÕ
için öngörülen en yüksek faiz uygulanÕr.
(25) Maddenin ølk ùekli:
Devlet ve kamu tüzel kiúileri; kamu yararÕnÕn gerektirdi÷i
hallerde, karúÕlÕklarÕnÕ peúin ödemek úartÕyla, özel mülkiyette
bulunan taúÕnmaz mallarÕn tamamÕnÕ veya bir kÕsmÕnÕ, kanunla
gösterilen esas ve usullere göre, kamulaútÕrmaya ve bunlar
üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.
KamulaútÕrma bedelinin hesaplanma tarz ve usulleri kanunla
belirlenir. Kanun kamulaútÕrma bedelinin tespitinde vergi
beyanÕnÕ, kamulaútÕrma tarihindeki resmi makamlarca yapÕlmÕú
kÕymet takdirlerini, taúÕnmaz mallarÕn birim fiyatlarÕnÕ ve yapÕ
maliyet hesaplarÕnÕ ve di÷er objektif ölçüleri dikkate alÕr. Bu
bedel ile vergi beyanÕndaki kÕymet arasÕndaki farkÕn nasÕl
vergilendirilece÷i kanunla gösterilir.
KamulaútÕrma bedeli, nakden ve peúin olarak ödenir. Ancak,
tarÕm reformunun uygulanmasÕ, büyük enerji ve sulama projeleri
ile iskân projelerinin gerçekleútirilmesi, yeni ormanlarÕn
yetiútirilmesi, kÕyÕlarÕn korunmasÕ ve turizm amacÕyla
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c) KamulaútÕrma
Madde 38- (20/9/1971-1488/1 md.) (11) Devlet ve kamu tüzel
kiúileri, kamu yararÕnÕn gerektirdi÷i hallerde, karúÕlÕklarÕnÕ peúin
ödemek úartÕyla, özel mülkiyette bulunan taúÕnmaz mallarÕ,
kanunla gösterilen esas ve usullere göre, tamamÕnÕ veya bir
kÕsmÕnÕ kamulaútÕrmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar
kurmaya yetkilidir.
[Ödenecek karúÕlÕk, taúÕnmaz malÕn tamamÕnÕn kamulaútÕrÕlmasÕ
halinde o malÕn malikinin kanunda gösterilecek usul ve úekle
uygun
olarak
bildirece÷i
vergi
de÷erini;
kÕsmen
kamulaútÕrmalarda da, vergi de÷erinin kamulaútÕrÕlan kÕsma
düúen miktarÕnÕ aúamaz.
KamulaútÕrÕlan taúÕnmaz mal karúÕlÕ÷ÕnÕn vergi de÷erinden az
takdir edilmesi halinde malikin itiraz ve dava hakkÕ
saklÕdÕr.](12)
Çiftçinin topraklandÕrÕlmasÕ, ormanlarÕn Devletleútirilmesi, yeni
orman yetiútirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleútirilmesi
amaçlarÕyla kamulaútÕrÕlan taúÕnmaz mal ve kÕyÕlarÕn korunmasÕ
ve turizm amacÕyla kamulaútÕrÕlan toprak bedellerinin ödeme
úekli kanunla gösterilir.
Kanunun taksitle ödemeyi öngördü÷ü hallerde çiftçinin
topraklandÕrÕlmasÕ, ormanlarÕn devletleútirilmesi, yeni orman
yetiútirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleútirilmesi için
konulacak süre yirmi yÕlÕ; kÕyÕlarÕn korunmasÕ ve turizm
amacÕyla yapÕlacak kamulaútÕrmalarda ise bu süre on yÕlÕ
aúamaz. Bu takdirde, taksitler eúit olarak ödenir ve kanunla
gösterilen faiz haddine ba÷lanÕr.
KamulaútÕrÕlan topraktan, o topra÷Õ do÷rudan do÷ruya iúleten
çiftçinin hakkaniyet ölçüleri içinde geçinebilmesi için zaruri
olan ve kanunla gösterilen kÕsmÕn ve küçük çiftçinin
kamulaútÕrÕlan topra÷ÕnÕn bedeli her halde peúin ödenir.
(11) Maddenin ølk ùekli:
Devlet ve kamu tüzel kiúileri, kamu yararÕnÕn gerektirdi÷i
hallerde, gerçek karúÕlÕklarÕnÕ peúin ödemek úartÕyla, özel
mülkiyette bulunan taúÕnmaz mallarÕn, kanunda gösterilen esas
ve usullere göre, tamamÕnÕ veya bir kÕsmÕnÕ kamulaútÕrmaya
veya bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.
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Madde
74(5/2/1937-3115)(3)Kamu
faydasÕna gerekli oldu÷u usulüne göre
anlaúÕlmadÕkça ve özel kanunlarÕ gere÷ince
de÷er pahasÕ peúin verilmedikçe hiç
kimsenin malÕ ve mülkü kamulaútÕrÕlamaz.
Çiftçiyi toprak sahibi kÕlmak ve ormanlarÕ
devletleútirmek için alÕnacak toprak ve
ormanlarÕn kamulaútÕrma karúÕlÕ÷Õ ve bu
karúÕlÕklarÕn ödeniúi özel kanunlarla
gösterilir.
Ola÷anüstü
hallerde
kanuna
göre
yükletilecek para ve mal ve çalÕúma
ödevleri dÕúÕnda hiçbir kimse baúka hiçbir
úey yapmaya ve vermeye zorlanamaz.
(3) Maddenin ilk úekli:
Menafii umumiye için lüzumu usulen
tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus
mucibince de÷er pahasÕ peúin verilmedikçe
hiçbir kimsenin malÕ istimval ve mülkü
istimlak olunamaz.
Fevkalade ahvalde kanun mucibince tahmil
olunacak nakdi, ayni ve sayu amele
müteallÕk mükellefiyetler müstesna olmak
üzere hiçbir kimse hiçbir fedakarlÕ÷a icbar
edilemez.
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kamulaútÕrÕlan topraklarÕn bedellerinin ödenme úekli kanunla
gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebilece÷i bu hallerde,
taksitlendirme süresi beú yÕlÕ aúamaz; bu takdirde taksitler eúit
olarak ödenir ve peúin ödenmeyen kÕsÕm Devlet borçlarÕ için
öngörülen en yüksek faiz haddine ba÷lanÕr.
KamulaútÕrÕlan topraktan, o topra÷Õ do÷rudan do÷ruya iúleten
küçük çiftçiye ait olanlarÕnÕn bedeli, her halde peúin ödenir.

Çiftçinin topraklandÕrÕlmasÕ, ormanlarÕn devletleútirilmesi, yeni
orman yetiútirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleútirilmesi
amaçlarÕyla kamulaútÕrÕlan toprak bedellerinin ödeme úekli
kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördü÷ü
hallerde, ödeme süresi on yÕlÕ aúamaz. Bu takdirde taksitler eúit
olarak ödenir ve kanunla gösterilen faiz haddine ba÷lanÕr.
KamulaútÕrÕlan topraktan o topra÷Õ do÷rudan do÷ruya iúleten
çiftçinin hakkaniyetli ölçüler içerisinde geçinebilmesi için zaruri
olan ve kanunla gösterilen kÕsmÕnÕn ve küçük çiftçinin
kamulaútÕrÕlan topra÷ÕnÕn bedeli herhalde peúin ödenir.
(12) [....] arasÕndaki bir ve ikinci fÕkralar Anayasa
Mahkemesinin 12/10/1976 gün ve E.1976/38, K.1976/46 sayÕlÕ
kararÕ ile iptal edilmiútir (R.G. 20/1/1977-15825 mükerrer).

E. Devletleútirme ve Özelleútirme (26)
Madde 47 – Kamu hizmeti niteli÷i taúÕyan özel teúebbüsler, kamu
yararÕnÕn zorunlu kÕldÕ÷Õ hallerde devletleútirilebilir.
Devletleútirme gerçek karúÕlÕ÷Õ üzerinden yapÕlÕr. Gerçek
karúÕlÕ÷Õn hesaplanma tarzÕ ve usulleri kanunla düzenlenir.
(Ek:13/8/1999-4446/1
md.)
Devletin,
kamu
iktisadi
teúebbüslerinin ve di÷er kamu tüzelkiúilerinin mülkiyetinde
bulunan iúletme ve varlÕklarÕn özelleútirilmesine iliúkin esas ve
usuller kanunla gösterilir.
(Ek:13/8/1999-4446/1 md.) Devlet, kamu iktisadi teúebbüsleri ve
di÷er kamu tüzelkiúileri tarafÕndan yürütülen yatÕrÕm ve
hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleúmeleri ile gerçek
veya tüzelkiúilere yaptÕrabilece÷i veya devredebilece÷i kanunla
belirlenir.

d) Devletleútirme
Madde 39- Kamu hizmeti niteli÷i taúÕyan özel teúebbüsler,
kamu yararÕnÕn gerektirdi÷i hallerde, gerçek karúÕlÕ÷Õ kanunda
gösterilen úekilde ödenmek úartÕyla devletleútirilebilir. Kanunun
taksitle ödemeyi öngördü÷ü hallerde, ödeme süresi on yÕlÕ
aúamaz ve taksitler eúit olarak ödenir; bu taksitler, kanunla
gösterilen faiz haddine ba÷lanÕr.

(26) Maddenin ølk ùekli:
E. Devletleútirme
Kamu hizmeti niteli÷i taúÕyan özel teúebbüsler, kamu yararÕnÕn
zorunlu kÕldÕ÷Õ hallerde devletleútirilebilir.
Devletleútirme gerçek karúÕlÕ÷Õ üzerinden yapÕlÕr. Gerçek
karúÕlÕ÷Õn hesaplanma tarzÕ ve usulleri kanunla düzenlenir.
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IV. ÇalÕúma ve sözleúme hürriyeti
Madde 48 – Herkes, diledi÷i alanda çalÕúma ve sözleúme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teúebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teúebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlÕlÕk içinde
çalÕúmasÕnÕ sa÷layacak tedbirleri alÕr.
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III. ÇalÕúma ve Sözleúme Hürriyeti
Madde 40- Herkes, diledi÷i alanda çalÕúma ve sözleúme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teúebbüsler kurmak serbesttir.
Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararÕ amacÕyla
sÕnÕrlayabilir.
Devlet, özel teúebbüslerin milli iktisadÕn gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlÕlÕk içinde
çalÕúmasÕnÕ sa÷layacak tedbirleri alÕr.
IV. øktisadi ve Sosyal HayatÕn Düzeni
Madde 41- øktisadi ve sosyal hayat, adâlete, tam çalÕúma esasÕna
ve herkes için insanlÕk haysiyetine yaraúÕr bir yaúayÕú seviyesi
sa÷lanmasÕ amacÕna göre düzenlenir.
øktisadî, sosyal ve kültürel kalkÕnmayÕ demokratik yollarla
gerçekleútirmek; bu maksatla, milli tasarrufu arttÕrmak,
yatÕrÕmlarÕ toplum yararÕnÕn gerektirdi÷i öncelikleri yöneltmek
ve kalkÕnma plânlarÕnÕ yapmak Devletin ödevidir.

V. ÇalÕúma ile ilgili hükümler
A. ÇalÕúma hakkÕ ve ödevi(27)
Madde 49 – ÇalÕúma, herkesin hakkÕ ve ödevidir.
(De÷iúik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalÕúanlarÕn hayat
seviyesini yükseltmek, çalÕúma hayatÕnÕ geliútirmek için
çalÕúanlarÕ ve iúsizleri korumak, çalÕúmayÕ desteklemek, iúsizli÷i
önlemeye elveriúli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalÕúma
barÕúÕnÕ sa÷lamak için gerekli tedbirleri alÕr.
(Mülga: 3/10/2001-4709/19 md.)
(27) Maddenin ølk ùekli:
ÇalÕúma, herkesin hakkÕ ve ödevidir.
Devlet, çalÕúanlarÕn hayat seviyesini yükseltmek, çalÕúma hayatÕnÕ
geliútirmek için çalÕúanlarÕ korumak, çalÕúmayÕ desteklemek ve
iúsizli÷i önlemeye elveriúli ekonomik bir ortam yaratmak için
gerekli tedbirleri alÕr.
Devlet, iúçi-iúveren iliúkilerinde çalÕúma barÕúÕnÕn sa÷lanmasÕnÕ
kolaylaútÕrÕcÕ ve koruyucu tedbirler alÕr.

V. ÇalÕúma ile ølgili Hükümler
a) ÇalÕúma HakkÕ ve Ödevi
Madde 42- ÇalÕúma herkesin hakkÕ ve ödevidir.
Devlet, çalÕúanlarÕn insanca yaúamasÕ ve çalÕúma hayatÕnÕn
kararlÕlÕk içinde geliúmesi için, sosyal iktisadi ve mali tedbirlerle
çalÕúanlarÕ korur ve çalÕúmayÕ destekler; iúsizli÷i önleyici
tedbirleri alÕr.
Angarya yasaktÕr.
Memleket ihtiyaçlarÕnÕn zorunlu kÕldÕ÷Õ alanlarda vatandaúlÕk
ödevi niteli÷i alan beden veya fikir çalÕúmalarÕnÕn úekil ve
úartlarÕ, demokratik esaslara uygun olarak kanunla düzenlenir.
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B. ÇalÕúma úartlarÕ ve dinlenme hakkÕ
Madde 50 – Kimse, yaúÕna, cinsiyetine ve gücüne uymayan
iúlerde çalÕútÕrÕlamaz.
Küçükler ve kadÕnlar ile bedeni ve ruhi yetersizli÷i olanlar
çalÕúma úartlarÕ bakÕmÕndan özel olarak korunurlar.
Dinlenmek, çalÕúanlarÕn hakkÕdÕr.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yÕllÕk izin haklarÕ ve
úartlarÕ kanunla düzenlenir.

b) ÇalÕúma ùartlarÕ
Madde 43- Kimse, yaúÕna, gücüne ve cinsiyetine uygun
olmayan bir iúte çalÕútÕrÕlamaz.
Çocuklar, gençler ve kadÕnlar, çalÕúma úartlarÕ bakÕmÕndan özel
olarak korunur.
c) Dinlenme HakkÕ
Madde 44- Her çalÕúan dinlenme hakkÕna sahiptir.
Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücretli yÕllÕk izin hakkÕ kanunla
düzenlenir.

C. Sendika kurma hakkÕ
Madde 51 – (3/10/2001-4709/20 md.) (28)
ÇalÕúanlar ve iúverenler, üyelerinin çalÕúma iliúkilerinde,
ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliútirmek
için önceden izin almaksÕzÕn sendikalar ve üst kuruluúlar kurma,
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme
haklarÕna sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da
üyelikten ayrÕlmaya zorlanamaz.
Sendika kurma hakkÕ ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç
iúlenmesinin önlenmesi, genel sa÷lÕk ve genel ahlâk ile
baúkalarÕnÕn hak ve özgürlüklerinin korunmasÕ sebepleriyle ve
kanunla sÕnÕrlanabilir.
Sendika kurma hakkÕnÕn kullanÕlmasÕnda uygulanacak úekil, úart
ve usuller kanunda gösterilir.
AynÕ zamanda ve aynÕ iúkolunda birden fazla sendikaya üye
olunamaz.
øúçi niteli÷i taúÕmayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarÕnÕn
kapsam, istisna ve sÕnÕrlarÕ gördükleri hizmetin niteli÷ine uygun
olarak kanunla düzenlenir.
Sendika ve üst kuruluúlarÕnÕn tüzükleri, yönetim ve iúleyiúleri,
Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarÕna aykÕrÕ
olamaz.

e) Sendika Kurma HakkÕ
Madde 46- (20/9/1971-1488/1 md.) (13) øúçiler ve iúverenler,
önceden izin almaksÕzÕn, sendikalar ve sendika birlikleri kurma,
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrÕlma hakkÕna
sahiptirler. Bu haklarÕn kullanÕlÕúÕnda uygulanacak úekil ve
usuller kanunda gösterilir. Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle
bütünlü÷ünün, millî güvenli÷in, kamu düzeninin ve genel
ahlâkÕn korunmasÕ maksadÕyla sÕnÕrlar koyabilir.
Sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve
iúleyiúleri demokratik esaslara aykÕrÕ olamaz.

(28) Maddenin ølk ùekli:
øúçiler ve iúverenler, üyelerinin çalÕúma iliúkilerinde, ekonomik ve
sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliútirmek için önceden
izin almaksÕzÕn sendikalar ve üst kuruluúlar kurma hakkÕna
sahiptirler.
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(13) Maddenin ølk ùekli:
ÇalÕúanlar ve iúverenler, önceden izin almaksÕzÕn, sendikalar ve
sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve
üyelikten ayrÕlma hakkÕna sahiptirler.
øúçi niteli÷i taúÕmayan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki
haklarÕ kanunla düzenlenir.
Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve iúleyiúleri
demokratik esaslara aykÕrÕ olamaz.
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Sendikalar veya üst kuruluúlarÕnÕ kurabilmek için kanunun
gösterdi÷i bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie
verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykÕrÕlÕ÷ÕnÕn
tespiti halinde yetkili merci, sendika veya üst kuruluúunun
faaliyetinin durdurulmasÕ veya kapatÕlmasÕ için mahkemeye
baúvurur.
Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrÕlmak serbesttir.
Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten
ayrÕlmaya zorlanamaz.
øúçiler ve iúverenler aynÕ zamanda birden fazla sendikaya üye
olamazlar.
Herhangi bir iúyerinde çalÕúabilmek, iúçi sendikasÕna üye olmak
veya olmamak úartÕna ba÷lanamaz.
øúçi sendika ve üst kuruluúlarÕnda yönetici olabilmek için en az on
yÕl bilfiil iúçi olarak çalÕúmÕú olma úartÕ aranÕr.
Sendika ve üst kuruluúlarÕnÕn tüzükleri, yönetim ve iúleyiúleri,
Anayasada belirlenen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik
esaslara aykÕrÕ olamaz.
D. Sendikal faaliyet
Madde 52 – (Mülga: 23/7/1995 – 4121/3 md.)(29)
(29) Maddenin ølk ùekli:
Sendikalar, 13 üncü maddede sayÕlan genel sÕnÕrlamalara aykÕrÕ
hareket edemeyecekleri gibi; siyasi amaç güdemezler, siyasi
faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerden destek göremezler ve
onlara destek olamazlar; derneklerle kamu kurumu niteli÷indeki
meslek kuruluúlarÕ ve vakÕflarla bu amaçlarla ortak hareket
edemezler.
øúyerinde sendikal faaliyette bulunma, o iúyerinde çalÕúmamayÕ
haklÕ göstermez.
Sendikalar üzerindeki Devletin idari ve mali denetimi ile gelir ve
giderleri, üye aidatÕnÕn sendikaya ödenme úekli kanunla
düzenlenir.
Sendikalar gelirlerini amaçlarÕ dÕúÕnda kullanamazlar; tüm
gelirlerini Devlet bankalarÕnda muhafaza ederler.
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VI. Toplu iú sözleúmesi, grev hakkÕ ve lokavt
A. Toplu iú sözleúmesi hakkÕ
Madde 53 – (23/7/1995-4121/4 md.)(30)øúçiler ve iúverenler,
karúÕlÕklÕ olarak ekonomik ve sosyal durumlarÕnÕ ve çalÕúma
úartlarÕnÕ düzenlemek amacÕyla toplu iú sözleúmesi yapma
hakkÕna sahiptirler.
Toplu iú sözleúmesinin nasÕl yapÕlaca÷Õ kanunla düzenlenir.
(Ek: 23/7/1995-4121/4 md.) 128 inci maddenin ilk fÕkrasÕ
kapsamÕna giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarÕnda
kurmalarÕna cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikinci
fÕkralarÕ ile 54 üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar
ve üst kuruluúlarÕ, üyeleri adÕna yargÕ mercilerine baúvurabilir ve
ødareyle amaçlarÕ do÷rultusunda toplu görüúme yapabilirler.
Toplu görüúme sonunda anlaúmaya varÕlÕrsa düzenlenecek
mutabakat metni taraflarca imzalanÕr. Bu mutabakat metni, uygun
idari veya kanuni düzenlemenin yapÕlabilmesi için Bakanlar
Kurulunun takdirine sunulur. Toplu görüúme sonunda mutabakat
metni imzalanmamÕúsa anlaúma ve anlaúmazlÕk noktalarÕ da
taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun
takdirine sunulur. Bu fÕkranÕn uygulanmasÕna iliúkin usuller
kanunla düzenlenir.
AynÕ iú yerinde, aynÕ dönem için, birden fazla toplu iú sözleúmesi
yapÕlamaz ve uygulanamaz.
(30) Maddenin ølk ùekli:
øúçiler ve iúverenler, karúÕlÕklÕ olarak ekonomik ve sosyal
durumlarÕnÕ ve çalÕúma úartlarÕnÕ düzenlemek amacÕyla toplu iú
sözleúmesi yapma hakkÕna sahiptirler.
Toplu iú sözleúmesinin nasÕl yapÕlaca÷Õ kanunla düzenlenir.
AynÕ iú yerinde, aynÕ dönem için, birden fazla toplu iú sözleúmesi
yapÕlamaz ve uygulanamaz.
B. Grev hakkÕ ve lokavt
Madde 54 – Toplu iú sözleúmesinin yapÕlmasÕ sÕrasÕnda,
uyuúmazlÕk çÕkmasÕ halinde iúçiler grev hakkÕna sahiptirler. Bu
hakkÕn kullanÕlmasÕnÕn ve iúverenin lokavta baúvurmasÕnÕn usul
ve úartlarÕ ile kapsam ve istisnalarÕ kanunla düzenlenir.
Grev hakkÕ ve lokavt iyi niyet kurallarÕna aykÕrÕ tarzda, toplum
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f) Toplu Sözleúme ve Grev HakkÕ
Madde 47- øúçiler, iúverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadî
ve sosyal durumlarÕnÕ korumak veya düzeltmek amacÕyla toplu
sözleúme ve grev haklarÕna sahiptirler.
Grev hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ ve istisnalarÕ ve iúverenlerin haklarÕ
kanunla düzenlenir.
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zararÕna ve milli serveti tahrip edecek úekilde kullanÕlamaz.
Grev esnasÕnda greve katÕlan iúçilerin ve sendikanÕn kasÕtlÕ veya
kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan iúyerinde sebep
olduklarÕ maddi zarardan sendika sorumludur.
Grev ve lokavtÕn yasaklanabilece÷i veya ertelenebilece÷i haller
ve iúyerleri kanunla düzenlenir.
Grev ve lokavtÕn yasaklandÕ÷Õ hallerde veya ertelendi÷i
durumlarda ertelemenin sonunda, uyuúmazlÕk Yüksek Hakem
Kurulunca çözülür. UyuúmazlÕ÷Õn her safhasÕnda taraflar da
anlaúarak Yüksek Hakem Kuruluna baúvurabilir. Yüksek Hakem
Kurulunun kararlarÕ kesindir ve toplu iú sözleúmesi hükmündedir.
Yüksek hakem kurulunun kuruluú ve görevleri kanunla
düzenlenir.
Siyasi amaçlÕ grev ve lokavt, dayanÕúma grev ve lokavtÕ, genel
grev ve lokavt, iúyeri iúgali, iúi yavaúlatma, verimi düúürme ve
di÷er direniúler yapÕlamaz.
Greve katÕlmayanlarÕn iúyerinde çalÕúmalarÕ, greve katÕlanlar
tarafÕndan hiç bir úekilde engellenemez.
VII. Ücrette adalet sa÷lanmasÕ
Madde 55 – Ücret eme÷in karúÕlÕ÷ÕdÕr.
Devlet, çalÕúanlarÕn yaptÕklarÕ iúe uygun adaletli bir ücret elde
etmeleri ve di÷er sosyal yardÕmlardan yararlanmalarÕ için gerekli
tedbirleri alÕr.
(De÷iúik: 3/10/2001-4709/21 md.) (31)Asgarî ücretin tespitinde
çalÕúanlarÕn geçim úartlarÕ ile ülkenin ekonomik durumu da göz
önünde bulundurulur.

d) Ücrette Adâlet Sa÷lanmasÕ
Madde 45- Devlet, çalÕúanlarÕn yaptÕklarÕ iúe uygun ve insanlÕk
haysiyetine yaraúÕr bir yaúayÕú seviyesi sa÷lamalarÕna elveriúli
adâletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alÕr.

(31) FÕkranÕn ølk ùekli:
Asgarî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz
önünde bulundurulur.
VIII. Sa÷lÕk, çevre ve konut
A. Sa÷lÕk hizmetleri ve çevrenin korunmasÕ
Madde 56 – Herkes, sa÷lÕklÕ ve dengeli bir çevrede yaúama
hakkÕna sahiptir.
Çevreyi geliútirmek, çevre sa÷lÕ÷ÕnÕ korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaúlarÕn ödevidir.

VII. Sa÷lÕk HakkÕ
Madde 49- Devlet, herkesin beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ içinde
yaúayabilmesini ve tÕbbî bakÕm görmesini sa÷lamakla ödevlidir.
Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sa÷lÕk úartlarÕna uygun
konut ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayÕcÕ tedbirleri alÕr.
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Devlet, herkesin hayatÕnÕ, beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ içinde
sürdürmesini sa÷lamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve
verimi artÕrarak, iúbirli÷ini gerçekleútirmek amacÕyla sa÷lÕk
kuruluúlarÕnÕ tek elden planlayÕp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sa÷lÕk ve sosyal
kurumlarÕndan yararlanarak, onlarÕ denetleyerek yerine getirir.
Sa÷lÕk hizmetlerinin yaygÕn bir úekilde yerine getirilmesi için
kanunla genel sa÷lÕk sigortasÕ kurulabilir.
B. Konut hakkÕ
Madde 57 – Devlet, úehirlerin özelliklerini ve çevre úartlarÕnÕ
gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacÕnÕ karúÕlayacak
tedbirleri alÕr, ayrÕca toplu konut teúebbüslerini destekler.

IX. Gençlik ve spor
A. Gençli÷in korunmasÕ
Madde 58 – Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildi÷i
gençlerin müspet ilmin ÕúÕ÷Õnda, Atatürk ilke ve inkÕlâplarÕ
do÷rultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü÷ünü ortadan kaldÕrmayÕ amaç edinen görüúlere karúÕ
yetiúme ve geliúmelerini sa÷layÕcÕ tedbirleri alÕr.
Devlet, gençleri alkol düúkünlü÷ünden, uyuúturucu maddelerden,
suçluluk, kumar ve benzeri kötü alÕúkanlÕklardan ve cehaletten
korumak için gerekli tedbirleri alÕr.
B. Sporun geliútirilmesi
Madde 59 – Devlet, her yaútaki Türk vatandaúlarÕnÕn beden ve
ruh sa÷lÕ÷ÕnÕ geliútirecek tedbirleri alÕr, sporun kitlelere
yayÕlmasÕnÕ teúvik eder.
Devlet baúarÕlÕ sporcuyu korur.
X. Sosyal güvenlik haklarÕ
A. Sosyal güvenlik hakkÕ
Madde 60 – Herkes, sosyal güvenlik hakkÕna sahiptir.
Devlet, bu güvenli÷i sa÷layacak gerekli tedbirleri alÕr ve teúkilatÕ
kurar.
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VI. Sosyal Güvenlik
Madde 48- Herkes, sosyal güvenlik hakkÕna sahiptir. Bu hakkÕ
sa÷lamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardÕm teúkilâtÕ
kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir.
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B. Sosyal güvenlik bakÕmÕndan özel olarak korunmasÕ
gerekenler
Madde 61 – Devlet harp ve vazife úehitlerinin dul ve
yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine
yaraúÕr bir hayat seviyesi sa÷lar.
Devlet, sakatlarÕn korunmalarÕnÕ ve toplum hayatÕna intibaklarÕnÕ
sa÷layÕcÕ tedbirleri alÕr.
YaúlÕlar, Devletçe korunur, YaúlÕlara Devlet yardÕmÕ ve
sa÷lanacak di÷er haklar ve kolaylÕklar kanunla düzenlenir.
Devlet, korunmaya muhtaç çocuklarÕn topluma kazandÕrÕlmasÕ
için her türlü tedbiri alÕr.
Bu amaçlarla gerekli teúkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
C. YabancÕ ülkelerde çalÕúan Türk vatandaúlarÕ
Madde 62 – Devlet, yabancÕ ülkelerde çalÕúan Türk
vatandaúlarÕnÕn aile birli÷inin, çocuklarÕnÕn e÷itiminin, kültürel
ihtiyaçlarÕnÕn ve sosyal güvenliklerinin sa÷lanmasÕ, anavatanla
ba÷larÕnÕn korunmasÕ ve yurda dönüúlerinde yardÕmcÕ olunmasÕ
için gereken tedbirleri alÕr.
XI. Tarih, kültür ve tabiat varlÕklarÕnÕn korunmasÕ
Madde 63 – Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlÕklarÕnÕn ve
de÷erlerinin korunmasÕnÕ sa÷lar, bu amaçla destekleyici ve teúvik
edici tedbirleri alÕr.
Bu varlÕklar ve de÷erlerden özel mülkiyet konusu olanlara
getirilecek sÕnÕrlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapÕlacak
yardÕmlar ve tanÕnacak muafiyetler kanunla düzenlenir.
XII. SanatÕn ve sanatçÕnÕn korunmasÕ
Madde 64 – Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçÕyÕ korur. Sanat
eserlerinin ve sanatçÕnÕn korunmasÕ, de÷erlendirilmesi,
desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayÕlmasÕ için gereken
tedbirleri alÕr.
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XIII. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sÕnÕrlarÕ
Madde 65 – (De÷iúik: 3/10/2001-4709/22 md.) (32)
Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen
görevlerini, bu görevlerin amaçlarÕna uygun öncelikleri gözeterek
malî kaynaklarÕnÕn yeterlili÷i ölçüsünde yerine getirir.
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XI. Devletin øktisadî ve Sosyal Ödevlerinin SÕnÕrÕ
Madde 53- Devlet, bu Bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal
amaçlara ulaúma ödevlerini, ancak iktisadî geliúme ile mâlî
kaynaklarÕnÕn yeterli÷i ölçüsünde yerine getirir.

(32) Maddenin ølk ùekli:
XIII-Sosyal ve ekonomik haklarÕn sÕnÕrÕ
Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen
görevlerini, ekonomik istikrarÕn korumasÕnÕ gözeterek mali
kaynaklarÕnÕn yeterlili÷i ölçüsünde yerine getirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SøYASø HAKLAR VE ÖDEVLER
I. Türk vatandaúlÕ÷Õ
Madde 66 – Türk Devletine vatandaúlÕk ba÷Õ ile ba÷lÕ olan herkes
Türktür.
Türk babanÕn veya Türk ananÕn çocu÷u Türktür. (Mülga cümle:
3/10/2001-4709/23 md.)(33)
VatandaúlÕk, kanunun gösterdi÷i úartlarla kazanÕlÕr ve ancak
kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.
Hiçbir Türk, vatana ba÷lÕlÕkla ba÷daúmayan bir eylemde
bulunmadÕkça vatandaúlÕktan çÕkarÕlamaz.
VatandaúlÕktan çÕkarma ile ilgili karar ve iúlemlere karúÕ yargÕ
yolu kapatÕlamaz.
(33)Yürürlükten KaldÕrÕlan Cümlenin ølk ùekli:
YabancÕ babadan ve Türk anadan olan çocu÷un vatandaúlÕ÷Õ
kanunla düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SøYASø HAKLAR VE ÖDEVLER
I. VatandaúlÕk
Madde 54- Türk Devletine vatandaúlÕk ba÷Õ ile ba÷lÕ olan
herkes Türktür.
Türk babanÕn veya Türk ananÕn çocu÷u Türktür. YabancÕ
babadan ve Türk anadan olan çocu÷un vatandaúlÕk durumu
kanunla düzenlenir.
VatandaúlÕk, kanunun gösterdi÷i úartlarla kazanÕlÕr ve ancak
kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.
Hiçbir Türk, vatana ba÷lÕlÕkla ba÷daúmayan bir eylemde
bulunmadÕkça, vatandaúlÕktan çÕkarÕlamaz.
VatandaúlÕktan çÕkarma ile ilgili karar ve iúlemlere karúÕ yargÕ
yolu kapatÕlamaz.

II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarÕ
Madde 67– (23/7/1995 – 4121 ve 3/10/2001- 4709)
(34)Vatandaúlar, kanunda gösterilen úartlara uygun olarak seçme,
seçilme ve ba÷ÕmsÕz olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi
faaliyette bulunma ve halkoylamasÕna katÕlma hakkÕna sahiptir.
(De÷iúik: 23/7/1995 – 4121/5 md.) Seçimler ve halkoylamasÕ
serbest, eúit, gizli, tek dereceli, genel oy, açÕk sayÕm ve döküm
esaslarÕna göre, yargÕ yönetim ve denetimi altÕnda yapÕlÕr. Ancak,
yurt dÕúÕnda bulunan Türk vatandaúlarÕnÕn oy hakkÕnÕ

II. Seçme ve Seçilme HakkÕ
Madde 55- Vatandaúlar, kanunda gösterilen úartlara uygun
olarak, seçme ve seçilme hakkÕna sahiptir.
Seçimler, serbest, eúit, gizli, tek dereceli genel oy, açÕk sayÕm ve
döküm esaslarÕna göre yapÕlÕr.

Madde 88- Türkiye’de din ve Õrk ayÕrt
edilmeksizin
vatandaúlÕk
bakÕmÕndan
herkese “Türk” denir.
Türkiye’de veya Türkiye dÕúÕnda bir Türk
babadan gelen yahut Türkiye’de yerleúmiú
bir yabancÕ babadan Türkiye’de dünyaya
gelipte memleket içinde oturan ve erginlik
yaúÕna vardÕ÷Õnda resmi olarak Türk
vatandaúlÕ÷ÕnÕ isteyen yahut VatandaúlÕk
Kanunu gere÷ince Türklü÷e kabul olunan
herkes Türktür.
Türklük sÕfatÕnÕn kaybÕ kanunda yazÕlÕ
hallerde olur.
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kullanabilmeleri amacÕyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.
(De÷iúik: 23/7/1995-4121/5 md.) Onsekiz yaúÕnÕ dolduran her
Türk vatandaúÕ seçme ve halkoylamasÕna katÕlma haklarÕna
sahiptir.
Bu haklarÕn kullanÕlmasÕ kanunla düzenlenir.
(De÷iúik: 23/7/1995 – 4121/5 md.) Silah altÕnda bulunan er ve
erbaúlar ile askerî ö÷renciler, (Ek ibare: 3/10/2001-4709/24 md.)
taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarÕnda
bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumlarÕ ve
tutuk evlerinde (...) oy kullanÕlmasÕ ve oylarÕn sayÕm ve
dökümünde seçim emniyeti açÕsÕndan alÕnmasÕ gerekli tedbirler
Yüksek Seçim Kurulu tarafÕndan tespit edilir ve görevli hakîmin
yerinde yönetim ve denetimi altÕnda yapÕlÕr.
(De÷iúik: 23/7/1995 – 4121/5 md.) Seçim kanunlarÕ, temsilde
adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini ba÷daútÕracak biçimde
düzenlenir.
(Ek: 3/10/2001-4709/24 md.) Seçim kanunlarÕnda yapÕlan
de÷iúiklikler, yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren bir yÕl içinde
yapÕlacak seçimlerde uygulanmaz.
(34) Maddenin ølk ùekli:
Vatandaúlar, kanunda gösterilen úartlara uygun olarak seçme,
seçilme ve ba÷ÕmsÕz olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi
faaliyette bulunma ve halkoylamasÕna katÕlma hakkÕna sahiptir.
Seçimler ve halkoylamasÕ serbest, eúit, gizli, tek dereceli, genel
oy, açÕk sayÕm ve döküm esaslarÕna göre, yargÕ yönetim ve
denetimi altÕnda yapÕlÕr.
(17.5.1987-3361) Seçimlerin ve halk oylamasÕnÕn yapÕldÕ÷Õ yÕlda
ay ve gün hesaba katÕlmaksÕzÕn, 20 yaúÕna giren her Türk
vatandaúÕ seçme ve halkoylamasÕna katÕlma hakkÕna sahiptir.
(FÕkranÕn ilk úekli: Yirmibir yaúÕnÕ dolduran her Türk vatandaúÕ,
seçme ve halkoylamasÕna katÕlma hakkÕna sahiptir.)
Bu haklarÕn kullanÕlmasÕ kanunla düzenlenir.
Silah altÕnda bulunan er ve erbaúlar ile askerî ö÷renciler, ceza
infaz kurumunda bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.
Maddenin 4121 sayÕlÕ kanunla de÷iútirilen úekli: Vatandaúlar,
kanunda gösterilen úartlara uygun olarak seçme, seçilme ve
ba÷ÕmsÕz olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette
bulunma ve halkoylamasÕna katÕlma hakkÕna sahiptir.
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Seçimler ve halkoylamasÕ serbest, eúit, gizli, tek dereceli, genel
oy, açÕk sayÕm ve döküm esaslarÕna göre, yargÕ yönetim ve
denetimi altÕnda yapÕlÕr. Ancak, yurt dÕúÕnda bulunan Türk
vatandaúlarÕnÕn oy hakkÕnÕ kullanabilmeleri amacÕyla kanun,
uygulanabilir tedbirleri belirler.
Onsekiz yaúÕnÕ dolduran her Türk vatandaúÕ seçme ve
halkoylamasÕna katÕlma haklarÕna sahiptir.
Bu haklarÕn kullanÕlmasÕ kanunla düzenlenir.
Silah altÕnda bulunan er ve erbaúlar ile askerî ö÷renciler, ceza
infaz kurumlarÕnda bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza
infaz kurumlarÕ ve tutuk evlerinde bulunan tutuklularÕn seçme
haklarÕnÕ kullanmalarÕnda, oylarÕn sayÕm ve dökümünde seçim
emniyeti açÕsÕndan alÕnmasÕ gerekli tedbirler Yüksek Seçim
Kurulu tarafÕndan tespit edilir ve görevli hakîmin yerinde yönetim
ve denetimi altÕnda yapÕlÕr.
Seçim kanunlarÕ, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini
ba÷daútÕracak biçimde düzenlenir.
III. Siyasi partilerle ilgili hükümler
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrÕlma
Madde 68 – (De÷iúik: 23/7/1995 – 4121/6 md.) (35)
Vatandaúlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve
partilerden ayrÕlma hakkÕna sahiptir. Parti üyesi olabilmek için
onsekiz yaúÕnÕ doldurmuú olmak gerekir.
Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatÕn vazgeçilmez
unsurlarÕdÕr.
Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve
kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasi partilerin tüzük ve programlarÕ ile eylemleri, Devletin
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õna, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü÷üne, insan
haklarÕna, eúitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli÷ine,
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykÕrÕ olamaz; sÕnÕf
veya zümre diktatörlü÷ünü veya herhangi bir tür diktatörlü÷ü
savunmayÕ ve yerleútirmeyi amaçlayamaz; suç iúlenmesini teúvik
edemez.
Hâkimler ve savcÕlar, SayÕútay dahil yüksek yargÕ organlarÕ
mensuplarÕ, kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn memur statüsündeki
görevlileri, yaptÕklarÕ hizmet bakÕmÕndan iúçi niteli÷i taúÕmayan
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III. Siyasî Partilerle ølgili Hükümler
a) Parti Kurma HakkÕ ve Partilerin Siyasî Hayattaki Yeri
Madde 56- (30/6/1971-1421/1 md.) (14) Vatandaúlar, siyasî
parti kurma ve usûlüne göre partilere girme ve çÕkma hakkÕna
sahiptir.
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulur ve serbestçe
faaliyette bulunurlar.
Siyasî partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar,
demokratik siyasî hayatÕn vazgeçilmez unsurlarÕdÕr.
Son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayÕsÕnÕn en az
yüzde beúini alan veya bu seçimlerde Millet Meclisinde grup
teúkil edecek sayÕda milletvekilli÷i kazanmÕú bulunan siyasî
partilere Devletçe yapÕlacak yardÕm kanunla düzenlenir.
(14) Maddenin ølk ùekli:
Vatandaúlar, siyasî parti kurma ve usûlüne göre partilere girme
ve çÕkma hakkÕna sahiptir.
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulur ve serbestçe
faaliyette bulunurlar.
Siyasî partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar,
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di÷er kamu görevlileri, SilahlÕ Kuvvetler mensuplarÕ ile demokratik siyasi hayatÕn vazgeçilmez unsurlarÕdÕr.
yüksekö÷retim öncesi ö÷rencileri siyasi partilere üye olamazlar.
Yüksek ö÷retim elemanlarÕnÕn siyasi partilere üye olmalarÕ ancak
kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanlarÕn, siyasi partilerin
merkez organlarÕ dÕúÕnda kalan parti görevi almalarÕna cevaz
veremez ve parti üyesi yüksek ö÷retim elemanlarÕnÕn yüksek
ö÷retim kurumlarÕnda uyacaklarÕ esaslarÕ belirler.
Yüksek ö÷retim ö÷rencilerinin siyasi partilere üye olabilmelerine
iliúkin esaslar kanunla düzenlenir.
Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardÕm
yapar. Partilere yapÕlacak yardÕmÕn, alacaklarÕ üye aidatÕnÕn ve
ba÷ÕúlarÕn tabi oldu÷u esaslar kanunla düzenlenir.
(35) Maddenin ølk ùekli:
Vatandaúlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve
partilerden çÕkma hakkÕna sahiptir. Parti üyesi olabilmek için
yirmibir yaúÕnÕ ikmal etmek úarttÕr.
Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatÕn vazgeçilmez
unsurlarÕdÕr.
Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve
kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasi partilerin tüzük ve programlarÕ, Devletin ülkesi ve milleti
ile bölünmez bütünlü÷üne, insan haklarÕna, millet egemenli÷ine,
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykÕrÕ olamaz.
SÕnÕf veya zümre egemenli÷ine veya herhangi bir tür diktatörlü÷ü
savunmayÕ ve yerleútirmeyi amaçlayan siyasi partiler kurulamaz.
Siyasi partiler yurt dÕúÕnda teúkilatlanÕp faaliyette bulunamaz.
KadÕn kolu, gençlik kolu ve benzeri úekilde ayrÕcalÕk yaratan yan
kuruluúlar meydana getiremez, vakÕf kuramazlar.
Hâkimler ve savcÕlar, yüksek yargÕ organlarÕ mensuplarÕ, yüksek
ö÷retim kurumlarÕndaki ö÷retim elemanlarÕ, Yüksekö÷retim
kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn memur
statüsündeki görevlileri ile yaptÕklarÕ hizmet bakÕmÕndan iúçi
niteli÷i taúÕmayan di÷er kamu görevlileri, ö÷renciler ve SilahlÕ
Kuvvetler mensuplarÕ siyasi partilere giremezler.
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B. Siyasi partilerin uyacaklarÕ esaslar
Madde 69 – (De÷iúik: 23/7/1995 – 4121ve 3/10/2001-4709) (36)
Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalÕúmalarÕ
demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanmasÕ
kanunla düzenlenir.
Siyasi partiler, ticari faaliyetlere giriúemezler.
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarÕna uygun olmasÕ
gereklidir. Bu kuralÕn uygulanmasÕ kanunla düzenlenir. Anayasa
Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve
giderlerinin kanuna uygunlu÷unun tespiti, bu hususun denetim
yöntemleri ve aykÕrÕlÕk halinde uygulanacak yaptÕrÕmlar kanunda
gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine
getirirken SayÕútaydan yardÕm sa÷lar. Anayasa Mahkemesinin bu
denetim sonunda verece÷i kararlar kesindir.
Siyasi partilerin kapatÕlmasÕ, YargÕtay Cumhuriyet BaúsavcÕsÕnÕn
açaca÷Õ dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara
ba÷lanÕr.
Bir siyasi partinin tüzü÷ü ve programÕnÕn 68 inci maddenin
dördüncü fÕkrasÕ hükümlerine aykÕrÕ bulunmasÕ halinde temelli
kapatma kararÕ verilir.
Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fÕkrasÕ hükümlerine
aykÕrÕ eylemlerinden ötürü temelli kapatÕlmasÕna, ancak, onun bu
nitelikteki fiillerin iúlendi÷i bir odak haline geldi÷inin Anayasa
Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir.(Ek
cümle:3/10/2001-4709/25 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki
fiiller o partinin üyelerince yo÷un bir úekilde iúlendi÷i ve bu
durum o partinin büyük kongre veya genel baúkan veya merkez
karar veya yönetim organlarÕ veya Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca
zÕmnen veya açÕkça benimsendi÷i yahut bu fiiller do÷rudan
do÷ruya anÕlan parti organlarÕnca kararlÕlÕk içinde iúlendi÷i
takdirde, söz konusu fiillerin oda÷Õ haline gelmiú sayÕlÕr.
(Ek:3/10/2001-4709/25 md.) Anayasa Mahkemesi, yukarÕdaki
fÕkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin
a÷ÕrlÕ÷Õna göre ilgili siyasî partinin Devlet yardÕmÕndan kÕsmen
veya tamamen yoksun bÕrakÕlmasÕna karar verebilir.
Temelli kapatÕlan bir parti bir baúka ad altÕnda kurulamaz.
Bir siyasi partinin temelli kapatÕlmasÕna beyan veya
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b) Partilerin UyacaklarÕ Esaslar
Madde 57- (15/3/1973-1699/2 md.) (15) Siyasî partilerin
tüzükleri, programlarÕ ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine
dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmezli÷i temel hükmüne uygun olmak
zorundadÕr. Bunlara uymayan partiler temelli kapatÕlÕr.
Partilerin iç çalÕúmalarÕ, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine
hangi hallerde ve ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece
malî denetimlerinin hangi hallerde ve nasÕl yapÕlaca÷Õ,
demokrasi esaslarÕna uygun olarak kanunla düzenlenir.
Siyasî partilerin kapatÕlmasÕ hakkÕndaki dâvalara Anayasa
Mahkemesinde bakÕlÕr ve kapatma kararÕ ancak bu Mahkemece
verilir.
(15) Maddenin ølk ùekli:
Siyasî partilerin tüzükleri, programlarÕ ve faaliyetleri, insan hak
ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet
ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezli÷i temel
hükmüne uygun olmak zorundadÕr. Bunlara uymayan partiler
temelli kapatÕlÕr. Siyasî partiler, gelir kaynaklarÕ ve giderleri
hakkÕnda Anayasa Mahkemesine hesap verirler.
Partilerin iç çalÕúmalarÕ, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne
suretle hesap verecekleri ve bu Mahkemece malî denetimlerinin
nasÕl yapÕlaca÷Õ, demokrasi esaslarÕna uygun olarak kanunla
düzenlenir.
Siyasî partilerin kapatÕlmasÕ hakkÕndaki davalara Anayasa
Mahkemesinde bakÕlÕr ve kapatma kararÕ ancak bu Mahkemece
verilir.
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faaliyetleriyle sebep olan kurucularÕ dahil üyeleri, Anayasa
Mahkemesinin temelli kapatmaya iliúkin kesin kararÕnÕn Resmi
Gazetede gerekçeli olarak yayÕmlanmasÕndan baúlayarak beú yÕl
süreyle bir baúka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi
olamazlar.
YabancÕ devletlerden, uluslararasÕ kuruluúlardan ve Türk
uyruklu÷unda olmayan gerçek ve tüzel kiúilerden maddi yardÕm
alan siyasi partiler temelli olarak kapatÕlÕr.
(De÷iúik:3/10/2001-4709/25 md.) Siyasî partilerin kuruluú ve
çalÕúmalarÕ, denetlenmeleri, kapatÕlmalarÕ ya da Devlet
yardÕmÕndan kÕsmen veya tamamen yoksun bÕrakÕlmalarÕ ile
siyasî partilerin ve adaylarÕn seçim harcamalarÕ ve usulleri
yukarÕdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir.
(36) Maddenin ølk ùekli:
Siyasi partiler, tüzük ve programlarÕ dÕúÕnda faaliyette
bulunamazlar; AnayasanÕn 14'üncü maddesindeki sÕnÕrlamalar
dÕúÕna çÕkamazlar; çÕkanlar temelli kapatÕlÕr.
Siyasi partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve güçlendirmek
amacÕyla dernekler, sendikalar, vakÕflar, kooperatifler ve kamu
kurumu niteli÷indeki meslek kuruluúlarÕ ve bunlarÕn üst
kuruluúlarÕ ile siyasi iliúki ve iúbirli÷i içinde bulunamazlar.
Bunlardan maddi yardÕm alamazlar.
Siyasi partilerin parti içi çalÕúmalarÕ ve kararlarÕ, demokrasi
esaslarÕna aykÕrÕ olamaz.
Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapÕlÕr.
Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ, kurulan partilerin tüzük ve
programlarÕnÕn ve kurucularÕnÕn hukuki durumlarÕnÕn Anayasa ve
kanun hükümlerine uygunlu÷unu, kuruluúlarÕnÕ takiben ve
öncelikle denetler, faaliyetlerini de takip eder.
Siyasi partilerin kapatÕlmasÕ, Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷ÕnÕn açaca÷Õ
dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara ba÷lanÕr.
Temelli kapatÕlan siyasi partilerin kurucularÕ ile her kademedeki
yöneticileri; yeni bir siyasi partinin kurucusu, yöneticisi ve
denetçisi olamayacaklarÕ gibi, kapatÕlmÕú bir siyasi partinin
mensuplarÕnÕn üye ço÷unlu÷unu teúkil edece÷i yeni bir siyasi
parti de kurulamaz.
Siyasi partiler, yabancÕ devletlerden, uluslararasÕ kuruluúlardan,
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yabancÕ ülkelerdeki dernek ve gruplardan herhangi bir suretle
aynÕ ve nakdi yardÕm alamazlar, bunlardan emir alamazlar ve
bunlarÕn Türkiyenin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve ülke bütünlü÷ü aleyhindeki
karar ve faaliyetlerine katÕlamazlar. Bu fÕkra hükümlerine aykÕrÕ
hareket eden siyasi partiler de temelli kapatÕlÕr.
Siyasi partilerin kuruluú ve faaliyetleri, denetleme ve
kapatÕlmalarÕ yukarÕdaki esaslar dairesinde kanunla düzenlenir.

Maddenin 4121 SayÕlÕ Kanunla De÷iútirilen ùekli:
Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalÕúmalarÕ
demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanmasÕ
kanunla düzenlenir.
Siyasi partiler, ticari faaliyetlere giriúemezler.
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarÕna uygun olmasÕ
gereklidir. Bu kuralÕn uygulanmasÕ kanunla düzenlenir. Anayasa
Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve
giderlerinin kanuna uygunlu÷unun tespiti, bu hususun denetim
yöntemleri ve aykÕrÕlÕk halinde uygulanacak yaptÕrÕmlar kanunda
gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine
getirirken SayÕútaydan yardÕm sa÷lar. Anayasa Mahkemesinin bu
denetim sonunda verece÷i kararlar kesindir.
Siyasi partilerin kapatÕlmasÕ, YargÕtay Cumhuriyet BaúsavcÕsÕnÕn
açaca÷Õ dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara
ba÷lanÕr.
Bir siyasi partinin tüzü÷ü ve programÕnÕn 68 inci maddenin
dördüncü fÕkrasÕ hükümlerine aykÕrÕ bulunmasÕ halinde temelli
kapatma kararÕ verilir.
Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fÕkrasÕ hükümlerine
aykÕrÕ eylemlerinden ötürü temelli kapatÕlmasÕna, ancak, onun bu
nitelikteki fiillerin iúlendi÷i bir odak haline geldi÷inin Anayasa
Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir.
Temelli kapatÕlan bir parti bir baúka ad altÕnda kurulamaz.
Bir siyasi partinin temelli kapatÕlmasÕna beyan veya
faaliyetleriyle sebep olan kurucularÕ dahil üyeleri, Anayasa
Mahkemesinin temelli kapatmaya iliúkin kesin kararÕnÕn Resmi
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Gazetede gerekçeli olarak yayÕmlanmasÕndan baúlayarak beú yÕl
süreyle bir baúka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi
olamazlar.
YabancÕ devletlerden, uluslararasÕ kuruluúlardan ve Türk
uyruklu÷unda olmayan gerçek ve tüzel kiúilerden maddi yardÕm
alan siyasi partiler temelli olarak kapatÕlÕr.
Siyasi partilerin kuruluú ve çalÕúmalarÕ, denetlenmeleri,
kapatÕlmalarÕ ya da Devlet yardÕmÕndan kÕsmen veya tamamen
yoksun bÕrakÕlmalarÕ ile siyasi partilerin ve adaylarÕn seçim
harcamalarÕ ve usulleri yukarÕdaki esaslar çerçevesinde kanunla
düzenlenir.

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkÕ
A. Hizmete girme
Madde 70 – Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkÕna sahiptir.
Hizmete alÕnmada, görevin gerektirdi÷i niteliklerden baúka hiçbir
ayÕrÕm gözetilemez.

IV. Kamu Hizmetlerine Girme HakkÕ
a) Hizmete Girme
Madde 58- Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkÕna sahiptir.
Hizmete alÕnmada, ödevin gerektirdi÷i niteliklerden baúka hiçbir
ayÕrÕm gözetilemez.

B. Mal bildirimi
Madde 71 – Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde
bulunmalarÕ ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla
düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarÕnda görev alanlar,
bundan istisna edilemez.

b) Mal Bildirimi
Madde 59- Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde
bulunmalarÕ kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme
organlarÕnda görev alanlar, bundan istisna edilemez.

V. Vatan hizmeti
Madde 72 – Vatan hizmeti, her Türkün hakkÕ ve ödevidir. Bu
hizmetin SilahlÕ Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne úekilde
yerine getirilece÷i veya getirilmiú sayÕlaca÷Õ kanunla düzenlenir.

V.Vatan Hizmeti
Madde 60- (20/9/1971-1488/1 md.) (16) Vatan hizmeti, her
Türkün hakkÕ ve ödevidir. Bu ödevin, SilâhlÕ Kuvvetlerde veya
kamu hizmetlerinde ne úekilde yerine getirilece÷i kanunla
düzenlenir.
(16) Maddenin ølk ùekli:
V. Milli Savunma Hak ve Ödevi
Yurt savunmasÕna katÕlma, her Türkün hakkÕ ve ödevidir. Bu
ödev ve askerlik yükümü kanunla düzenlenir.
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VI. Vergi ödevi
Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karúÕlamak üzere, mali
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli da÷ÕlÕmÕ, maliye politikasÕnÕn
sosyal amacÕdÕr.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla
konulur, de÷iútirilir veya kaldÕrÕlÕr.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflÕk,
istisnalar ve indirimleriyle oranlarÕna iliúkin hükümlerinde
kanunun belirtti÷i yukarÕ ve aúa÷Õ sÕnÕrlar içinde de÷iúiklik
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

VI. Vergi Ödevi
Madde 61- (29/9/1971-1488/1 md.) (17) Herkes, kamu
giderlerini karúÕlamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür.
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla
konulur.
Kanunun belli etti÷i yukarÕ ve aúa÷Õ hadler içinde kalmak, ölçü
ve esaslara uygun olmak úartÕyla, vergi, resim ve harçlarÕn
muafiyet ve istisnalarÕyla nispet ve hadlerine iliúkin hükümlerde
de÷iúiklik yapmaya, Bakanlar Kurulu yetkili kÕlÕnabilir.
(17) Maddenin ølk ùekli:
Herkes, kamu giderlerini karúÕlamak üzere, malî gücüne göre,
vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla
konulur.

Madde 84- Vergi, Devletin genel giderleri
için, halkÕn pay vermesi demektir.
Bu esaslara aykÕrÕ olarak gerçek veya tüzel
kiúiler tarafÕndan veya onlar adÕna resimler,
ondalÕk alÕnmasÕ ve baúka yüklemeler
yapÕlmasÕ yasaktÕr.

VII. Dilekçe hakkÕ
Madde 74 – Vatandaúlar (Ek ibare:3/10/2001-4709/26 md.) (37)
ve karúÕlÕklÕlÕk esasÕ gözetilmek kaydÕyla Türkiye’de ikamet eden
yabancÕlar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve úikayetleri
hakkÕnda, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine
yazÕ ile baúvurma hakkÕna sahiptir.
Kendileriyle ilgili baúvurmalarÕn sonucu, (Ek ibare:3/10/20014709/26 md.) gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazÕlÕ olarak
bildirilir.
Bu hakkÕn kullanÕlma biçimi kanunla düzenlenir.

VII. Dilekçe HakkÕ
Madde 62- Vatandaúlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek
ve úikâyetleri hakkÕnda, tek baúlarÕna veya topluca, yetkili
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazÕ ile
baúvurma hakkÕna sahiptir.
Kendileriyle ilgili baúvurmalarÕn sonucu, dilekçe sahiplerine
yazÕlÕ olarak bildirilir.

Madde 82- Türkler gerek kendileri, gerek
kamu ile ilgili olarak kanunlara ve tüzüklere
aykÕrÕ gördükleri hallerde yetkili makamlara
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine tek
baúlarÕna veya toplu olarak haber verebilir
ve úikayette bulunabilirler. Haber veya
úikayeti alan makam kiúi ile ilgili
baúvurmalarÕn sonucunu dilekçiye yazÕlÕ
olarak bildirmek ödevindedir.

(37) Maddenin ølk ùekli:
Vatandaúlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve úikayetleri
hakkÕnda, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine
yazÕ ile baúvurma hakkÕna sahiptir.
Kendileriyle ilgili baúvurmalarÕn sonucu, dilekçe sahiplerine
yazÕlÕ olarak bildirilir.
Bu hakkÕn kullanÕlma biçimi kanunla düzenlenir.
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Madde 85- Vergiler ancak kanunla salÕnÕr
ve alÕnÕr.
Devletçe, illerin özel idarelerince ve
belediyelerce alÕna gelmekte olan resimler
ve yüklemeler, kanunlarÕ yapÕlÕncaya kadar
alÕnabilir.
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øKøNCø BÖLÜM
YASAMA GÖREVø

ÜÇÜNCÜ KISIM
CUMHURøYETøN TEMEL ORGANLARI
BøRøNCø BÖLÜM
YASAMA

ÜÇÜNCÜ KISIM
CUMHURøYETøN TEMEL KURULUùU
BøRøNCø BÖLÜM
YASAMA

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
A. Kuruluúu
Madde 75 – (De÷iúik:17/5/1987-3361 ve 23/7/1995 – 4121) (38)
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beúyüzelli
milletvekilinden oluúur.

A)Türkiye Büyük Millet Meclisi
I. TBMM’nin Kuruluúu
Madde 63- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Madde 9- Türkiye Büyük Millet Meclisi,
özel kanuna göre millet tarafÕndan seçilmiú
Cumhuriyet Senatosundan kuruludur.
milletvekillerinden kurulur.
Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde birlikte toplanÕr.

III. Millet Meclisi
(38) Maddenin ølk ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletçe genel oyla seçilen dörtyüz a) Kuruluú
Madde 67- Millet Meclisi, genel oyla seçilen dörtyüzelli
milletvekilinden kuruludur.
milletvekilinden kuruludur.
Maddenin 3361 SayÕlÕ Kanunla De÷iútirilen ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletçe genel oyla seçilen
dörtyüzelli milletvekilinden kuruludur.
B. Milletvekili seçilme yeterlili÷i
Madde 76 – (De÷iúik:13/10/2006-5551/1 md.) (39) Yirmibeú
yaúÕnÕ dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
(De÷iúik:27/12/2002-4777/1 md.)(40)En az ilkokul mezunu
olmayanlar, kÕsÕtlÕlar, yükümlü oldu÷u askerlik hizmetini
yapmamÕú olanlar, kamu hizmetinden yasaklÕlar, taksirli suçlar
hariç toplam bir yÕl veya daha fazla hapis ile a÷Õr hapis cezasÕna
hüküm giymiú olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüúvet, hÕrsÕzlÕk,
dolandÕrÕcÕlÕk, sahtecilik, inancÕ kötüye kullanma, dolanlÕ iflas
gibi yüz kÕzartÕcÕ suçlarla, kaçakçÕlÕk, resmi ihale ve alÕm
satÕmlara fesat karÕútÕrma, Devlet sÕrlarÕnÕ açÕ÷a vurma, terör
eylemlerine katÕlma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teúvik
suçlarÕndan biriyle hüküm giymiú olanlar, affa u÷ramÕú olsalar
bile milletvekili seçilemezler.
Hâkimler
ve savcÕlar, yüksek yargÕ organlarÕ mensuplarÕ,
yüksekö÷retim
kurumlarÕndaki
ö÷retim
elemanlarÕ,
Yüksekö÷retim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn
memur statüsündeki görevlileri ile yaptÕklarÕ hizmet bakÕmÕndan
iúçi niteli÷i taúÕmayan di÷er kamu görevlileri ve SilahlÕ Kuvvetler

b) Milletvekili Seçilme Yeterli÷i
Madde 68- (16/4/1974-1801/1 md.) (18) Otuz yaúÕnÕ dolduran
her Türk milletvekili seçilebilir.
Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kÕsÕtlÕlar, yükümlü olmasÕna
ve muaf bulunmasÕna ra÷men muvazzaf askerlik hizmetini
yapmayanlar veya yapmÕú sayÕlmayanlar ve kamu
hizmetlerinden yasaklÕlar ile a÷Õr hapis cezasÕnÕ gerektiren bir
suçtan dolayÕ kesin olarak hüküm giymiú olanlar ve- taksirli
suçlar hariç olmak üzere- beú yÕldan fazla hapis cezasÕyla veya
zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüúvet, hÕrsÕzlÕk, dolandÕrÕcÕlÕk,
sahtecilik, inancÕ kötüye kullanma, dolanlÕ iflâs gibi yüz kÕzartÕcÕ
suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiú olanlar, affa
u÷ramÕú olsalar da milletvekili seçilemezler.
Aday olmak, memurluktan çekilme úartÕna ba÷lanamaz. Seçim
güvenli÷i bakÕmÕndan hangi memurlarÕn ne gibi úartlarla aday
olabilecekleri kanunla düzenlenir.
Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsubaylar,
mesleklerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve seçilemezler.

Madde 10- (5/12/1934-2599) (4)
Milletvekili seçmek, yirmi iki yaúÕnÕ bitiren
kadÕn, erkek her Türk’ün hakkÕdÕr.
(4) Maddenin ilk úekli:
Onsekiz yaúÕnÕ ikmal eden her erkek Türk
mebusan intihabÕna iútirak etmek hakkÕnÕ
haizdir.
Madde 11-(5/12/1934-2599) (5) Otuz
yaúÕnÕ bitiren kadÕn, erkek her Türk
milletvekili seçilebilir.
(5) Maddenin ilk úekli:
Otuz yaúÕnÕ ikmal eden her erkek Türk,
mebus intihap edilmek salahiyetini haizdir.
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mensuplarÕ, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve (18) Bu maddenin 2. fÕkrasÕnda yer alan “affa u÷ramÕú olsalar
milletvekili seçilemezler.
da” deyimi, 1188 sayÕlÕ Kanunla maddeden çÕkarÕlmÕútÕr. Bu
de÷iúiklik Anayasa Mahkemesinin E.70/1, K.70/31 sayÕlÕ ve
16/6/1970 günlü kararÕ ile úekil yönünden iptal edilmiútir. 1801
(39) FÕkranÕn ølk ùekli:
Otuz yaúÕnÕ dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
sayÕlÕ Kanun ile sözkonusu deyim yeniden madde metninden
çÕkarÕlmÕútÕr.
(40) FÕkranÕn ølk ùekli:
En az ilkokul mezunu olmayanlar, kÕsÕtlÕlar, yükümlü oldu÷u
askerlik hizmetini yapmamÕú olanlar, kamu hizmetinden
yasaklÕlar, taksirli suçlar hariç toplam bir yÕl veya daha fazla
hapis ile a÷Õr hapis cezasÕna hüküm giymiú olanlar; zimmet,
ihtilas, irtikap, rüúvet, hÕrsÕzlÕk, dolandÕrÕcÕlÕk, sahtecilik, inancÕ
kötüye kullanma, dolanlÕ iflas gibi yüz kÕzartÕcÕ suçlarla,
kaçakçÕlÕk, resmi ihale ve alÕm satÕmlara fesat karÕútÕrma, Devlet
sÕrlarÕnÕ açÕ÷a vurma, ideolojik veya anarúik eylemlere katÕlma ve
bu gibi eylemleri tahrik ve teúvik suçlarÕndan biriyle hüküm
giymiú olanlar, affa u÷ramÕú olsalar bile milletvekili
seçilemezler.

Madde 12- YabancÕ Devlet resmi
hizmetinde bulunanlar terhipli cezalarÕ
gerektiren suçlardan veya hÕrsÕzlÕk,
sahtecilik, dolandÕrÕcÕlÕk, inancÕ kötüye
kullanma, dolanlÕ iflas suçlarÕndan biriyle
hüküm giymiú olanlar, kÕsÕtlÕlar, yabancÕ
Devlet uyruklu÷unu ileri sürenler kamu
hizmetlerinden yasaklÕlar, Türkçe okuyup
yazma
bilmiyenler
milletvekili
seçilemezler.

C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi
Madde 77 – (De÷iúik:31/5/2007-5678;HalkoylamasÕ
21/10/2007) (41)Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört
yÕlda bir yapÕlÕr.
Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar
verebilece÷i gibi, Anayasada belirtilen úartlar altÕnda
CumhurbaúkanÕnca verilecek karara göre de seçimler yenilenir.
Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin
seçilmesine kadar sürer.
(41) FÕkranÕn ølk ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beú yÕlda bir yapÕlÕr.

c) Millet Meclisinin Seçim Dönemi
Madde 69- Millet Meclisi seçimleri dört yÕlda bir yapÕlÕr.
Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebilir.
Süresi biten Milletvekili yeniden seçilebilir.
Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni meclisin
seçilmesine kadar sürer.

Madde 13- Büyük Millet Meclisinin seçimi
dört yÕlda bir yapÕlÕr.
Süresi
biten
milletvekilleri
tekrar
seçilebilirler.
Eski Meclis, yeni Meclisin toplanmasÕna
kadar devam eder.
Yeni seçim yapÕlmasÕna imkân görülmezse,
toplanma dönemi bir yÕl daha uzatÕlabilir.
Her milletvekili, yalnÕz kendini seçen
çevrenin de÷il, bütün milletin vekilidir.

D. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye
bÕrakÕlmasÕ ve ara seçimleri
Madde 78 –Savaú sebebiyle yeni seçimlerin yapÕlmasÕna imkan
görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yÕl
geriye bÕrakÕlmasÕna karar verebilir.
Geri bÕrakma sebebi ortadan kalkmamÕúsa, erteleme kararÕndaki
usule göre bu iúlem tekrarlanabilir.

V. TBMM Seçimlerinin Geriye BÕrakÕlmasÕ ve Ara Seçimleri
Madde 74- Savaú sebebiyle yeni seçimlerin yapÕlmasÕna imkân
görülmezse, seçimler kanunla bir yÕl geriye bÕrakÕlabilir.
Meclislerin ara seçimleri her iki yÕlda bir Cumhuriyet Senatosu
seçimiyle birlikte yapÕlÕr.
Millet Meclisi genel seçimlerine bir yÕl kala ara seçimi
yapÕlmaz.

Madde 25- Seçim dönemi bitmeden
Meclis, üyelerinin tam sayÕsÕnÕn saltçoklu÷u
ile seçim yenileme÷e karar verirse, yeni
toplanan Meclisin seçim dönemi kasÕm
ayÕndan baúlar.
KasÕmdan önceki toplantÕ, ola÷anüstü
toplantÕ sayÕlÕr.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boúalma olmasÕ
halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir
defa yapÕlÕr ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime
gidilemez. Ancak, boúalan üyeliklerin sayÕsÕ, üye tamsayÕsÕnÕn
yüzde beúini buldu÷u hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde
yapÕlmasÕna karar verilir.
Genel seçimlere bir yÕl kala, ara seçimi yapÕlamaz.
(Ek: 27/12/2002-4777/2 md.) YukarÕda yazÕlÕ hallerden ayrÕ
olarak, bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde üyesinin kalmamasÕ halinde, boúalmayÕ takip eden
doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapÕlÕr. Bu fÕkra
gere÷i yapÕlacak seçimlerde AnayasanÕn 127 nci maddesinin
üçüncü fÕkrasÕ hükmü uygulanmaz.

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi
Madde 79 – Seçimler, yargÕ organlarÕnÕn genel yönetim ve
denetimi altÕnda yapÕlÕr.
(De÷iúik:31/5/2007-5678;HalkoylamasÕ
21/10/2007)
(42)
Seçimlerin baúlamasÕndan bitimine kadar, seçimin düzen içinde
yönetimi ve dürüstlü÷ü ile ilgili bütün iúlemleri yapma ve
yaptÕrma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularÕyla
ilgili bütün yolsuzluklarÕ, úikayet ve itirazlarÕ inceleme ve kesin
karara ba÷lama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim
tutanaklarÕnÕ ve CumhurbaúkanlÕ÷Õ seçim tutanaklarÕnÕ kabul etme
görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun
kararlarÕ aleyhine baúka bir mercie baúvurulamaz.
Yüksek Seçim Kurulunun ve di÷er seçim kurullarÕnÕn görev ve
yetkileri kanunla düzenlenir.
Yüksek Seçim Kurulu yedi asÕl ve dört yedek üyeden oluúur.
Üyelerin altÕsÕ YargÕtay, beúi DanÕútay Genel KurullarÕnca kendi
üyeleri arasÕndan üye tamsayÕlarÕnÕn salt ço÷unlu÷unun gizli oyu
ile seçilir. Bu üyeler, salt ço÷unluk ve gizli oyla aralarÕndan bir
baúkan ve bir baúkanvekili seçerler.
Yüksek Seçim Kuruluna YargÕtay ve DanÕútaydan seçilmiú üyeler
arasÕndan ad çekme ile ikiúer yedek üye ayrÕlÕr. Yüksek Seçim

VI. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi
Madde 75- Seçimler yargÕ organlarÕnÕn genel yönetim ve
denetimi altÕnda yapÕlÕr. Seçimlerin baúlamasÕndan bitimine
kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlü÷ü ile ilgili
bütün iúlemleri yapma ve yaptÕrma, seçim süresince ve seçimden
sonra seçim konularÕyla ilgili bütün yolsuzluklarÕ, úikâyet ve
itirazlarÕ inceleme ve kesin karara ba÷lama ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarÕnÕ kabûl etme görevi
Yüksek Seçim Kurulunundur.
Yüksek Seçim Kurulunun ve di÷er seçim kurullarÕnÕn görev ve
yetkileri kanunla düzenlenir.
Yüksek Seçim Kurulu, yedi asÕl ve dört yedek üyeden
kuruludur. Üyelerin altÕsÕ YargÕtay, beúi DanÕútay genel
kurullarÕnca kendi üyeleri arasÕndan üye tamsayÕlarÕnÕn salt
ço÷unlu÷unun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt ço÷unluk ve
gizli oyla aralarÕndan bir Baúkan ve bir Baúkanvekili seçerler.
Yüksek Seçim Kuruluna YargÕtay ve DanÕútaydan seçilmiú
üyeler arasÕndan ad çekme ile ikiúer yedek üye ayrÕlÕr. Yüksek
Seçim Kurulu Baúkan ve Baúkanvekili ad çekmeye girmezler.
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Kurulu BaúkanÕ ve Baúkanvekili ad çekmeye girmezler.
(De÷iúik:31/5/2007-5678;HalkoylamasÕ
21/10/2007)
(43)
Anayasa de÷iúikliklerine iliúkin kanunlarÕn halkoyuna sunulmasÕ,
CumhurbaúkanÕnÕn halk tarafÕndan seçilmesi, iúlemlerinin genel
yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan
hükümlere göre olur.
(42) FÕkranÕn ølk ùekli:
Seçimlerin baúlamasÕndan bitimine kadar, seçimin düzen içinde
yönetimi ve dürüstlü÷ü ile ilgili bütün iúlemleri yapma ve
yaptÕrma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularÕyla
ilgili bütün yolsuzluklarÕ, úikayet ve itirazlarÕ inceleme ve kesin
karara ba÷lama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim
tutanaklarÕnÕ kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.
Yüksek Seçim Kurulunun kararlarÕ aleyhine baúka bir mercie
baúvurulamaz.
(43) FÕkranÕn ølk ùekli:
Anayasa de÷iúikliklerine iliúkin kanunlarÕn halkoyuna sunulmasÕ
iúlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili
seçimlerinden uygulanan hükümlere göre olur.
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F. Üyelikle ilgili hükümler
1. Milletin temsili
Madde 80 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri
bölgeyi veya kendilerini seçenleri de÷il, bütün Milleti temsil
ederler.

B) Meclislere Ait Müúterek Hükümler
I. TBMM Üyeli÷iyle ølgili Hükümler
a) Milletin Temsili
Madde 76- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri
bölgeyi veya kendilerini seçenleri de÷il, bütün Milleti temsil
ederler.

2. Andiçme
Madde 81 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve
baúlarken aúa÷Õdaki úekilde andiçerler:
"Devletin varlÕ÷Õ ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ vatanÕn ve milletin bölünmez
bütünlü÷ünü, milletin kayÕtsÕz ve úartsÕz egemenli÷ini
koruyaca÷Õma; hukukun üstünlü÷üne, demokratik ve laik
Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkÕlâplarÕna ba÷lÕ kalaca÷Õma;
toplumun huzur ve refahÕ, milli dayanÕúma ve adalet anlayÕúÕ

b) Andiçme
Madde 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, görevlerine
baúlarken úöyle andiçerler:
“Devletin ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ, vatanÕn ve milletin bütünlü÷ünü
koruyaca÷Õma; Milletin kayÕtsÕz úartsÕz egemenli÷ine,
demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ba÷lÕ kalaca÷Õma ve
halkÕn mutlulu÷u için çalÕúaca÷Õma namusum üzerine söz
veririm.”

Madde 16- (10/4/1928-1222)(6)
Milletvekilleri Meclise katÕldÕklarÕnda úöyle
andiçerler.
“Namusum üzerine söz veririm ki:
VatanÕn
ve
milletin
mutlulu÷una,
esenli÷ine,
milletin
kayÕtsÕz
úartsÕz
e÷emenli÷ine aykÕrÕ bir amaç gütmiyece÷im
ve Cumhuriyet esaslarÕna ba÷lÕlÕktan
ayrÕlmÕyaca÷Õm.”
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3. Üyelikle ba÷daúmayan iúler
Madde 82 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve
di÷er kamu tüzel kiúilerinde ve bunlara ba÷lÕ kuruluúlarda;
Devletin veya di÷er kamu tüzelkiúilerinin do÷rudan do÷ruya ya
da dolaylÕ olarak katÕldÕ÷Õ teúebbüs ve ortaklÕklarda; özel gelir
kaynaklarÕ ve özel imkanlarÕ kanunla sa÷lanmÕú kamu yararÕna
çalÕúan derneklerin ve Devletten yardÕm sa÷layan ve vergi
muafiyeti olan vakÕflarÕn, kamu kurumu niteli÷indeki meslek
kuruluúlarÕ ile sendikalar ve bunlarÕn üst kuruluúlarÕnÕn ve
katÕldÕklarÕ teúebbüs veya ortaklÕklarÕn yönetim ve denetim
kurullarÕnda görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir
taahhüt iúini do÷rudan veya dolaylÕ olarak kabul edemezler,
temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organÕnÕn teklif,
inha, atama veya onamasÕna ba÷lÕ resmi veya özel herhangi bir
iúle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altÕ ayÕ
aúmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi
kabul etmesi, Meclisin kararÕna ba÷lÕdÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli÷i ile ba÷daúmayan di÷er
görev ve iúler kanunla düzenlenir.
4. Yasama dokunulmazlÕ÷Õ
Madde 83 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis
çalÕúmalarÕndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri
düúüncelerden, o oturumdaki BaúkanlÕk DivanÕnÕn teklifi üzerine
Meclisce baúka bir karar alÕnmadÕkça bunlarÕ Meclis dÕúÕnda
tekrarlamak ve açÕ÷a vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç iúledi÷i ileri sürülen bir
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(6) Maddenin ilk úekli:
Mebuslar Meclise iltihak ettiklerinde úu
úekilde tahlif olunurlar; (Vatan ve milletin
saadet ve selametine ve milletin bilâ kaydu
úart hakîmiyetine mugayir bir gaye takip
etmiyece÷ime ve Cumhuriyet esaslarÕna
sadakatten ayrÕlmayaca÷Õma “Vallahi”).

içinde herkesin insan haklarÕndan ve temel hürriyetlerden
yararlanmasÕ
ülküsünden
ve
Anayasaya
sadakattan
ayrÕlmayaca÷Õma; büyük Türk milleti önünde namusum ve
úerefim üzerine andiçerim".

Madde 23- Milletvekilli÷i ile Hükûmet
memurlu÷u bir kiúide birleúemez.
c) Üyelikle Ba÷daúmayan øúler
Madde 78- øki Meclis üyeli÷i bir kiúide birleúemez.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve di÷er kamu
tüzel kiúilerinde ve bunlara ba÷lÕ kuruluúlarda, Devletin veya
di÷er kamu tüzel kiúilerinin do÷rudan do÷ruya veya dolayÕsÕyla
katÕldÕ÷Õ teúebbüs ve ortaklÕklarda, kamu yararÕna çalÕúan
derneklerden özel gelir kaynaklarÕ ve özel imkânlarÕ kanunla
sa÷lanmÕú olanlarÕn yönetim kurullarÕnda ve baúka iúlerinde
görev alamazlar ve bunlarÕn herhangi bir yüklenme iúini
do÷rudan do÷ruya veya dolayÕsÕyla kabul edemezler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organÕnÕn teklif,
inha, atama veya onamasÕna ba÷lÕ resmî veya özel herhangi bir
iúle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altÕ ayÕ
aúmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi
kabul edebilmesi, kendi Meclisinin kararÕna ba÷lÕdÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli÷i ile ba÷daúamayan di÷er
görev ve iúler kanunla gösterilir.

d) Yasama DokunulmazlÕ÷Õ
Madde 79- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis
çalÕúmalarÕndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri
düúüncelerden ve bunlarÕ Meclis dÕúÕnda tekrarlamak ve açÕ÷a
vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç iúledi÷i ileri sürülen bir
Meclis üyesi, kendi Meclisinin kararÕ olmadÕkça tutulamaz,

Madde 17- Bir milletvekili ne Meclis
içindeki oy, düúünce ve demeçlerinden ne
de Meclisteki oy, düúünce ve demeçlerini
Meclis dÕúÕnda söylemek ve açÕ÷a
vurmaktan sorumlu de÷ildir. Seçiminden
gerek önce ve gerek sonra üstüne suç atÕlan
bir milletvekili KamutayÕn kararÕ olmadÕkça
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milletvekili, Meclisin kararÕ olmadÕkça tutulamaz, sorguya
çekilemez, tutuklanamaz ve yargÕlanamaz. A÷Õr cezayÕ gerektiren
suçüstü hali ve seçimden önce soruúturmasÕna baúlanÕlmÕú olmak
kaydÕyla AnayasanÕn 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün
dÕúÕndadÕr. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve
do÷rudan do÷ruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek
zorundadÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkÕnda, seçiminden önce
veya sonra verilmiú bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik
sÕfatÕnÕn sona ermesine bÕrakÕlÕr; üyelik süresince zamanaúÕmÕ
iúlemez.
Tekrar seçilen milletvekili hakkÕnda soruúturma ve kovuúturma,
Meclisin yeniden dokunulmazlÕ÷ÕnÕ kaldÕrmasÕna ba÷lÕdÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarÕnca,
yasama dokunulmazlÕ÷Õ ile ilgili görüúme yapÕlamaz ve karar
alÕnamaz.

sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargÕlanamaz. A÷Õr cezayÕ
gerektiren suçüstü hali bu hükmün dÕúÕndadÕr; ancak, bu halde,
yetkili makam, durumu hemen ve do÷rudan do÷ruya üyenin
Meclisine bildirmek zorundadÕr.
Bir Meclis üyesi hakkÕnda seçiminden önce veya sonra verilmiú
bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sÕfatÕnÕn sona
ermesine bÕrakÕlÕr. Üyelik süresince zamanaúÕmÕ iúlemez.
Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkÕndaki tâkibat, kendi Meclisinin
yeniden dokunulmazlÕ÷ÕnÕ kaldÕrmasÕna ba÷lÕdÕr.
Meclislerdeki siyasî parti gruplarÕnca, yasama dokunulmazlÕ÷Õ
ile ilgili görüúme yapÕlamaz ve karar alÕnamaz.

sanÕk olarak sorgulanamaz, tutulamaz ve
yargÕlanamaz.
Cinayetten
suçüstü
yakalanma hali bu hükmün dÕúÕndadÕr.
Ancak bu halde yetkili makam bunu hemen
Meclise bildirmek ödevindedir. Seçiminden
önce veya sonra bir milletvekili hakkÕnda
verilmiú bir ceza hükmünün yerine
getirilmesi milletvekilli÷i süresinin sonuna
bÕrakÕlÕr. Milletvekilli÷i süresi içinde
zamanaúÕmÕ yürümez.

5. Milletvekilli÷inin düúmesi
Madde 84 – (De÷iúik: 23/7/1995 – 4121/9 md.) (44)
østifa eden milletvekilinin milletvekilli÷inin düúmesi, istifanÕn
geçerli oldu÷u Türkiye Büyük Millet Meclisi BaúkanlÕk
DivanÕnca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunca kararlaútÕrÕlÕr.
Milletvekilli÷inin kesin hüküm giyme veya kÕsÕtlanma halinde
düúmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararÕnÕn Genel Kurula
bildirilmesiyle olur.
82 nci maddeye göre milletvekilli÷iyle ba÷daúmayan bir görev
veya hizmeti sürdürmekte Õsrar eden milletvekilinin
milletvekilli÷inin düúmesine, yetkili komisyonun bu durumu
tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.
Meclis çalÕúmalarÕna özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde
toplam beú birleúim günü katÕlmayan milletvekilinin
milletvekilli÷inin düúmesine, durumun Meclis BaúkanlÕk
DivanÕnca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷unun oyuyla karar verilebilir.
Partisinin temelli kapatÕlmasÕna beyan ve eylemleriyle sebep
oldu÷u Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya iliúkin kesin

e) Üyeli÷in Düúmesi
Madde 80- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli÷i, bir üyenin
üye seçilmeye engel bir suçtan dolayÕ kesin olarak hüküm
giymesi, çekilmesi, kÕsÕtlanmasÕ, üyelikle ba÷daúmayan bir
hizmet kabûl etmesi veya Meclis çalÕúmalarÕna izinsiz veya
özürsüz ve aralÕksÕz olarak bir ay katÕlmamasÕ yüzünden
üyeli÷inin düútü÷ünün kendi Meclisince karara ba÷lanmasÕ
hallerinde sona erer.

Madde 27- Bir milletvekilinin vatan
hayÕnlÕ÷Õ ve milletvekilli÷i sÕrasÕnda
yiyicilik suçlarÕndan biriyle sanÕk oldu÷una
Türkiye Büyük Millet Meclisi KamutayÕ
hazÕr üyelerinin üçte iki oy çoklu÷u ile
karar verilir yahut on ikinci maddede yazÕlÕ
suçlardan biriyle hüküm giyer ve bu da
kesinleúirse milletvekilli÷i sÕfatÕ kalkar.
Madde 28- Çekilme, kanun hükümleri
gere÷ince kÕsÕtlanma, özürsüz ve izinsiz iki
ay Meclise devamsÕzlÕk yahut memurluk
kabul etme hallerinde milletvekilli÷i düúer.
Madde 29- Ölen yahut yukardaki maddeler
gere÷ince milletvekilli÷i sÕfatÕ kalkan veya
düúen milletvekilinin yerine bir baúkasÕ
seçilir.
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kararÕnda belirtilen milletvekilinin milletvekilli÷i, bu kararÕn
Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayÕmlandÕ÷Õ tarihte sona erer.
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaúkanlÕ÷Õ bu kararÕn gere÷ini
derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.
(44) Maddenin ølk ùekli:
østifa eden, Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmeye engel bir
suçtan dolayÕ hüküm giyen, kÕsÕtlanan, partisinden istifa ederek;
baúka bir partiye giren veya seçim hükümetleri hariç Bakanlar
Kurulunda görev alan, üyelikle ba÷daúmayan bir hizmet kabul
eden Meclis çalÕúmalarÕna özürsüz olarak bir ay içinde toplam beú
birleúim günü katÕlmayanlarÕn üyeli÷inin düúmesine, üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile karar verilir.
Partisinden istifa eden milletvekili bir sonraki seçimde, istifa
tarihinde mevcut herhangi bir partinin genel merkez organlarÕnca
aday gösterilemez.
Anayasa Mahkemesinin kararÕnda partinin kapatÕlmasÕna eylem
ve sözleri ile sebebiyet verdi÷i belirtilen milletvekillerinin üyeli÷i
ile temelli olarak kapatÕlan siyasi partinin, kapatÕlmasÕna iliúkin
davanÕn açÕldÕ÷Õ tarihte, parti üyesi olan di÷er milletvekillerinin
üyeli÷i, kapatma kararÕnÕn Türkiye Büyük Millet Meclisi
BaúkanlÕ÷Õna tebli÷ edildi÷i tarihte sona erer.
6. øptal istemi
Madde 85 – (De÷iúik: 23/7/1995 – 4121/10 md.)(45)
Yasama dokunulmazlÕ÷ÕnÕn kaldÕrÕlmasÕna veya milletvekilli÷inin
düúmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü
fÕkralarÕna göre karar verilmiú olmasÕ hallerinde, Meclis Genel
Kurulu kararÕnÕn alÕndÕ÷Õ tarihten baúlayarak yedi gün içerisinde
ilgili milletvekili veya bir di÷er milletvekili, kararÕn, Anayasaya,
kanuna veya øçtüzü÷e aykÕrÕlÕ÷Õ iddiasÕyla iptali için Anayasa
Mahkemesine baúvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini
onbeú gün içerisinde kesin karara ba÷lar.
(45) Maddenin ølk ùekli:
Yasama dokunulmazlÕ÷ÕnÕn kaldÕrÕlmasÕna veya üyeli÷in
düútü÷üne Meclisce karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden
baúlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet

f) øptal istemi
Madde 81- Yasama dokunulmazlÕ÷ÕnÕn kaldÕrÕlmasÕna veya
üyeli÷in düútü÷üne meclisçe karar verilmesi hallerinde, karar
tarihinden baúlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelerinden her hangi biri, bu kararÕn,
Anayasa veya øçtüzük hükümlerine aykÕrÕlÕ÷Õ iddiâsiyle iptâli
için Anayasa Mahkemesine baúvurabilir. Anayasa Mahkemesi,
iptâl istemini onbeú gün içinde karara ba÷lar.
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Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararÕn, Anayasa veya
øçtüzük hükümlerine aykÕrÕlÕ÷Õ iddiasÕyla iptali için Anayasa
Mahkemesine baúvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini on
beú gün içinde karara ba÷lar.
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7. Ödenek ve yolluklar
Madde 86 – (De÷iúik birinci cümle: 21/11/2001-4720/1
md.)(46) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk
ve emeklilik iúlemleri kanunla düzenlenir. Ödene÷in aylÕk tutarÕ
en yüksek Devlet memurunun almakta oldu÷u miktarÕ, yolluk da
ödenek miktarÕnÕn yarÕsÕnÕ aúamaz. (Ek ibare: 21/11/20014720/1 md.)Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunlarÕn
emeklileri T.C. Emekli SandÕ÷Õ ile ilgilendirilirler ve üyeli÷i sona
erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve
yolluklar, kendilerine T.C.Emekli SandÕ÷Õ tarafÕndan ba÷lanan
emekli aylÕ÷Õ ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez.
Ödenek ve yolluklarÕn en çok üç aylÕ÷Õ önceden ödenebilir.
(46) Maddenin ølk ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarÕ
kanunla düzenlenir. Ödene÷in aylÕk tutarÕ en yüksek Devlet
memurunun almakta oldu÷u miktarÕ, yolluk da ödenek miktarÕnÕn
yarÕsÕnÕ aúamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve
yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik kuruluúlarÕ tarafÕndan
ba÷lanan emekli aylÕ÷Õ ve benzeri ödemelerin kesilmesini
gerektirmez.
Ödenek ve yolluklarÕn en çok üç aylÕ÷Õ önceden ödenebilir.

(19) Maddenin ølk ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarÕ
kanunla düzenlenir. Ödene÷in aylÕk tutarÕ birinci derecedeki
Devlet memurunun aylÕ÷ÕnÕ; yolluk da ödene÷in yarÕsÕnÕ aúamaz.
Ödenek ve yolluklarÕn en çok üç aylÕ÷Õ önceden ödenebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylÕk ve ödeneklerine
her ne suretle olursa olsun yapÕlacak zam ve ilaveler, ancak bu
zam ve ilaveleri takibeden milletvekilleri genel seçiminden
sonra uygulanÕr.

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri
A. Genel olarak
Madde 87 – ( 3/10/2001-4709 ve 7/5/2004-5170) (47) Türkiye
Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak,
de÷iútirmek ve kaldÕrmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanlarÕ
denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde
kararname çÕkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun
tasarÕlarÕnÕ görüúmek ve kabul etmek; para basÕlmasÕna ve savaú
ilanÕna karar vermek; milletlerarasÕ andlaúmalarÕn onaylanmasÕnÕ

II. TBMM’nin Görev ve Yetkileri
a) Genel Olarak
Madde 64- (20/9/1971-1488/1 md.) (20) Kanun koymak,
de÷iútirmek ve kaldÕrmak, Devletin bütçe ve kesin hesap kanun
tasarÕlarÕnÕ görüúmek ve kabul etmek, para basÕlmasÕna, genel ve
özel af ilânÕna, mahkemelerce verilip kesinleúen ölüm
cezalarÕnÕn yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin yetkilerindendir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda Bakanlar

g) Ödenek ve Yolluklar
Madde 82- (30/6/1971-1421/2 md.) (19) Türkiye Büyük Millet Madde 18- Milletvekillerinin
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarÕ kanunla düzenlenir. ödenekleri özel kanunla gösterilir.
Ödene÷in aylÕk tutarÕ en yüksek Devlet memurunun almakta
oldu÷u miktarÕ, yolluk da ödene÷in yarÕsÕnÕ aúamaz.
Ödenek ve yolluklarÕn en çok üç aylÕ÷Õ önceden ödenebilir.

yÕllÕk

Madde 26- (10/4/1928-1222)(7)
Kanun koymak, kanunlarda de÷iúiklik
yapmak, kanunlarÕ yorumlamak, kanunlarÕ
kaldÕrmak, Devletlerle sözleúme, andlaúma
ve barÕú yapmak, harb ilan etmek, Devletin
bütçe ve kesin hesap kanunlarÕnÕ incelemek
ve onamak, para basmak, tekelli ve akçalÕ
yüklenme sözleúmelerini ve imtiyazlarÕ
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uygun bulmak, (...)(Ek ibare: 3/10/2001-4709/28 md.)Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tam sayÕsÕnÕn beúte üç ço÷unlu÷unun
kararÕ ile genel ve özel af ilanÕna (…) karar vermek ve
AnayasanÕn di÷er maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak
ve görevleri yerine getirmektir.
(47) Maddenin ølk ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun
koymak, de÷iútirmek ve kaldÕrmak; Bakanlar Kurulu ve bakanlarÕ
denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde
kararname çÕkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun
tasarÕlarÕnÕ görüúmek ve kabul etmek; para basÕlmasÕna ve savaú
ilanÕna karar vermek; milletlerarasÕ andlaúmalarÕn onaylanmasÕnÕ
uygun bulmak, Anayasanin 14 üncü maddesindeki fiilerden
dolayÕ hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanÕna,
mahkemelerce verilip kesinleúen ölüm cazalarÕnÕn yerine
getirilmesine karar vermek ve AnayasanÕn di÷er maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.
Maddenin 5170 SayÕlÕ Kanunla De÷iútirilen ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun
koymak, de÷iútirmek ve kaldÕrmak; Bakanlar Kurulu ve bakanlarÕ
denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde
kararname çÕkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun
tasarÕlarÕnÕ görüúmek ve kabul etmek; para basÕlmasÕna ve savaú
ilanÕna karar vermek; milletlerarasÕ andlaúmalarÕn onaylanmasÕnÕ
uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayÕsÕnÕn
beúte üç ço÷unlu÷unun kararÕ, genel ve özel af ilanÕna,
mahkemelerce verilip kesinleúen ölüm cazalarÕnÕn yerine
getirilmesine karar vermek ve AnayasanÕn di÷er maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.
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Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çÕkarmak yetkisi
verebilir. Yetki veren kanunda, çÕkarÕlacak kararnamelerin
amacÕ, kapsamÕ ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve
yürürlükten kaldÕrÕlacak kanun hükümlerinin açÕkça gösterilmesi
ve kanun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi kanunla
verilmiú oldu÷unun belirtilmesi lâzÕmdÕr.
Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayÕmlandÕklarÕ gün
yürürlü÷e girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak
daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler, Resmî
Gazetede yayÕmlandÕklarÕ gün Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulur.
Yetki kanunlarÕ ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan
kararnameler, AnayasanÕn ve yasama meclisleri içtüzüklerinin
kanunlarÕn görüúülmesi için koydu÷u kurallara göre, ancak,
komisyonlarda ve genel kurullarda di÷er kanun tasarÕ ve
tekliflerinden önce ve ivedilikle görüúülüp karara ba÷lanÕr.
YayÕmlandÕklarÕ gün Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmayan kararnameler, bu tarihte, Türkiye Büyük Millet
Meclisince reddedilen kararnameler bu kararÕn Resmi Gazetede
yayÕmlandÕ÷Õ tarihte yürürlükten kalkar. De÷iútirilerek kabul
edilen kararnamelerin de÷iútirilmiú hükümleri, bu de÷iúikliklerin
Resmi Gazetede yayÕmlandÕ÷Õ gün yürürlü÷e girer.
AnayasanÕn ikinci kÕsmÕnÕn birinci ve ikinci bölümlerinde yer
alan temel hak ve hürriyetler ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez. Anayasa Mahkemesi, bu kararnamelerin
Anayasaya uygunlu÷unu da denetler.

(20) Maddenin ølk ùekli:
Kanun koymak, de÷iútirmek ve kaldÕrmak, Devletin bütçe ve
kesin hesap kanun tasarÕlarÕnÕ görüúmek ve kabul etmek, para
basÕlmasÕna, genel ve özel af ilanÕna, mahkemelerce verilip
kesinleúen ölüm cezalarÕnÕn yerine getirilmesine karar vermek,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir.
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onamak ve bozmak, genel ve özel af ilan
etmek, cezalarÕ hafifletmek ve de÷iútirmek,
kanun soruúturmalarÕnÕ ve kanun cezalarÕnÕ
ertelemek, mahkemelerden çÕkÕp kesinleúen
ölüm cezasÕ hükümlerini yerine getirmek
gibi görevleri Büyük Millet Meclisi ancak
kendisi yapar.
(7) Maddenin ilk úekli:
Büyük Millet Meclisi ahkâmÕ úer’iyenin
tenfizi, kavaninin vaz’Õ tâdili, tefsiri, fesih
ve ilgasÕ, devletlerle mukavele, muahede ve
sulh akti, harp ilanÕ, muvazenei umumiyei
maliye ve Devletin umum hesabÕ kati
kanunlarÕnÕn tetkik ve tasdiki, meskukat
darbÕ,
inhisar
ve
mali
taahhüdü
mutazammÕn mukavelat ve imtiyazatÕn
tasdik ve feshi, umumi ve hususi af ilanÕ,
cezalarÕn tahfif veya tahvili, tahkikat ve
mücazatÕ
kanuniyetinin
tecili,
mahkemelerden
sadÕr
olup
katiyet
kesbetmiú olan idam hükümlerin infazÕ gibi
vezaifi bizzat kendi ifa eder.
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B. KanunlarÕn teklif edilmesi ve görüúülmesi
Madde 88 – Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarÕ ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüúülme usul ve esaslarÕ içtüzükle düzenlenir.
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Madde 15- Kanun teklif etmek hakkÕ,
C) KanunlarÕn YapÕlmasÕ
Meclis
üyelerinin
ve
Bakanlar
I. Genel Kurullar
Kurulunundur.
a) Kanun Teklif Etme Yetkisi
Madde 91- Kanun teklif etmeye, Bakanlar Kurulu ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleri yetkilidirler.
Üyeler, kendi tekliflerini her iki Meclisin ilgili komisyonlarÕnda
savunabilirler.
b) KanunlarÕn Görüúülmesi ve Kabulü
Madde 92- Kanun tasarÕ ve teklifleri önce Millet Meclisinde
görüúülür.
Millet Meclisinde kabûl, de÷iútirilerek kabûl veya reddedilen
tasarÕ ve teklifler Cumhuriyet Senatosuna gönderilir.
Millet Meclisinde kabûl edilen metin, Cumhuriyet Senatosunca
de÷iúiklik yapÕlmadan kabûl edilirse, bu metin kanunlaúÕr.
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosundan gelen metni
benimsemezse, her iki Meclisin ilgili komisyonlarÕndan
seçilecek eúit sayÕdaki üyelerden bir karma komisyon kurulur.
Bu komisyonun hazÕrladÕ÷Õ metin Millet Meclisine sunulur.
Millet Meclisi, karma komisyonca veya Cumhuriyet
Senatosunca veya daha önce kendisince hazÕrlanmÕú olan
metinlerden birini oldu÷u gibi kabûl etmek zorundadÕr.
Cumhuriyet Senatosunda üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile
kabûl edilmiú olan madde de÷iúikliklerinde, Millet Meclisinin
kendi ilk metnini benimsemesi için, üye tamsayÕsÕnÕn salt
ço÷unlu÷unun oyu gereklidir. Bu halde açÕk oya baúvurulur.
Millet Meclisinin reddetti÷i bir tasarÕ veya teklif, Cumhuriyet
Senatosunca da reddedilirse düúer.
Millet Meclisinin reddetti÷i bir tasarÕ veya teklif, Cumhuriyet
Senatosunca oldu÷u gibi veya de÷iútirilerek kabûl edilirse,
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosunun kabûl etti÷i metni
yeniden görüúür. Cumhuriyet Senatosunun metni Millet
Meclisince benimsenirse, kanunlaúÕr; reddedilirse, tasarÕ veya
teklif düúer; Cumhuriyet Senatosundan gelen metin Millet
Meclisince de÷iútirilerek kabûl edilirse, 5 inci fÕkra hükümleri
uygulanÕr.
Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile
tümü reddedilen bir metnin Millet Meclisi tarafÕndan kabûlü
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için, üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷unun oyu lâzÕmdÕr. Bu halde
açÕk oya baúvurulur.
Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderilen bir metni, Millet
Meclisi komisyonlarÕnda ve genel kurulundaki görüúme süresini
aúmayan bir süre içinde karara ba÷lar; bu süre üç ayÕ geçemez ve
ivedilik hallerinde onbeú günden, ivedi olmayan hallerde bir
aydan kÕsa olamaz. Bu süreler içinde karara ba÷lanmayan
metinler, Cumhuriyet Senatosunca, Millet Meclisinden gelen
úekliyle kabûl edilmiú sayÕlÕr. Bu fÕkrada belirtilen süreler
Meclislerin tâtili devamÕnca iúlemez.
Yasama Meclislerinin ve mahallî idarelerin seçimleri ve siyasî
partilerle ilgili tasarÕ ve tekliflerin kabûl veya reddinde
yukarÕdaki fÕkralar hükümleri uygulanÕr. Ancak, karma
komisyon kurulmasÕnÕ gerektiren hallerde, karma komisyonun
raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleúik toplantÕsÕnda
görüúülür ve karara ba÷lanÕr; Türkiye Büyük Millet Meclisinin
birleúik toplantÕsÕnda Millet Meclisinin ilk metninin kabûlü için
üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷unun oyu lazÕmdÕr. 8 inci ve 9
uncu fÕkralar hükümleri saklÕdÕr.

C. KanunlarÕn CumhurbaúkanÕnca yayÕmlanmasÕ (48)
Madde 89 – CumhurbaúkanÕ, Türkiye Büyük Millet Meclisince
Kabul edilen kanunlarÕ onbeú gün içinde yayÕmlar.
YayÕmlanmasÕnÕ (Ek ibare: 3/10/2001-4709/29 md.) kÕsmen
veya tamamen uygun bulmadÕ÷Õ kanunlarÕ, bir daha görüúülmek
üzere, bu hususta gösterdi÷i gerekçe ile birlikte aynÕ süre içinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. (Ek cümle:
3/10/2001-4709/29 md.) CumhurbaúkanÕnca kÕsmen uygun
bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece
uygun bulunmayan maddeleri görüúebilir. Bütçe kanunlarÕ bu
hükme tabi de÷ildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen
kabul ederse, kanun CumhurbaúkanÕnca yayÕmlanÕr; Meclis, geri
gönderilen kanunda yeni bir de÷iúiklik yaparsa, CumhurbaúkanÕ
de÷iútirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Anayasa de÷iúikliklerine iliúkin hükümler saklÕdÕr.

c) KanunlarÕn CumhurbaúkanÕnca YayÕnlanmasÕ
Madde 93- CumhurbaúkanÕ, Türkiye Büyük Millet Meclisince
kabûl edilen kanunlarÕ on gün içinde yayÕnlar; uygun bulmadÕ÷Õ
kanunu, bir daha görüúmek üzere, bu hususta gösterdi÷i gerekçe
ile birlikte, aynÕ süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri
gönderir. Bütçe kanunlarÕ ve Anayasa bu hükmün dÕúÕndadÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu yine
kabûl ederse, kanun CumhurbaúkanÕnca yayÕnlanÕr.
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(48) Maddenin ølk ùekli:
CumhurbaúkanÕ, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen
kanunlarÕ onbeú gün içinde yayÕmlar.
YayÕmlanmasÕnÕ uygun bulmadÕ÷Õ kanunlarÕ, bir daha görüúülmek
üzere, bu hususta gösterdi÷i gerekçe ile birlikte aynÕ süre içinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunlarÕ
bu hükme tabi de÷ildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen
kabul ederse, kanun CumhurbaúkanÕnca yayÕmlanÕr; Meclis, geri
gönderilen kanunda yeni bir de÷iúiklik yaparsa, CumhurbaúkanÕ
de÷iútirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Anayasa de÷iúikliklerine iliúkin hükümler saklÕdÕr.
D. MilletlerarasÕ andlaúmalarÕ uygun bulma
Madde 90 –Türkiye Cumhuriyeti adÕna yabancÕ devletlerle ve
milletlerarasÕ kuruluúlarla yapÕlacak andlaúmalarÕn onaylanmasÕ,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayÕ bir kanunla uygun
bulmasÕna ba÷lÕdÕr.
Ekonomik, ticari veya teknik iliúkileri düzenleyen ve süresi bir
yÕlÕ aúmayan andlaúmalar, Devlet Maliyesi bakÕmÕndan bir
yüklenme getirmemek, kiúi hallerine ve Türklerin yabancÕ
memleketlerdeki mülkiyet haklarÕna dokunmamak úartÕyla,
yayÕmlanma ile yürürlü÷e konabilir. Bu takdirde bu andlaúmalar,
yayÕmlarÕndan baúlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisinin bilgisine sunulur.
MilletlerarasÕ bir andlaúmaya dayanan uygulama andlaúmalarÕ ile
kanunun verdi÷i yetkiye dayanÕlarak yapÕlan ekonomik, ticari,
teknik veya idari andlaúmalarÕn Türkiye Büyük Millet Meclisince
uygun bulunmasÕ zorunlulu÷u yoktur; ancak, bu fÕkraya göre
yapÕlan ekonomik, ticari veya özel kiúilerin haklarÕnÕ ilgilendiren
andlaúmalar, yayÕmlanmadan yürürlü÷e konulamaz.
Türk kanunlarÕna de÷iúiklik getiren her türlü andlaúmalarÕn
yapÕlmasÕnda birinci fÕkra hükmü uygulanÕr.
Usulüne göre yürürlü÷e konulmuú MilletlerarasÕ andlaúmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkÕnda Anayasaya aykÕrÕlÕk iddiasÕ
ile Anayasa Mahkemesine baúvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/20045170/7 md.) Usulüne göre yürürlü÷e konulmuú temel hak ve
özgürlüklere iliúkin milletlerarasÕ andlaúmalarla kanunlarÕn aynÕ
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b) MilletlerarasÕ AndlaúmalarÕ Uygun Bulma
Madde 65- Türkiye Cumhuriyeti adÕna yabancÕ Devletlerle ve
milletlerarasÕ kurullarla yapÕlacak andlaúmalarÕn onaylanmasÕ,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayÕ bir kanunla uygun
bulmasÕna ba÷lÕdÕr.
øktisadî, ticarî veya teknik münasebetleri düzenleyen ve süresi
bir yÕlÕ aúmÕyan andlaúmalar, Devlet maliyesi bakÕmÕndan bir
yüklenme gerektirmemek, kiúi hâllerine ve Türklerin yabancÕ
memleketlerdeki mülkiyet haklarÕna dokunmamak úartÕyla,
yayÕnlanma ile yürürlü÷e konabilir. Bu takdirde, bu andlaúmalar,
yayÕmlarÕndan baúlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisinin bilgisine sunulur.
MilletlerarasÕ bir andlaúmaya dayanan uygulama andlaúmalarÕ
ile kanunun verdi÷i yetkiye dayanÕlarak yapÕlan iktisadî, ticarî,
teknik veya idarî andlaúmalarÕn Türkiye Büyük Millet
Meclisince uygun bulunmasÕ zorunlulu÷u yoktur; ancak, bu
fÕkraya göre yapÕlan iktisadî, ticarî veya özel kiúilerin haklarÕnÕ
ilgilendiren andlaúmalar, yayÕmlanmadan yürürlü÷e konulamaz.
Türk KanunlarÕna de÷iúiklik getiren her türlü andlaúmalarÕn
yapÕlmasÕna 1 inci fÕkra hükmü uygulanÕr.
Usulüne göre yürürlü÷e konulmuú milletlerarasÕ andlaúmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkÕnda 149 uncu ve 151 inci
maddeler gere÷ince Anayasa Mahkemesine baúvurulamaz.
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konuda farklÕ hükümler içermesi nedeniyle çÕkabilecek
uyuúmazlÕklarda milletlerarasÕ andlaúma hükümleri esas alÕnÕr.
E. Kanun hükmünde kararname çÕkarma yetkisi verme
Madde 91 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna
kanun hükmünde kararname çÕkarma yetkisi verebilir. Ancak
sÕkÕyönetim ve ola÷anüstü haller saklÕ kalmak üzere, AnayasanÕn
ikinci kÕsmÕnÕn birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kiúi haklarÕ ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan
siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez.
Yetki kanunu, çÕkarÕlacak kanun hükmünde kararnamenin,
amacÕnÕ, kapsamÕnÕ, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde
birden fazla kararname çÕkarÕlÕp çÕkarÕlamayaca÷ÕnÕ gösterir.
Bakanlar Kurulunun istifasÕ, düúürülmesi veya yasama döneminin
bitmesi, belli süre için verilmiú olan yetkinin sona ermesine sebep
olmaz.
Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafÕndan süre bitiminden önce onaylanmasÕ sÕrasÕnda, yetkinin
son buldu÷u veya süre bitimine kadar devam etti÷i de belirtilir.
SÕkÕyönetim ve ola÷anüstü hallerde, CumhurbaúkanÕnÕn
BaúkanlÕ÷Õnda toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde
kararname çÕkarmasÕna iliúkin hükümler saklÕdÕr.
Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazetede yayÕmlandÕklarÕ
gün yürürlü÷e girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak
daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.
Kararnameler, Resmi Gazetede yayÕmlandÕklarÕ gün Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur.
Yetki kanunlarÕ ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarÕ ve
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüúülür.
YayÕmlandÕklarÕ gün Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet
Meclisince reddedilen kararnameler bu kararÕn Resmi Gazetede
yayÕmlandÕ÷Õ tarihte yürürlükten kalkar. De÷iútirilerek kabul
edilen kararnamelerin de÷iútirilmiú hükümleri, bu de÷iúikliklerin
Resmi Gazetede yayÕmlandÕ÷Õ gün yürürlü÷e girer.
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F. Savaú hali ilanÕ ve silahlÕ kuvvet kullanÕlmasÕna izin verme
Madde 92 – MilletlerarasÕ hukukun meúru saydÕ÷Õ hallerde savaú
hali ilanÕna ve Türkiye'nin taraf oldu÷u milletlerarasÕ
andlaúmalarÕn veya milletlerarasÕ nezaket kurallarÕnÕn gerektirdi÷i
haller dÕúÕnda, Türk SilahlÕ Kuvvetlerinin yabancÕ ülkelere
gönderilmesine veya yabancÕ silahlÕ kuvvetlerin Türkiye'de
bulunmasÕna izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken
ülkenin ani bir silahlÕ saldÕrÕya u÷ramasÕ ve bu sebeple silahlÕ
kuvvet kullanÕlmasÕna derhal karar verilmesinin kaçÕnÕlmaz
olmasÕ halinde CumhurbaúkanÕ da, Türk SilahlÕ Kuvvetlerinin
kullanÕlmasÕna karar verebilir.
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c) SilahlÕ Kuvvet KullanÕlmasÕna øzin Verme
Madde 66- MilletlerarasÕ hukukun meúru saydÕ÷Õ hallerde savaú
hâli ilanÕna ve Türkiye’nin taraf oldu÷u milletlerarasÕ
andlaúmalarÕn veya milletlerarasÕ nezaket kurallarÕnÕn
gerektirdi÷i haller dÕúÕnda, Türk SilahlÕ Kuvvetlerinin yabancÕ
ülkelere gönderilmesine veya yabancÕ silahlÕ kuvvetlerin
Türkiye’de bulunmasÕna izin verme yetkisi Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir.
Bu izin için, Meclisler, birlikte toplanarak karar verirler.

IV. Cumhuriyet Senatosu
a) Kuruluú
Madde 70- Cumhuriyet Senatosu, genel oyla seçilen yüzelli üye
ile CumhurbaúkanÕnca seçilen onbeú üyeden kuruludur.
13 AralÕk 1960 tarihli ve 157 sayÕlÕ Kanunun altÕnda adlarÕ
bulunan Milli Birlik Komitesi BaúkanÕ ve üyeleri ile eski
CumhurbaúkanlarÕ, yaú kaydÕ gözetilmeksizin, Cumhuriyet
Senatosunun tabiî üyesidirler. Tabiî üyeler, Cumhuriyet
Senatosunun di÷er üyelerinin tâbi olduklarÕ hükümlere
tâbidirler. Ancak, haklarÕnda, bu AnayasanÕn 73 üncü
maddesinin 1inci ve 2 nci fÕkralarÕ ve 10 uncu geçici maddesinin
1 inci fÕkrasÕ hükümleri uygulanmaz. Tabiî üye olarak
Cumhuriyet Senatosuna katÕldÕktan sonra bir siyasi partiye
girenlerin tabiî üyelik sÕfatÕ, partiye giriúlerinden sonraki ilk
Cumhuriyet Senatosu üyeli÷i seçimi tarihinde sona erer.
b) Cumhuriyet Senatosuna Üye Seçme HakkÕ
Madde 71- Millet Meclisi seçimlerinde seçmen olan her Türk,
Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de aynÕ úartlarla oy kullanÕr.
c) Cumhuriyet Senatosu Üyeli÷ine Seçilme Yeterli÷i
Madde 72- KÕrk yaúÕnÕ doldurmuú ve yüksek ö÷renim yapmÕú
bulunan ve milletvekili seçilmeye engel bir durumu olmÕyan her
Türk, Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir.
CumhurbaúkanÕnca seçilecek üyeler, çeúitli alanlarda seçkin
hizmetleriyle tanÕnmÕú ve kÕrk yaúÕnÕ bitirmiú kimselerden olur.
Bunlardan en az onu ba÷ÕmsÕzlar arasÕndan seçilir.
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d) Cumhuriyet Senatosu Üyeli÷inin Süresi
Madde 73- (17/4/1970-1254/1 md.)(21) Cumhuriyet Senatosu
üyeli÷inin süresi altÕ yÕldÕr. Süresi biten üyeler yeniden
seçilebilir.
Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve CumhurbaúkanÕnca
seçilen üyelerinin üçte biri her iki yÕlda bir yenilenir.
Millet Meclisi, genel seçimlerinin yapÕlaca÷Õ yÕla rastlayan
yenileme seçimleri, Millet Meclisi genel seçimleriyle birlikte ve
rastlamayanlarÕ ise, genel seçimlerden sonra gelen ikinci yÕlda
genel seçimler için kanunun belirtti÷i ayda yapÕlÕr.
74 üncü maddeye göre seçimlerin geriye bÕrakÕlmasÕ yahut 69
uncu veya 108 inci maddeye göre seçimlerin yenilenmesine
karar
verilmesi
hallerinde,
Cumhuriyet
Senatosunun
yenileme seçimleri de Millet Meclisi seçimleriyle birlikte
yapÕlmak üzere geriye bÕrakÕlmÕú veya öne alÕnmÕú olur. Bundan
sonraki Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimleri 3 üncü fÕkra
hükümlerine göre yapÕlÕr.
CumhurbaúkanÕnca seçilen üyelerin süresi biter veya bu
üyeliklerde her hangi bir sebeple boúalma olursa,
CumhurbaúkanÕ, bir ay içinde yeni üyeleri seçer.
Boúalan bir üyeli÷e seçilen kimse, yerine seçildi÷i üyenin
süresini tamamlar.
(21) Maddenin ølk ùekli:
Cumhuriyet Senatosu üyeli÷inin süresi altÕ yÕldÕr. Süresi biten
üyeler yeniden seçilebilir.
Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve CumhurbaúkanÕnca
seçilen üyelerinin üçte biri her iki yÕlda bir yenilenir.
CumhurbaúkanÕnca seçilen üyelerin süresi biter veya bu
üyeliklerde
herhangi
bir
sebeple
boúalma
olursa,
CumhurbaúkanÕ, bir ay içinde yeni üyeleri seçer.
Boúalan bir üyeli÷e seçilen kimse, yerine seçildi÷i üyenin
süresini tamamlar.
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III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili
hükümler
A. Toplanma ve tatil
Madde 93 – (De÷iúik birinci fÕkra: 23/7/1995 – 4121/11
md.)(49) Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yÕl Ekim ayÕnÕn ilk
günü kendili÷inden toplanÕr.
Meclis, bir yasama yÕlÕnda en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme
veya tatil sÕrasÕnda, do÷rudan do÷ruya veya Bakanlar Kurulunun
istemi üzerine, CumhurbaúkanÕnca toplantÕya ça÷rÕlÕr.
Meclis BaúkanÕ da do÷rudan do÷ruya veya üyelerin beúte birinin
yazÕlÕ istemi üzerine, Meclisi toplantÕya ça÷ÕrÕr.
Ara verme veya tatil sÕrasÕnda toplanan Türkiye Büyük Millet
Meclisinde, öncelikle bu toplantÕyÕ gerektiren konu görüúülmeden
ara verme veya tatile devam edilemez.
(49) Maddenin ølk ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yÕl Eylül ayÕnÕn ilk günü
kendili÷inden toplanÕr.
Meclis, bir yasama yÕlÕnda en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme
veya tatil sÕrasÕnda, do÷rudan do÷ruya veya bakanlar kurulunun
istemi üzerine, CumhurbaúkanÕnca toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr.
Meclis BaúkanÕda do÷rudan do÷ruya veya üyelerin beúte birinin
yazÕlÕ istemi üzerine Meclisi toplantÕya ça÷ÕrÕr.
Ara verme veya tatil sÕrasÕnda toplanan Türkiye Büyük Millet
Meclisinde, öncelikle bu toplantÕyÕ gerektiren konu görüúülmeden
ara verme veya tatile devam edilemez.

II. TBMM’nin Faaliyetiyle ølgili Hükümler
a) Toplanma ve Tatil
Madde 83- Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yÕl KasÕm ayÕnÕn
ilk günü kendili÷inden toplanÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi yÕlda en çok beú ay tatil yapabilir.
Meclisler aynÕ zamanda tâtile girerler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, araverme veya tâtil sÕrasÕnda,
do÷rudan do÷ruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,
CumhurbaúkanÕnca toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr. Meclis BaúkanlarÕ da,
kendi Meclislerini do÷rudan do÷ruya veya üyelerinin beúte
birinin istemi üzerine toplantÕya ça÷ÕrÕrlar.
Meclislerden biri toplantÕya ça÷ÕrÕlÕnca, di÷eri kendili÷inden
toplanÕr.
Araverme veya tâtil sÕrasÕnda toplantÕya ça÷rÕlan Meclisler,
önce, bu toplantÕyÕ gerektiren konu üzerinde görüúme yaparlar.

B. BaúkanlÕk DivanÕ
Madde 94 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin BaúkanlÕk DivanÕ,
Meclis üyeleri arasÕndan seçilen Meclis BaúkanÕ, Baúkanvekilleri,
Katip üyeler ve ødare Amirlerinden oluúur.
BaúkanlÕk DivanÕ, Meclisteki siyasi parti gruplarÕnÕn üye sayÕsÕ
oranÕnda Divana katÕlmalarÕnÕ sa÷layacak úekilde kurulur. Siyasi
parti gruplarÕ BaúkanlÕk için aday gösteremezler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaúkanlÕk DivanÕ için, bir yasama
döneminde iki seçim yapÕlÕr. ølk seçilenlerin görev süresi iki,
ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yÕldÕr.
(3/10/2001-4709)(50) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkan
adaylarÕ, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandÕ÷Õ günden

Madde 24- Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) BaúkanlÕk DivanÕ
Madde 84- Meclislerin BaúkanlÕk DivanlarÕ, o Meclisteki siyasi kamutayÕ her kasÕm ayÕ baúÕnda kendine bir
parti gruplarÕnÕn kuvvetleri ölçüsünde Divana katÕlmalarÕnÕ yÕl için bir baúkan, üç Baúkan vekili seçer.
sa÷layacak úekilde kurulur.
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu BaúkanlarÕ, kendi
Meclislerince üye tamsayÕsÕnÕn üçte iki ço÷unlu÷u ve gizli oy ile
ikiúer yÕl için seçilirler; ilk iki oylamada bu ço÷unluk
sa÷lanamazsa, salt ço÷unlukla yetinilir. Meclis BaúkanlÕklarÕ
için Meclisteki siyasi parti gruplarÕ aday gösteremezler.
Baúkanlar ve Baúkanvekilleri, üyesi bulunduklarÕ, siyasî
partilerin veya siyasî parti gruplarÕnÕn Türkiye Büyük Millet
Meclisinin içinde veya dÕúÕndaki faaliyetlerine ve görevlerinin

Madde 14- Büyük Millet Meclisi, her yÕl
kasÕm ayÕ baúÕnda ça÷rÕsÕz toplanÕr.
Meclis, üyelerinin memleket içinde
dolaúmalarÕ, inceleme yapmalarÕ, denetleme
vazifelerine hazÕrlanmalarÕ ve dinlenmeleri
için çalÕúmasÕna yÕlda altÕ aydan fazla ara
veremez.
Madde
19Araverme
sÕrasÕnda
CumhurbaúkanÕ veya Meclis BaúkanÕ
gerekli görürse meclisi toplanmaya
ça÷Õrabilir. Üyelerden beúte birinin istemesi
üzerine de Meclis BaúkanÕ Meclisi
toplanmaya ça÷ÕrÕr.
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itibaren beú gün içinde, BaúkanlÕk DivanÕna bildirilir, Baúkan
seçimi gizli oyla yapÕlÕr. ølk iki oylamada üye tamsayÕsÕnÕn üçte
iki ve üçüncü oylamada üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u aranÕr.
Üçüncü oylamada salt ço÷unluk sa÷lanamazsa, bu oylamada en
çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapÕlÕr; dördüncü
oylamada en fazla oy alan üye, Baúkan seçilmiú olur. Baúkan
seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beú gün
içinde tamamlanÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkanvekillerinin Katip
Üyelerinin ve ødare Amirlerinin adedi, seçim nisabÕ, oylama
sayÕsÕ ve usulleri, Meclis øçtüzü÷ünde belirlenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaúkanÕ, Baúkanvekilleri, üyesi
bulunduklarÕ siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde
veya dÕúÕndaki faaliyetlerine; görevlerinin gere÷i olan haller
dÕúÕnda, Meclis tartÕúmalarÕna katÕlamazlar; Baúkan ve oturumu
yöneten Baúkanvekili oy kullanamazlar.
(50) FÕkranÕn ølk ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkan adaylarÕ, Meclis üyeleri
içinden, Meclisin toplandÕ÷Õ günden itibaren on gün içinde,
BaúkanlÕk DivanÕna bildirilir, Baúkan seçimi gizli oyla yapÕlÕr. ølk
iki oylamada üye tam sayÕsÕnÕn üçte iki ve üçüncü oylamada üye
tam sayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u aranÕr. Üçüncü oylamada salt
ço÷unluk sa÷lanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için
dördüncü oylama yapÕlÕr; dördüncü oylamada en fazla oy alan
üye, Baúkan seçilmiú olur. Baúkan seçimi aday gösterme süresinin
bitiminden itibaren, on gün içinde tamamlanÕr.
C. øçtüzük siyasi parti gruplarÕ ve kolluk iúleri
Madde 95 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalÕúmalarÕnÕ, kendi
yaptÕ÷Õ içtüzük hükümlerine göre yürütür.
øçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarÕnÕn, Meclisin bütün
faaliyetlerine üye sayÕsÕ oranÕnda katÕlmalarÕnÕ sa÷layacak yolda
düzenlenir. Siyasi parti gruplarÕ, en az yirmi üyeden meydana
gelir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve
arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis BaúkanlÕ÷Õ eliyle
düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve di÷er kolluk hizmetleri için
yeteri kadar kuvvet ilgili makamlarca Meclis BaúkanlÕ÷Õna tahsis
edilir.
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yerine getirilmesini gerektiren haller dÕúÕnda, Meclis
tartÕúmalarÕna
katÕlamazlar;
Baúkan
oy
kullanamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleúik toplantÕlarÕnda
BaúkanlÕk DivanÕ, Millet Meclisi BaúkanlÕk DivanÕdÕr.

c) øçtüzük, Siyasi Parti GruplarÕ ve Kolluk øúleri
Madde 85- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler,
çalÕúmalarÕnÕ, kendi yaptÕklarÕ øçtüzüklerin hükümlerine göre
yürütürler.
øçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarÕnÕn, Meclislerin bütün
faaliyetlerine kuvvetleri oranÕnda katÕlmalarÕnÕ sa÷layacak yolda
düzenlenir. Siyasî parti gruplarÕ, en az on üyeden meydana gelir.
Meclisler, kendi kolluk iúlerini BaúkanlarÕ eliyle düzenler ve
yürütürler.

Madde 21- Meclis görüúmelerini øç tüzük
hükümlerine göre yapar.
Madde 30- Büyük Millet Meclisi kendi
kolluk iúlerini BaúkanÕ eliyle düzenler ve
yürütür.
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D. ToplantÕ ve karar yeter sayÕsÕ
Madde 96 – (De÷iúik birinci fÕkra: 31/5/2007-5678/3
md.;HalkoylamasÕ 21/10/2007) (51) Türkiye Büyük Millet
Meclisi, yapaca÷Õ seçimler dahil bütün iúlerinde üye tamsayÕsÕnÕn
en az üçte biri ile toplanÕr. Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Anayasada baúkaca bir hüküm yoksa toplantÕya katÕlanlarÕn salt
ço÷unlu÷u ile karar verir; ancak karar yeter sayÕsÕ hiçbir úekilde
üye tamsayÕsÕnÕn dörtte birinin bir fazlasÕndan az olamaz.
Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
katÕlamadÕklarÕ oturumlarÕnda, kendileri yerine oy kullanmak
üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile
birlikte en çok iki oy kullanabilir.
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d) ToplantÕ ve Karar Yeter SayÕsÕ
Madde 86- Her Meclis, üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷uyla
toplanÕr ve Anayasada baúkaca hüküm yoksa, toplantÕya
katÕlanlarÕn salt ço÷unlu÷uyla karar verir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplantÕ yetersayÕsÕ, her iki
Meclis üye tamsayÕsÕ toplamÕnÕn salt ço÷unlu÷udur.

(51) FÕkranÕn ølk ùekli:
Anayasada, baúkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tam sayÕsÕnÕn en az üçte biri ile toplanÕr ve toplantÕya
katÕlanlarÕn salt ço÷unlu÷u ile karar verir; ancak karar yeter sayÕsÕ
hiç bir úekilde üye tam sayÕsÕnÕn dörtte birinin bir fazlasÕndan az
olamaz.

64

E. Görüúmelerin açÕklÕ÷Õ ve yayÕmlanmasÕ
Madde 97 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki
görüúmeler açÕktÕr ve tutanak dergisinde tam olarak yayÕmlanÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi øçtüzük hükümlerine göre kapalÕ
oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüúmelerin yayÕmÕ
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararÕna ba÷lÕdÕr.
Meclisteki açÕk görüúmelerin, o oturumdaki BaúkanlÕk DivanÕnÕn
teklifi üzerine Meclisce baúkaca bir karar alÕnmadÕkça, her türlü
vasÕta ile yayÕmÕ serbesttir.

e) Görüúmelerin AçÕklÕ÷Õ ve YayÕnlanmasÕ
Madde 87- Meclis görüúmeleri açÕktÕr ve ilgili Meclisin tutanak
dergisinde tam olarak yayÕnlanÕr.
Meclisler, øçtüzük hükümlerine uygun olarak kapalÕ oturumlar
yapabilir; bu oturumlardaki görüúmelerin yayÕmÕ ilgili Meclisin
kararÕna ba÷lÕdÕr.
Meclislerdeki açÕk görüúmelerin her türlü vasÕta ile yayÕmÕ
önlenemez.

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim
yollarÕ
A. Genel olarak
Madde 98 – Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis
araútÕrmasÕ, genel görüúme, gensoru ve Meclis soruúturmasÕ
yollarÕyla denetleme yetkisini kullanÕr.
Soru, Bakanlar Kurulu adÕna, sözlü veya yazÕlÕ olarak
cevaplandÕrÕlmak üzere Baúbakan veya bakanlardan bilgi

III. TBMM’nin Denetim YollarÕ
a) Genel Olarak
Madde 88- Soru, genel görüúme, Meclis soruúturmasÕ ve Meclis
araútÕrmasÕ her iki Meclisin yetkilerindendir.
Meclis araútÕrmasÕ, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapÕlan
incelemeden ibarettir.

Madde 20- Meclis görüúmeleri herkese
açÕktÕr ve oldu÷u gibi yayÕlÕr.
Fakat Meclis, øçtüzük hükümlerine uygun
olarak kapalÕ oturumlar dahi yapabilir.
KapalÕ oturumlardaki görüúmeleri yaymak
Meclisin kararÕna ba÷lÕdÕr.
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istemekten ibarettir.
Meclis araútÕrmasÕ, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapÕlan
incelemeden ibarettir.
Genel görüúme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli
bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda
görüúülmesidir.
Soru, Meclis araútÕrmasÕ ve genel görüúme ile ilgili önergelerin
verilme úekli, içeri÷i ve kapsamÕ ile cevaplandÕrÕlma, görüúme ve
araútÕrma yöntemleri Meclis øçtüzü÷ü ile düzenlenir.
B. Gensoru
Madde 99 – Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adÕna veya
en az yirmi milletvekilinin imzasÕyla verilir.
Gensoru önergesi, veriliúinden sonraki üç gün içinde bastÕrÕlarak
üyelere da÷ÕtÕlÕr; da÷ÕtÕlmasÕndan itibaren on gün içinde gündeme
alÕnÕp alÕnmayaca÷Õ görüúülür. Bu görüúmede, ancak önerge
sahiplerinden biri, siyasi parti gruplarÕ adÕna birer milletvekili,
Bakanlar Kurulu adÕna Baúbakan veya bir bakan konuúabilir.
Gündeme alma kararÕyla birlikte, gensorunun görüúülme günü de
belli edilir; ancak gensorunun görüúülmesi, gündeme alma
kararÕnÕn verildi÷i tarihten baúlayarak iki gün geçmedikçe
yapÕlamaz ve yedi günden sonraya bÕrakÕlamaz.
Gensoru görüúmeleri sÕrasÕnda üyelerin veya gruplarÕn verecekleri
gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven
iste÷i, bir tam gün geçtikten sonra oylanÕr.
Bakanlar Kurulunun veya bir bakanÕn düúürülebilmesi, üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷uyla olur; oylamada yalnÕz güvensizlik
oylarÕ sayÕlÕr.
Meclis çalÕúmalarÕnÕn dengeli olarak yürütülmesi amacÕna ve
yukarÕdaki ilkelere uygun olmak kaydÕyla gensoru ile ilgili di÷er
hususlar øçtüzükle belirlenir.

b) Gensoru
Madde 89- (20/9/1971-1488/1 md.) (22) Gensoru yetkisi yalnÕz
Millet Meclisinindir. Gensoru önergesi bir siyasî parti grubu
adÕna veya en az 10 milletvekilinin imzasÕyla verilir.
Gensoru önergesinin gündeme alÕnÕp alÕnmayaca÷Õ, veriliúinden
sonraki üç birleúim içinde görüúülür. Bu görüúmede, ancak
önerge sahiplerinden biri, siyasî parti gruplarÕ adÕna birer
milletvekili, Bakanlar Kurulu adÕna Baúbakan veya bir bakan
konuúabilir.
Gensoru
önergelerinin
gerekti÷inde
önceden
basÕlÕp
da÷ÕtÕlmasÕnÕ ve Meclis çalÕúmalarÕnÕn dengeli olarak
yürütülmesini düzenleyici hükümler içtüzükte gösterilir.
Gündeme alma kararÕyla birlikte gensorunun görüúme günü de
belli edilir.
Gensorunun görüúülmesi, gündeme alma kararÕ tarihinden
baúlayarak iki gün geçmedikçe yapÕlamaz ve yedi günden
sonraya bÕrakÕlamaz.
Gensoru görüúmeleri sÕrasÕnda üyelerin verecekleri gerekçeli
güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven iste÷i,
bir tam gün geçtikten sonra oylanÕr.
Bakanlar Kurulunun veya bir bakanÕn düúürülebilmesi, üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷uyla olur.
(22) Maddenin ølk ùekli:
Gensoru yetkisi yalnÕz Millet Meclisinindir.
Milletvekillerince veya bir siyasi parti grubunca verilen gensoru
önergesinin gündeme alÕnÕp alÕnmayaca÷Õ, veriliúinden sonraki
ilk birleúimde görüúülür. Bu görüúmede, ancak önerge sahibi

Madde 22- Soru, gensoru ve Meclis
soruúturmasÕ Meclisin yetkilerinden olup
bunlarÕn nasÕl yapÕlaca÷Õ øç tüzükte
gösterilir.
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veya önerge sahiplerinden biri, siyasi parti gruplarÕ adÕna birer
milletvekili, Bakanlar Kurulu adÕna Baúbakan veya bir Bakan
konuúabilir.
Gündeme alma kararÕ ile birlikte gensorunun görüúülme günü de
belli edilir.
Gensorunun görüúülmesi, gündeme alma kararÕ tarihinden
baúlayarak iki gün geçmedikçe yapÕlamaz ve yedi günden
sonraya bÕrakÕlamaz.
Gensoru görüúmeleri sÕrasÕnda üyelerin verecekleri gerekçeli
güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven iste÷i,
bir tam gün geçtikten sonra oylanÕr.
Bakanlar Kurulunun veya bir BakanÕn düúürülebilmesi, üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷uyla olur.

C. Meclis soruúturmasÕ
Madde 100 –(52)Baúbakan veya bakanlar hakkÕnda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tamsayÕsÕnÕn en az onda birinin
verece÷i önerge ile, soruúturma açÕlmasÕ istenebilir. Meclis, bu
istemi en geç bir ay içinde görüúür ve (Ek ibare: 3/10/20014709/31 md.) gizli oyla karara ba÷lar.
Soruúturma açÕlmasÕna karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi
partilerin, güçleri oranÕnda komisyona verebilecekleri üye
sayÕsÕnÕn üç katÕ olarak gösterecekleri adaylar arasÕndan her parti
için ayrÕ ayrÕ ad çekme suretiyle kurulacak onbeú kiúilik bir
komisyon tarafÕndan soruúturma yapÕlÕr. Komisyon, soruúturma
sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclise sunar.
SoruúturmanÕn bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki
aylÕk yeni ve kesin bir süre verilir. (Ek cümle: 3/10/20014709/31 md.) Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet
Meclisi BaúkanlÕ÷Õna teslimi zorunludur.
(De÷iúik: 3/10/2001-4709/31 md.) Rapor BaúkanlÕ÷a verildi÷i
tarihten itibaren on gün içinde da÷ÕtÕlÕr, da÷ÕtÕmÕndan itibaren on
gün içinde görüúülür ve gerek görüldü÷ü takdirde ilgilinin Yüce
Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararÕ ancak üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷unun gizli oyuyla alÕnÕr.
Meclisteki siyasi parti gruplarÕnda, Meclis soruúturmasÕ ile ilgili
görüúme yapÕlamaz ve karar alÕnamaz.
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c) Meclis SoruúturmasÕ
Madde 90- Baúbakan veya Bakanlar hakkÕnda yapÕlacak
soruúturma istemleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleúik
toplantÕsÕnda görüúülür ve karara ba÷lanÕr.
Soruúturma, her iki Meclisten eúit sayÕda seçilecek üyelerden
kurulu komisyonca yürütülür.
Yüce Divana sevk hususundaki karar birleúik toplantÕda verilir.
Meclislerdeki siyasi parti gruplarÕnda, Meclis soruúturmasÕ ile
ilgili görüúme yapÕlamaz ve karar alÕnamaz.
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(52) Maddenin ølk ùekli:
Baúbakan veya bakanlar hakkÕnda, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üye tamsayÕsÕnÕn en az onda birinin verece÷i önerge ile,
soruúturma açÕlmasÕ istenebilir. Meclis bu istemi en geç bir ay
içinde görüúür ve karara ba÷lar.
Soruúturma açÕlmasÕna karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi
partilerin, güçleri oranÕnda komisyona verebilecekleri üye
sayÕsÕnÕn üç katÕ olarak gösterecekleri adaylar arasÕndan her parti
için ayrÕ ayrÕ ad çekmek suretiyle kurulacak onbeú kiúilik bir
komisyon tarafÕndan soruúturma yapÕlÕr. Komisyon, soruúturma
sonucunu belirtilen raporunu iki ay içinde Meclise sunar.
SoruúturmanÕn bu sürede bitirilmemesi halinde, komisyona iki
aylÕk yeni ve kesin bir süre verilir.
Meclis, raporu öncelikle görüúür ve gerek gördü÷ü takdirde
ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verir. Yüce Divana sevk
kararÕ ancak üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile alÕnÕr.
Meclisteki siyasi parti gruplarÕnda, Meclis soruúturmasÕ ile ilgili
görüúme yapÕlamaz ve karar alÕnamaz.
øKøNCø BÖLÜM
YÜRÜTME
I. CumhurbaúkanÕ
A. Nitelikleri ve tarafsÕzlÕ÷Õ
Madde 101 – (De÷iúik: 31/5/2007- 5678/4 md., HalkoylamasÕ
21/10/2007) (53)
CumhurbaúkanÕ, kÕrk yaúÕnÕ doldurmuú ve yüksek ö÷renim
yapmÕú Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere
ve milletvekili seçilme yeterli÷ine sahip Türk vatandaúlarÕ
arasÕndan, halk tarafÕndan seçilir.
CumhurbaúkanÕnÕn görev süresi beú yÕldÕr. Bir kimse en fazla iki
defa CumhurbaúkanÕ seçilebilir.
CumhurbaúkanlÕ÷Õna Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
içinden veya Meclis dÕúÕndan aday gösterilebilmesi yirmi
milletvekilinin yazÕlÕ teklifi ile mümkündür. AyrÕca, en son
yapÕlan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamÕ
birlikte hesaplandÕ÷Õnda yüzde onu geçen siyasi partiler ortak
aday gösterebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜTME GÖREVø
øKøNCø BÖLÜM
YÜRÜTME
A) CumhurbaúkanÕ
I. Seçimi ve TarafsÕzlÕ÷Õ
Madde 95- CumhurbaúkanÕ, Türkiye Büyük Millet Meclisince,
kÕrk yaúÕnÕ doldurmuú ve yüksek ö÷renim yapmÕú kendi üyeleri
arasÕndan, üye tamsayÕsÕnÕn üçte iki ço÷unlu÷u ile ve gizli oyla
yedi yÕllÕk bir süre için seçilir; ilk iki oylamada bu ço÷unluk
sa÷lanamazsa, salt ço÷unlukla yetinilir.
Bir kimse arka arkaya iki defa CumhurbaúkanÕ seçilemez.
CumhurbaúkanÕ seçilenin partisi ile iliúi÷i kesilir ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeli÷i sÕfatÕ sona erer.
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CumhurbaúkanÕ seçilenin, varsa partisi ile iliúi÷i kesilir ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli÷i sona erer.
(53) Maddenin ølk ùekli:
CumhurbaúkanÕ, Türkiye Büyük Millet Meclisince kÕrk yaúÕnÕ
doldurmuú ve yüksekö÷renim yapmÕú kendi üyeleri veya bu
niteliklere ve milletvekili seçilme yeterli÷ine sahip Türk
vatandaúlarÕ arasÕndan yedi yÕllÕk bir süre için seçilir.
CumhurbaúkanlÕ÷Õna Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
dÕúÕndan aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayÕsÕnÕn en az
beúte birinin yazÕlÕ önerisiyle mümkündür.
Bir kimse, iki defa CumhurbaúkanÕ seçilemez.
CumhurbaúkanÕ seçilenin, varsa partisi ile iliúi÷i kesilir ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeli÷i sona erer.

B. Seçimi
Madde 102 -(De÷iúik: 31/5/2007- 5678/5 md. HalkoylamasÕ
21/10/2007)(54) CumhurbaúkanÕ seçimi, CumhurbaúkanÕnÕn
görev süresinin dolmasÕndan önceki altmÕú gün içinde; makamÕn
herhangi bir sebeple boúalmasÕ halinde ise boúalmayÕ takip eden
altmÕú gün içinde tamamlanÕr.
Genel oyla yapÕlacak seçimde, geçerli oylarÕn salt ço÷unlu÷unu
alan aday CumhurbaúkanÕ seçilmiú olur. ølk oylamada bu
ço÷unluk sa÷lanamazsa, bu oylamayÕ izleyen ikinci pazar günü
ikinci oylama yapÕlÕr. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almÕú
bulunan iki aday katÕlÕr ve geçerli oylarÕn ço÷unlu÷unu alan aday
CumhurbaúkanÕ seçilmiú olur.
økinci oylamaya katÕlmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü
veya seçilme yeterli÷ini kaybetmesi halinde; ikinci oylama,
boúalan adaylÕ÷Õn birinci oylamadaki sÕraya göre ikame edilmesi
suretiyle yapÕlÕr. økinci oylamaya tek adayÕn kalmasÕ halinde, bu
oylama referandum úeklinde yapÕlÕr. Aday, geçerli oylarÕn
ço÷unlu÷unu aldÕ÷Õ takdirde CumhurbaúkanÕ seçilmiú olur.
CumhurbaúkanÕ göreve baúlayÕncaya kadar görev süresi dolan
CumhurbaúkanÕnÕn görevi devam eder.
CumhurbaúkanlÕ÷Õ seçimine iliúkin usûl ve esaslar kanunla
düzenlenir.
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VII. Görevin Sona Ermesi ve Yeni CumhurbaúkanÕ Seçimi
Madde 101- CumhurbaúkanÕnÕn görev süresinin dolmasÕna
onbeú gün kalÕnca veya CumhurbaúkanlÕ÷Õ boúalÕnca, Türkiye
Büyük Millet Meclisi yeni CumhurbaúkanÕnÕ seçer; Türkiye
Büyük Millet Meclisi toplanÕk de÷ilse, hemen toplantÕya
ça÷ÕrÕlÕr.

Madde 31- Türkiye CumhurbaúkanÕ, Büyük
Millet Meclisi kamutayÕ tarafÕndan ve kendi
üyeleri arasÕndan bir seçim dönemi için
seçilir. CumhurbaúkanlÕ÷Õ görevi, yeni
CumhurbaúkanÕnÕn seçimine kadar sürer.
Yeniden seçilmek olur.
Madde34-CumhurbaúkanlÕ÷Õ
boú
kaldÕ÷Õnda
Meclis
toplanÕksa
CumhurbaúkanÕnÕ hemen seçer.
Meclis toplanÕk de÷ilse BaúkanÕ tarafÕndan
hemen
toplanmaya
ça÷rÕlarak
CumhurbaúkanÕ seçilir. Meclisin seçim
dönemi sona ermiú veya seçimin
yenilenmesine karar verilmiú olursa
CumhurbaúkanÕnÕ gelecek Meclis seçer.
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(54) Maddenin ølk ùekli:
CumhurbaúkanÕ, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayÕsÕnÕn
üçte iki ço÷unlu÷u ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet
Meclisi toplantÕ halinde de÷ilse hemen toplantÕya ça÷rÕlÕr.
CumhurbaúkanÕnÕn görev süresinin dolmasÕndan otuz gün önce
veya CumhurbaúkanlÕ÷Õ makamÕnÕn boúalmasÕndan on gün sonra
CumhurbaúkanlÕ÷Õ seçimine baúlanÕr ve seçime baúlama
tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandÕrÕlÕr. Bu sürenin ilk
on günü içinde adaylarÕn Meclis BaúkanlÕk DivanÕna bildirmesi
ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanmasÕ gerekir.
En az üçer gün ara ile yapÕlacak oylamalarÕn ilk ikisinde üye
tamsayÕsÕnÕn üçte iki ço÷unluk oyu sa÷lanamazsa üçüncü
oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayÕsÕnÕn salt
ço÷unlu÷unu sa÷layan aday CumhurbaúkanÕ seçilmiú olur. Bu
oylamada üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u sa÷lanamadÕ÷Õ
takdirde üçüncü oylamada en çok oy almÕú bulunan iki aday
arasÕnda dördüncü oylama yapÕlÕr, Bu oylamada da üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile CumhurbaúkanÕ seçilemedi÷i
takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri
yenilenir.
Seçilen yeni CumhurbaúkanÕ göreve baúlayÕncaya kadar görev
süresi dolan CumhurbaúkanÕnÕn görevi devam eder.
C. Andiçmesi
Madde 103 – CumhurbaúkanÕ, görevine baúlarken Türkiye Büyük
Millet Meclisi önünde aúa÷Õdaki úekilde andiçer:
"CumhurbaúkanÕ sÕfatÕyla, Devletin varlÕ÷Õ ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ,
vatanÕn ve milletin bölünmez bütünlü÷ünü, milletin kayÕtsÕz ve
úartsÕz egemenli÷ini koruyaca÷Õma, Anayasaya, hukukun
üstünlü÷üne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkÕlâplarÕna ve laik
Cumhuriyet ilkesine ba÷lÕ kalaca÷Õma, milletin huzur ve refahÕ,
milli dayanÕúma ve adalet anlayÕúÕ içinde herkesin insan
haklarÕndan ve temel hürriyetlerinden yararlanmasÕ ülküsünden
ayrÕlmayaca÷Õma, Türkiye Cumhuriyetinin úan ve úerefini
korumak, yüceltmek ve üzerime aldÕ÷Õm görevi tarafsÕzlÕkla
yerine getirmek için bütün gücümle çalÕúaca÷Õma Büyük Türk
Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve úerefim üzerine
andiçerim."

II. Andiçmesi
Madde 96- CumhurbaúkanÕ, görevine baúlarken Türkiye Büyük
Millet Meclisi önünde úöyle and içer:
“CumhurbaúkanÕ sÕfatÕyla, Türk Devletinin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õna,
VatanÕn ve Milletin bütünlü÷üne yönelecek her tehlikeye karúÕ
koyaca÷Õma; Milletin kayÕtsÕz úartsÕz egemenli÷ini ve AnayasayÕ
sayaca÷Õma ve savunaca÷Õma; insan haklarÕna dayanan
demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsÕzlÕktan
ayrÕlmayaca÷Õma; Türkiye Cumhuriyetinin úan ve úerefini
koruyup yüceltmek ve üzerime aldÕ÷Õm görevi yerine getirmek
için bütün gücümle ve varlÕ÷Õmla çalÕúaca÷Õma namusum
üzerine söz veririm.”

Madde 38-(10/4/1928-1222)(8)
CumhurbaúkanÕ, seçiminden hemen sonra
Meclis önünde úöyle andiçer:
“Namusum üzerine söz veririm ki:
CumhurbaúkanÕ
olarak,
Cumhuriyet
kanunlarÕnÕ, milletin egemenlik esaslarÕnÕ
sayaca÷Õm; Ve bunlarÕ müdafaa edece÷im;
Türk
milletinin
mutlulu÷una
bütün
ba÷lÕlÕ÷Õmla, bütün kuvvetimle çalÕúaca÷Õm;
Türk Devletine yönelecek her tehlikeyi en
son úiddetle önleyece÷im; Türkiye’nin
úanÕnÕ, úerefini koruyup yükseltmek, üstüme
aldÕ÷Õm görevin isterlerini yerine getirmek
için olanca varlÕ÷Õmla çalÕúmaktan asla
ayrÕlmÕyaca÷Õm.”
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(8) Maddenin ilk úekli:
“Reisicumhur intihabÕ akabinde ve Meclis
huzurunda úu suretle yemin eder:
(Reisicumhur sÕfatÕ ile Cumhuriyetin
kanunlarÕna ve hakîmiyeti milliye esaslarÕna
riayet ve bunlarÕ müdafaa, Türk Milletinin
saadetine sadÕkane ve bütün kuvvetimle
sarfÕ mesai, Türk devletine teveccüh edecek
her tehlikeyi kemali úiddetle men
Türkiye’nin úan ve úerefini vikaye ve ilaya
ve deruhde etti÷im vazifenin icabatÕna
hasrÕnefs
etmekten
ayrÕlmÕyaca÷Õma
“Vallahi”)”.

D. Görev ve yetkileri
Madde 104 – CumhurbaúkanÕ Devletin baúÕdÕr. Bu sÕfatla
Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birli÷ini temsil eder;
AnayasanÕn uygulanmasÕnÕ, Devlet organlarÕnÕn düzenli ve
uyumlu çalÕúmasÕnÕ gözetir.
Bu amaçlarla AnayasanÕn ilgili maddelerinde gösterilen úartlara
uyarak yapaca÷Õ görev ve kullanaca÷Õ yetkiler úunlardÕr:
a) Yasama ile ilgili olanlar:
Gerekli gördü÷ü takdirde, yasama yÕlÕnÕn ilk günü Türkiye Büyük
Millet Meclisinde açÕlÕú konuúmasÕnÕ yapmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerekti÷inde toplantÕya
ça÷Õrmak,
KanunlarÕ yayÕmlamak,
KanunlarÕ tekrar görüúülmek üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisine geri göndermek,
Anayasa de÷iúikliklerine iliúkin kanunlarÕ gerekli gördü÷ü
takdirde halkoyuna sunmak,
KanunlarÕn, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük
Millet Meclisi øçtüzü÷ünün, tümünün veya belirli hükümlerinin
Anayasaya úekil veya esas bakÕmÕndan aykÕrÕ olduklarÕ gerekçesi
ile Anayasa Mahkemesinde iptal davasÕ açmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar
vermek,
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III. Görev ve Yetkileri
Madde 97- CumhurbaúkanÕ Devletin baúÕdÕr. Bu sÕfatla, Türkiye
Cumhuriyetini ve Milletin birli÷ini temsil eder.
CumhurbaúkanÕ, gerekli gördükçe, Bakanlar Kuruluna baúkanlÕk
eder; yabancÕ Devletlere Türk devletinin temsilcilerini gönderir
ve Türkiye’ye gönderilen yabancÕ Devlet temsilcilerini kabûl
eder; milletlerarasÕ andlaúmalarÕ onaylar ve yayÕnlar; sürekli
hastalÕk, sakatlÕk ve kocama sebebiyle belirli kiúilerin cezalarÕnÕ
hafifletebilir veya kaldÕrabilir.

Madde 32- CumhurbaúkanÕ, Devletin
baúÕdÕr. Bu sÕfatla törenli oturumlarda
Meclise ve gerekli gördükçe bakanlar
kuruluna BaúkanlÕk eder ve CumhurbaúkanÕ
kaldÕkça Meclis tartÕúma ve görüúmelerine
katÕlamaz ve oy veremez.
Madde 35- CumhurbaúkanÕ, Meclisin kabul
etti÷i kanunlarÕ on gün içinde ilan eder.
CumhurbaúkanÕ, uygun bulmadÕ÷Õ kanunlarÕ
bir daha görüúülmek üzere gene on gün
içinde gerekçesi ile birlikte Meclise geri
verir. Anayasa ile Bütçe kanunu bu hüküm
dÕúÕndadÕr.
Meclis geri verilen kanunu gene kabul
ederse CumhurbaúkanÕ onu ilan etmek
ödevindedir.
Madde 36- CumhurbaúkanÕ her yÕl KasÕm
ayÕnda hükümetin geçen yÕldaki çalÕúmalarÕ
ve giren yÕl içinde alÕnmasÕ uygun görülen
tedbirler hakkÕnda bir söylev verir. Yahut
söylevini Baúbakana okutur.
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b) Yürütme alanÕna iliúkin olanlar:
BaúbakanÕ atamak ve istifasÕnÕ kabul etmek,
BaúbakanÕn teklifi üzerine bakanlarÕ atamak ve görevlerine son
vermek,
Gerekli gördü÷ü hallerde Bakanlar Kuruluna baúkanlÕk etmek
veya Bakanlar Kurulunu baúkanlÕ÷Õ altÕnda toplantÕya ça÷Õrmak,
YabancÕ devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek,
Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancÕ devlet temsilcilerini
kabul etmek,
MilletlerarasÕ andlaúmalarÕ onaylamak ve yayÕmlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adÕna Türk SilahlÕ Kuvvetlerinin
BaúkomutanlÕ÷ÕnÕ temsil etmek,
Türk SilahlÕ Kuvvetlerinin kullanÕlmasÕna karar vermek,
Genelkurmay BaúkanÕnÕ atamak,
Milli Güvenlik Kurulunu toplantÕya ça÷Õrmak,
Milli Güvenlik Kuruluna BaúkanlÕk etmek,
BaúkanlÕ÷Õnda toplanan Bakanlar Kurulu kararÕyla sÕkÕyönetim
veya ola÷anüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname
çÕkarmak,
Kararnameleri imzalamak,
Sürekli hastalÕk, sakatlÕk ve kocama sebebi ile belirli kiúilerin
cezalarÕnÕ hafifletmek veya kaldÕrmak,
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve BaúkanÕnÕ atamak,
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araútÕrma ve denetleme
yaptÕrtmak,
Yüksekö÷retim Kurulu üyelerini seçmek,
Üniversite rektörlerini seçmek,
c) YargÕ ile ilgili olanlar:
Anayasa Mahkemesi üyelerini, DanÕútay üyelerinin dörtte birini,
YargÕtay Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ ve YargÕtay Cumhuriyet
BaúsavcÕvekilini, Askerî YargÕtay üyelerini, Askerî Yüksek ødare
Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulu
üyelerini seçmek.
CumhurbaúkanÕ, ayrÕca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme
ve atama görevleri ile di÷er görevleri yerine getirir ve yetkileri
kullanÕr.
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Madde 37- CumhurbaúkanÕ, yabancÕ
devletler yanÕnda Türkiye Cumhuriyetinin
siyasi temsilcilerini tayin eder ve yabancÕ
devletlerin siyasi temsilcilerini kabul eder.
Madde 42- CumhurbaúkanÕ, Hükümetin
teklifi üzerine, daimi malulluk veya kocama
gibi özlük sebeplerden dolayÕ belli
kimselerin cezalarÕnÕ kaldÕrabilir veya
hafifletebilir.
CumhurbaúkanÕ, Büyük Millet Meclisi
tarafÕndan sanÕklanarak hüküm giyen
bakanlar hakkÕnda bu yetkiyi kullanamaz.
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E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali
Madde 105 – CumhurbaúkanÕnÕn, Anayasa ve di÷er kanunlarda
Baúbakan ve ilgili bakanÕn imzalarÕna gerek olmaksÕzÕn tek baúÕna
yapabilece÷i belirtilen iúlemleri dÕúÕndaki bütün kararlarÕ,
Baúbakan ve ilgili bakanlarca imzalanÕr; bu kararlardan Baúbakan
ve ilgili bakan sorumludur.
CumhurbaúkanÕnÕn resen imzaladÕ÷Õ kararlar ve emirler aleyhine
Anayasa Mahkemesi dahil, yargÕ mercilerine baúvurulamaz.
CumhurbaúkanÕ, vatana ihanetten dolayÕ, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayÕsÕnÕn en az üçte birinin teklifi üzerine, üye
tamsayÕsÕnÕn en az dörtte üçünün verece÷i kararla suçlandÕrÕlÕr.

IV. Sorumsuzlu÷u
Madde 98- CumhurbaúkanÕ, görevleriyle ilgili iúlemlerinden
sorumlu de÷ildir.
CumhurbaúkanÕnÕn bütün kararlarÕ, Baúbakan ve ilgili
Bakanlarca imzalanÕr. Bu kararlardan Baúbakan ile ilgili Bakan
sorumludur.

Madde 39- CumhurbaúkanÕnÕn çÕkaraca÷Õ
bütün kararlar Baúbakan ile birlikte ilgili
Bakan tarafÕndan imzalanÕr.

F. CumhurbaúkanÕna vekillik etme
Madde 106 – CumhurbaúkanÕnÕn hastalÕk ve yurt dÕúÕna çÕkma
gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrÕlmasÕ hallerinde,
görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya baúka bir sebeple
CumhurbaúkanlÕ÷Õ makamÕnÕn boúalmasÕ halinde de yenisi
seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaúkanÕ
CumhurbaúkanlÕ÷Õna vekillik eder ve CumhurbaúkanÕna ait
yetkileri kullanÕr.

VI. CumhurbaúkanÕna Vekillik Etme
Madde 100- CumhurbaúkanÕnÕn hastalÕk ve yurt dÕúÕna çÕkma
gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrÕlmasÕ hallerinde,
görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya baúka bir
sebeple CumhurbaúkanÕ makamÕnÕn boúalmasÕ halinde de yenisi
seçilinceye
kadar,
Cumhuriyet
Senatosu
BaúkanÕ
CumhurbaúkanlÕ÷Õna vekillik eder.

Madde 33- CumhurbaúkanÕ, hastalÕk ve
memleket dÕúÕ yolculuk gibi bir sebeple
görevini yapamaz veya ölüm, çekilme ve
baúka sebeple CumhurbaúkanlÕ÷Õ açÕk
kalÕrsa Büyük Millet Meclisi BaúkanÕ vekil
olarak CumhurbaúkanlÕ÷Õ görevini yapar.

G. CumhurbaúkanÕ Genel Sekreterli÷i
Madde 107 – CumhurbaúkanlÕ÷Õ Genel Sekreterli÷inin kuruluúu,
teúkilat ve çalÕúma esaslarÕ, personel atama iúlemleri
CumhurbaúkanlÕ÷Õ kararnamesi ile düzenlenir.
H. Devlet Denetleme Kurulu
Madde 108 – ødarenin hukuka uygunlu÷unun, düzenli ve verimli
úekilde yürütülmesinin ve geliútirilmesinin sa÷lanmasÕ amacÕyla,
CumhurbaúkanlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak kurulan Devlet Denetleme
Kurulu, CumhurbaúkanÕnÕn iste÷i üzerine, tüm kamu kurum ve
kuruluúlarÕnda ve sermayesinin yarÕsÕndan fazlasÕna bu kurum ve
kuruluúlarÕn katÕldÕ÷Õ her türlü kuruluúta, kamu kurumu
niteli÷inde olan meslek kuruluúlarÕnda, her düzeydeki iúçi ve
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Madde 41- CumhurbaúkanÕ, vatan hayÕnlÕ÷Õ
halinde Büyük Millet meclisine karúÕ
sorumludur. CumhurbaúkanÕnÕn çÕkaraca÷Õ
bütün kararlardan do÷acak sorumlar 39
V. Sorumlulu÷u
Madde 99- CumhurbaúkanÕ, vatan hainli÷inden dolayÕ, Türkiye uncu madde gere÷ince bu kararÕ imzalayan
Büyük Millet Meclisi üye tamsayÕsÕnÕn en az üçte birinin teklifi BaúbakanÕn ve ilgili bakanÕndÕr.
üzerine, üye tamsayÕsÕnÕn en az üçte ikisinin Meclislerin birleúik CumhurbaúkanÕnÕn özlük iúlerinden dolayÕ
sorumlanmasÕ
gerekirse
AnayasanÕn
toplantÕsÕnda verece÷i kararla suçlandÕrÕlÕr.
milletvekilli÷i dokunulmazlÕ÷Õ ile ilgili 17
nci maddesi hükümlerine uyulur.
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iúveren meslek kuruluúlarÕnda, kamuya yararlÕ derneklerle
vakÕflarda, her türlü inceleme, araútÕrma ve denetlemeleri yapar.
SilahlÕ Kuvvetler ve yargÕ organlarÕ, Devlet Denetleme
Kurulunun görev alanÕ dÕúÕndadÕr.
Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden BaúkanÕ,
kanunda
belirlenen
nitelikteki
kiúiler
arasÕndan,
CumhurbaúkanÕnca atanÕr.
Devlet Denetleme Kurulunun iúleyiúi, üyelerinin görev süresi ve
di÷er özlük iúleri, kanunla düzenlenir.

II. Bakanlar Kurulu
A. Kuruluú
Madde 109 – Bakanlar Kurulu, Baúbakan ve bakanlardan
kurulur.
Baúbakan, CumhurbaúkanÕnca, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri arasÕndan atanÕr.
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili
seçilme yeterli÷ine sahip olanlar arasÕndan Baúbakanca seçilir ve
CumhurbaúkanÕnca atanÕr; gerekti÷inde BaúbakanÕn önerisi
üzerine CumhurbaúkanÕnca görevlerine son verilir.
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Madde 43- CumhurbaúkanÕnÕn ödene÷i
özel kanunla gösterilir.

B) Bakanlar Kurulu
I. Kuruluú
Madde 102- Bakanlar Kurulu, Baúbakan ve Bakanlardan
kuruludur.
Baúbakan, CumhurbaúkanÕnca, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri arasÕndan atanÕr.
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya
milletvekili seçilme yeterli÷ine sahibolanlar arasÕndan
Baúbakanca seçilir ve CumhurbaúkanÕnca atanÕr.

Madde 44-(5/2/1937-3115 ve 29/11/19373272)(9)
Baúbakan, CumhurbaúkanÕnca
Meclis üyeleri arasÕndan tayin olunur.
Öteki bakanlar Baúbakanca meclis üyeleri
arasÕndan seçilip tamamÕ CumhurbaúkanÕ
tarafÕndan onandÕktan sonra Meclise
sunulur.
Meclis toplanÕk de÷ilse sunma iúi Meclisin
toplanmasÕna bÕrakÕlÕr.
Hükûmet, tutaca÷Õ yolu ve siyasi görüúünü
en geç bir hafta içinde Meclise bildirir ve
ondan güven ister.
(9) Maddenin ilk úekli:
Baúvekil, Reisicumhur canibinden ve
Meclis azasÕ meyanÕndan tayin olunur. Sair
vekiller Baúvekil tarafÕndan, Meclis azasÕ
arasÕndan
intihap
olunarak
heyeti
umumiyesi reisicumhurun tasdiki ile
Meclise arzolunur. Meclis müctemi de÷ilse
arz keyfiyeti meclisin içtimaÕna talik olunur.
Hükümet hattÕ hareket ve siyasi noktai
nazarÕnÕ azami bir hafta zarfÕnda Meclise
bildirir ve itimat talep eder”.
Maddenin 3115 sayÕlÕ kanunla de÷iúiklik
úekli:
Baúvekil, Reisicumhur canibinden ve
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Meclis azasÕ meyanÕndan tayin olunur. Sair
vekiller Baúvekil tarafÕndan Meclis azasÕ
arasÕndan
intihap
olunarak
heyeti
umumiyesi Reisicumhurun tasdiki ile
Meclise arz olunur.
Meclis müçtemi de÷ilse arz keyfiyeti
Meclisin içtimaÕna talik olunur.
Hükûmet hattÕ hareket ve siyasi noktai
nazarÕnÕ azami bir hafta zarfÕnda Meclise
bildirir ve itimat talep eder.
Siyasi müsteúarlarÕ Baúvekil, Meclis azasÕ
arasÕndan geçerek Reisicumhurun tasdikine
arz eder.
Madde 45- Bakanlar, BaúbakanÕn reisli÷i
altÕnda (Bakanlar Kurulu)’nu meydana
getirir.
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B. Göreve baúlama ve güvenoyu
Madde 110 – Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi
tatilde ise toplantÕya ça÷rÕlÕr.
Bakanlar Kurulunun programÕ, kuruluúundan en geç bir hafta
içinde Baúbakan veya bir bakan tarafÕndan Türkiye Büyük Millet
Meclisinde okunur ve güvenoyuna baúvurulur. Güvenoyu için
görüúmeler, programÕn okunmasÕndan iki tam gün geçtikten sonra
baúlar ve görüúmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra
oylama yapÕlÕr.

II. øúe Baúlama ve Güven Oyu
a) Göreve Baúlarken Güven Oyu
Madde 103- Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Meclislere
sunulur; Meclisler tâtilde ise toplantÕya ça÷rÕlÕr.
Bakanlar Kurulunun programÕ, kuruluúundan en geç bir hafta
içinde Baúbakan veya bir Bakan tarafÕndan Meclislerde okunur
ve Millet Meclisinde güvenoyuna baúvurulur. Güvenoyu için
görüúmeler, programÕn okunmasÕndan iki tam gün geçtikten
sonra baúlar ve görüúmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten
sonra oylama yapÕlÕr.

C. Görev sÕrasÕnda güvenoyu
Madde 111 – Baúbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda
görüútükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven
isteyebilir.
Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden
bir tam gün geçmedikçe görüúülemez ve görüúmelerin bitiminden
bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.
Güven istemi, ancak üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷uyla
reddedilebilir.

b) Görev SÕrasÕnda Güven Oyu
Madde 104- Baúbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda
görüútükten sonra, Millet Meclisinden güven isteyebilir.
Güven istemi, Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün
geçmedikçe görüúülemez ve görüúmelerin bitiminden bir tam
gün geçmedikçe oya konulamaz.
Güven istemi, ancak üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷uyla
reddedilebilir.
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D. Görev ve siyasi sorumluluk
Madde 112 – Baúbakan, Bakanlar Kurulunun baúkanÕ olarak,
BakanlÕklar arasÕnda iúbirli÷ini sa÷lar ve hükümetin genel
siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin
yürütülmesinden birlikte sorumludur.
Her bakan, Baúbakana karúÕ sorumlu olup ayrÕca kendi yetkisi
içindeki iúlerden ve emri altÕndakilerin eylem ve iúlemlerinden de
sorumludur.
Baúbakan, bakanlarÕn görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun
olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri
almakla yükümlüdür.
Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81 inci
maddede yazÕlÕ úekilde Millet Meclisi önünde andiçerler ve bakan
sÕfatÕnÕ taúÕdÕklarÕ sürece milletvekillerinin tabi olduklarÕ kayÕt ve
úartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlÕ÷Õna sahip bulunurlar.
Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve
yolluk alÕrlar.

III. Görev ve Siyasi Sorumluluk
Madde 105- Baúbakan, Bakanlar Kurulunun baúkanÕ olarak,
BakanlÕklar arasÕnda iúbirli÷ini sa÷lar ve Hükümetin genel
siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin
yürütülmesinden birlikte sorumludur.
Her Bakan kendi yetkisi içindeki iúlerden ve emri altÕndakilerin
eylem ve iúlemlerinden ayrÕca sorumludur.
Bakanlar, dokunulmazlÕk ve yasaklamalar bakÕmÕndan Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynÕ durumdadÕr.

E. BakanlÕklarÕn kurulmasÕ ve bakanlar
Madde 113 – BakanlÕklarÕn kurulmasÕ, kaldÕrÕlmasÕ, görevleri,
yetkileri ve teúkilatÕ kanunla düzenlenir.
AçÕk olan bakanlÕklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, di÷er
bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden
fazlasÕna vekillik edemez.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararÕ ile Yüce Divana verilen bir
bakan bakanlÕktan düúer. BaúbakanÕn Yüce Divana sevki halinde
hükümet istifa etmiú sayÕlÕr.
Herhangi bir sebeple boúalan bakanlÕ÷a en geç onbeú gün içinde
atama yapÕlÕr.

IV. BakanlÕklarÕn KurulmasÕ ve Bakanlar
Madde 106- BakanlÕklar, kanunun koydu÷u esaslara göre
kurulur.
AçÕk olan BakanlÕklarla izinli veya özürlü olan bir Bakana, di÷er
bir Bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir Bakan birden
fazlasÕna vekillik edemez.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararÕyla Yüce Divana verilen bir
Bakan, bakanlÕktan düúer.
Herhangi bir sebeple boúalan BakanlÕ÷a en geç onbeú gün içinde
atanma yapÕlÕr.
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Madde 46- Bakanlar Kurulu, Hükümetin
genel politikasÕndan birlikte sorumludur.
BakanlarÕn her biri kendi yetkisi içindeki
iúlerden ve emri altÕndakilerin eylem ve
iúlemlerinden ve politikasÕnÕn genel
gidiúinden tekbaúÕna sorumludur.
Madde 47- (5/2/1937-3115 ve 29/11/19373272)(10) BakanlarÕn görev ve sorumlarÕ
özel kanunla gösterilir.
(10) Maddenin ilk úekli:
Vekillerin vazife ve mesuliyetleri kanunu
mahsus ile tayin olunur.
Maddenin 3115 sayÕlÕ kanunla de÷iúik
úekli:
Vekillerin ve siyasi müsteúarlarÕn vazife ve
mesuliyetleri mahsus kanunla tayin olunur.

Madde 48- (5/2/1937-3115)(11)
BakanlÕklarÕn kuruluúu özel
ba÷lÕdÕr.

kanuna

(11) Maddenin ilk úekli:
Vekillerin adedi kanunla tayin olunur.
Madde 49-(5/2/1937-3115 ve 29/11/19373272)(12) øzinli veya herhangi bir sebeple
özürlü olan bir Bakana, Bakanlar Kurulu
üyelerinden bir baúkasÕ geçici olarak
vekillik eder. Ancak bir Bakan birden
fazlasÕna vekillik edemez.
(12) Maddenin ilk úekli:
Mezun veyahut herhangi bir sebeple mazur
olan bir Vekile, øcra Vekilleri Heyeti
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azasÕndan bir di÷eri muvakkaten niyabet
eder. Ancak bir Vekil bir Vekaletten
fazlasÕna niyabet edemez.
Maddenin 3115 sayÕlÕ kanunla de÷iúik
úekli:
Mezun ve herhangi bir sebeple mazur olan
bir vekile øcra Vekilleri Heyeti azasÕndan
bir di÷eri veya siyasi müsteúarlardan biri
muvakkaten niyabet eder. Ancak bir vekil
veya bir siyasi müsteúar bir vekaletten
fazlasÕna niyabet edemez.
Siyasi müsteúarÕn vekile niyabeti halinde
kararnamesi Meclise arz olunur.
Madde 50-(5/2/1937-3115 ve 29/11/19373272)(13) Bakanlardan birinin Yüce divana
yollanmasÕ hakkÕnda Türkiye Büyük Millet
Meclisince
verilen
karar,
kendisini
BakanlÕktan da düúürür.
(13) Maddenin ilk úekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisince øcra
Vekillerinden birinin DivanÕ Aliye sevkine
dair verilen karar Vekaletten sukutunu dahi
mutazammÕndÕr.
Maddenin 3115 sayÕlÕ kanunla de÷iúik
úekli:
øcra
Vekillerinden
veya
siyasi
müsteúarlardan birinin DivanÕ Âliye sevkine
dair Türkiye Büyük Milet Meclisince
verilen karar vekalet veya müsteúarlÕktan
sukutu dahi mutazammÕndÕr.
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F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu
Madde 114 – Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden
önce, Adalet, øçiúleri ve UlaútÕrma bakanlarÕ çekilir. Seçimin
baúlangÕç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden
seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan
baúlayarak beú gün içinde, bu bakanlÕklara Türkiye Büyük Millet
Meclisi içinden veya dÕúarÕdan ba÷ÕmsÕzlar Baúbakanca atanÕr.
116 ncÕ madde gere÷ince seçimlerin yenilenmesine karar
verildi÷inde Bakanlar Kurulu çekilir ve CumhurbaúkanÕ geçici
Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Baúbakan atar.
Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, øçiúleri ve UlaútÕrma bakanlarÕ
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dÕúÕndaki
ba÷ÕmsÕzlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarÕndan, oranlarÕna
göre üye alÕnÕr.
Siyasi parti gruplarÕndan alÕnacak üye sayÕsÕnÕ Türkiye Büyük
Millet Meclisi BaúkanÕ tespit ederek Baúbakana bildirir. Teklif
edilen bakanlÕ÷Õ kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer
yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dÕúarÕdan
ba÷ÕmsÕzlar atanÕr.
Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararÕnÕn Resmi Gazete'de
ilanÕndan itibaren beú gün içinde kurulur.
Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna baúvurulmaz.
Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis
toplanÕncaya kadar vazife görür.

VII. Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu
Madde 109- Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adâlet,
øçiúleri ve UlaútÕrma BakanlarÕ çekilir. Seçimin baúlangÕç
tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin
yenilenmesine karar verilmesi halinde ise bu karardan
baúlayarak beú gün içinde, Baúbakanca Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ba÷ÕmsÕz üyeleri arasÕndan yeni Adâlet, øçiúleri ve
UlaútÕrma BakanlarÕ atanÕr.
108 inci madde gere÷ince seçimlerin, yenilenmesine karar
verildi÷inde Bakanlar çekilir ve Baúbakan geçici bir Bakanlar
Kurulu kurar.
Geçici Bakanlar Kuruluna, Adâlet, øçiúleri ve UlaútÕrma
BakanlarÕ Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ba÷ÕmsÕzlardan
olmak üzere, Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarÕndan, bu
Meclisteki oranlarÕna göre üye alÕnÕr.
Siyasî parti gruplarÕndan alÕnacak üye sayÕsÕnÕ, Millet Meclisi
BaúkanÕ tespit ederek Baúbakana bildirir. Teklif edilen BakanlÕ÷Õ
kabûl etmeyen veya sonradan çekilen partiler yerine, Türkiye
Büyük Millet Meclisi içinden veya dÕúardan ba÷ÕmsÕzlar atanÕr.
Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararÕnÕn Resmî Gazetede
ilânÕndan itibaren beú gün içinde kurulur.
Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna baúvurulmaz.
Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni Meclis
toplanÕncaya kadar vazife görür.

G. Tüzükler
Madde 115 – Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasÕnÕ
göstermek veya emretti÷i iúleri belirtmek üzere, kanunlara aykÕrÕ
olmamak ve DanÕútayÕn incelemesinden geçirilmek úartÕyla
tüzükler çÕkarabilir.
Tüzükler, CumhurbaúkanÕnca imzalanÕr ve kanunlar gibi
yayÕmlanÕr.

V. Tüzükler
Madde 107- Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasÕnÕ
göstermek veya kanunun emretti÷i iúleri belirtmek üzere,
kanunlara aykÕrÕ olmamak úartÕyla ve DanÕútayÕn incelemesinden
geçirilerek, tüzükler çÕkarabilir.
Tüzükler, CumhurbaúkanÕnca imzalanÕr ve kanunlar gibi
yayÕnlanÕr.
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Madde 52- Bakanlar kurulu, kanunlarÕn
uygulanÕúlarÕnÕ göstermek yahut kanunun
emretti÷i iúleri belirtmek üzere içinde yeni
hükümler bulunmamak ve DanÕútayÕn
incelemesinden geçirilmek úartÕyle tüzükler
çÕkarÕr.
Tüzükler CumhurbaúkanÕnÕn imzasÕ ve
ilaniyle yürürlü÷e girer.
Tüzüklerin kanunlara aykÕrÕlÕ÷Õ ileri
sürüldükte bunun çözüm yeri Türkiye
Büyük Millet Meclisidir.
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H.
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi
seçimlerinin
CumhurbaúkanÕnca yenilenmesi
Madde 116 – Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen
güvenoyunu alamamasÕ ve 99 uncu veya 111 inci maddeler
uyarÕnca güvensizlik oyuyla düúürülmesi hallerinde; kÕrkbeú gün
içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadÕ÷Õ veya kuruldu÷u halde
güvenoyu alamadÕ÷Õ takdirde CumhurbaúkanÕ, Türkiye Büyük
Millet Meclisi BaúkanÕna danÕúarak, seçimlerin yenilenmesine
karar verebilir.
BaúbakanÕn güvensizlik oyu ile düúürülmeden istifa etmesi
üzerine kÕrkbeú gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük
Millet Meclisinde BaúkanlÕk DivanÕ seçiminden sonra yine
kÕrkbeú gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamamasÕ hallerinde
de CumhurbaúkanÕ Türkiye Büyük Millet Meclisi BaúkanÕna
danÕúarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
Yenilenme kararÕ Resmi Gazetede yayÕmlanÕr ve seçime gidilir.

VI. Millet Meclisi Seçimlerinin CumhurbaúkanÕnca
Yenilenmesi
Madde 108- AnayasanÕn 89 uncu ve 104 üncü maddeleri
uyarÕnca verilen güvensizlik oyu sebebiyle, onsekiz aylÕk bir
süre içinde, Bakanlar Kurulu iki defa düúmüú ve üçüncü defa
güvensizlik oyu verilmiú olursa, Baúbakan, CumhurbaúkanÕndan,
Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini istiyebilir. Bu istek
üzerine, CumhurbaúkanÕ, Meclislerin BaúkanlarÕna danÕúarak,
seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenilenme kararÕ
Resmi Gazetede yayÕnlanÕr ve hemen seçime gidilir.

ø. Milli Savunma
1. BaúkomutanlÕk ve Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õ
Madde 117 – BaúkomutanlÕk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
manevi varlÕ÷Õndan ayrÕlamaz ve CumhurbaúkanÕ tarafÕndan
temsil olunur.
Milli güvenli÷in sa÷lanmasÕndan ve SilahlÕ Kuvvetlerin yurt
savunmasÕna hazÕrlanmasÕndan, Türkiye Büyük Millet Meclisine
karúÕ, Bakanlar Kurulu sorumludur.
Genelkurmay BaúkanÕ; SilahlÕ Kuvvetlerin komutanÕ olup,
savaúta BaúkomutanlÕk görevlerini CumhurbaúkanlÕ÷Õ namÕna
yerine getirir.
Genelkurmay BaúkanÕ, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine,
CumhurbaúkanÕnca atanÕr; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
Genelkurmay BaúkanÕ, bu görev ve yetkilerinden dolayÕ
Baúbakana karúÕ sorumludur.
Milli Savunma BakanlÕ÷ÕnÕn, Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õ ve Kuvvet
KomutanlÕklarÕ ile görev iliúkileri ve yetki alanÕ kanunla
düzenlenir.

VIII. Milli Savunma
a) BaúkomutanlÕk ve Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õ
Madde 110- (20/9/1971-1488/1 md.)(23) BaúkomutanlÕk,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi varlÕ÷Õndan ayrÕlmaz
ve CumhurbaúkanÕ tarafÕndan temsil olunur.
Millî güvenli÷in sa÷lanmasÕndan ve SilâhlÕ Kuvvetlerin savaúa
hazÕrlanmasÕndan, Türkiye Büyük Millet Meclisine karúÕ,
Bakanlar Kurulu sorumludur.
Genelkurmay BaúkanÕ, SilâhlÕ Kuvvetlerin komutanÕdÕr.
Genelkurmay BaúkanÕ, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine,
CumhurbaúkanÕnca atanÕr; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
Genelkurmay BaúkanÕ, bu görev ve yetkilerinden dolayÕ
Baúbakana karúÕ sorumludur.
Milli Savunma BakanlÕ÷ÕnÕn görev ve yetkileri, Genelkurmay
BaúkanlÕ÷Õ ve Kuvvet KomutanlÕklarÕyla iliúkileri kanunla
düzenlenir.
(23) Maddenin ølk ùekli:
BaúkomutanlÕk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevî
varlÕ÷Õndan ayrÕlmaz ve CumhurbaúkanÕ tarafÕndan temsil
olunur. Millî güvenli÷in sa÷lanmasÕndan ve SilahlÕ Kuvvetlerin
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Madde 40- BaúkomutanlÕk, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin yüce varlÕ÷Õndan ayrÕlmaz
ve CumhurbaúkanÕ tarafÕndan temsil olunur.
Harb kuvvetlerinin komutasÕ barÕúta özel
kanuna göre Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õna ve
seferde Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine
CumhurbaúkanÕ tarafÕndan tayin edilecek
kimseye verilir.
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savaúa hazÕrlanmasÕndan, Türkiye Büyük Millet Meclisine karúÕ,
Bakanlar Kurulu sorumludur.
Genelkurmay BaúkanÕ, SilahlÕ Kuvvetlerin komutanÕdÕr.
Genelkurmay BaúkanÕ, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine,
CumhurbaúkanÕnca atanÕr; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
Genelkurmay BaúkanÕ, bu görev ve yetkilerinden dolayÕ
Baúbakana karúÕ sorumludur.

2. Milli Güvenlik Kurulu
Madde 118 – (De÷iúik birinci fÕkra: 3/10/2001-4709/32 md.)
(55) Millî Güvenlik Kurulu; CumhurbaúkanÕnÕn baúkanlÕ÷Õnda,
Baúbakan, Genelkurmay BaúkanÕ, Baúbakan yardÕmcÕlarÕ, Adalet,
Millî Savunma, øçiúleri, DÕúiúleri BakanlarÕ, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri KomutanlarÕ ve Jandarma Genel KomutanÕndan
kurulur.
Gündemin özelli÷ine göre Kurul toplantÕlarÕna ilgili bakan ve
kiúiler ça÷rÕlÕp görüúleri alÕnabilir.
(De÷iúik birinci cümle: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik
Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve
uygulanmasÕ ile ilgili alÕnan tavsiye kararlarÕ ve gerekli
koordinasyonun sa÷lanmasÕ konusundaki görüúlerini Bakanlar
Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlÕ÷Õ ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ,
ülkenin bütünlü÷ü ve bölünmezli÷i, toplumun huzur ve
güvenli÷inin korunmasÕ hususunda alÕnmasÕnÕ zorunlu gördü÷ü
tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca de÷erlendirilir.
Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Baúbakan ve Genelkurmay
BaúkanÕnÕn önerileri dikkate alÕnarak CumhurbaúkanÕnca
düzenlenir.
CumhurbaúkanÕ katÕlamadÕ÷Õ zamanlar Milli Güvenlik Kurulu
BaúbakanÕn baúkanlÕ÷Õnda toplanÕr.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli÷inin teúkilatÕ ve görevleri
kanunla düzenlenir.
(55) Maddenin ølk ùekli:
Milli Güvenlik Kurulu CumhurbaúkanÕnÕn BaúkanlÕ÷Õnda,
Baúbakan, Genelkurmay BaúkanÕ, Milli Savunma, øçiúleri,
Disiúleri BakanlarÕ, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÕ

b) Milli Güvenlik Kurulu
Madde 111- (20/9/1971-1488/1 md.)(24) Millî Güvenlik
Kurulu, Baúbakan, Genelkurmay BaúkanÕ ve kanunun gösterdi÷i
Bakanlar ile Kuvvet KomutanlarÕndan kuruludur.
Millî Güvenlik Kuruluna CumhurbaúkanÕ BaúkanlÕk eder;
bulunmadÕ÷Õ zaman, bu görevi Baúbakan yapar.
Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararlarÕn
alÕnmasÕnda ve koordinasyonunun sa÷lanmasÕnda gerekli temel
görüúleri Bakanlar Kuruluna tavsiye eder.
(24) Maddenin ølk ùekli:
Milli Güvenlik Kurulu kanunun gösterdi÷i Bakanlar ile
Genelkurmay BaúkanÕ ve Kuvvet temsilcilerinden kuruludur.
Milli Güvenlik Kuruluna CumhurbaúkanÕ BaúkanlÕk eder;
bulunmadÕ÷Õ
zaman,
bu
görevi
Baúbakan
yapar.
Milli Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararlarÕn
alÕnmasÕnda ve koordinasyonun sa÷lanmasÕnda yardÕmcÕlÕk
etmek üzere, gerekli temel görüúleri Bakanlar Kuruluna bildirir.
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ve Jandarma Genel KomutanÕndan kurulur.
Gündemin özelli÷ine göre kurul toplantÕlarÕna ilgili bakan ve
kiúiler ça÷ÕrÕlÕp görüúleri alÕnabilir.
Milli Güvenlik Kurulu; Devletin Milli Güvenlik siyasetinin
tayini, tesbiti ve uygulanmasÕ ile ilgili kararlarÕn alÕnmasÕ ve
gerekli koordinasyonun sa÷lanmasÕ konusundaki görüúleri
Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlÕ÷Õ ve
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ, ülkenin bütünlü÷ü ve bölünmezli÷i, toplumun huzur
ve güvenli÷inin korunmasÕ hususunda alÕnmasÕnÕ zorunlu gördü÷ü
tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate
alÕnÕr.
Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Baúbakan ve Genelkurmay
BaúkanÕnÕn önerileri dikkate alÕnarak CumhurbaúkanÕnca
düzenlenir.
CumhurbaúkanÕ katÕlamadÕ÷Õ zamanlar Milli Güvenlik Kurulu
BaúkanÕnÕn baúkanlÕ÷Õnda toplanÕr.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli÷inin teúkilatÕ ve görevleri
kanunla düzenlenir.
III. Ola÷anüstü yönetim usulleri
A. Ola÷anüstü haller
1. Tabii afet ve a÷Õr ekonomik bunalÕm sebebiyle ola÷anüstü
hal ilanÕ
Madde 119 – Tabii afet, tehlikeli salgÕn hastalÕklar veya a÷Õr
ekonomik bunalÕm hallerinde, CumhurbaúkanÕ baúkanlÕ÷Õnda
toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla
bölgesinde veya bütününde süresi altÕ ayÕ geçmemek üzere
ola÷anüstü hal ilan edebilir.
2. ùiddet olaylarÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ ve kamu düzeninin ciddi
úekilde bozulmasÕ sebepleriyle ola÷anüstü hal ilanÕ
Madde 120 – Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldÕrmaya yönelik yaygÕn
úiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çÕkmasÕ veya
úiddet olaylarÕ sebebiyle kamu düzeninin ciddi úekilde bozulmasÕ
hallerinde, CumhurbaúkanÕ baúkanlÕ÷Õnda toplanan Bakanlar
Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüúünü aldÕktan sonra
yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi
altÕ ayÕ geçmemek üzere ola÷anüstü hal ilan edebilir.
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VI. Ola÷anüstü Yönetim Usûlleri
a) Ola÷anüstü Haller
Madde 123- Ola÷anüstü hallerde vatandaúlar için konulabilecek
para, mal ve çalÕúma yükümleri ile bu hallerin ilânÕ, yürütülmesi
ve kaldÕrÕlmasÕ ile ilgili usuller kanunla düzenlenir.
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3. Ola÷anüstü hallerle ilgili düzenleme
Madde 121 – AnayasanÕn 119 ve 120 nci maddeleri uyarÕnca
ola÷anüstü hal ilanÕna karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi
Gazetede yayÕmlanÕr ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onayÕna sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal
toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr. Meclis, ola÷anüstü hal süresini de÷iútirebilir,
Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasÕnda dört ayÕ
geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya ola÷anüstü hali
kaldÕrabilir.
119 uncu madde uyarÕnca ilan edilen ola÷anüstü hallerde
vatandaúlar için getirilecek para, mal ve çalÕúma yükümlülükleri
ile ola÷anüstü hallerin her türü için ayrÕ ayrÕ geçerli olmak üzere,
AnayasanÕn 15 inci maddesindeki ilkeler do÷rultusunda temel hak
ve hürriyetlerin nasÕl sÕnÕrlanaca÷Õ veya nasÕl durdurulaca÷Õ, halin
gerektirdi÷i tedbirlerin nasÕl ve ne suretle alÕnaca÷Õ, kamu hizmeti
görevlilerine ne gibi yetkiler verilece÷i, görevlilerin durumlarÕnda
ne gibi de÷iúiklikler yapÕlaca÷Õ ve ola÷anüstü yönetim usulleri,
Ola÷anüstü Hal Kanununda düzenlenir.
Ola÷anüstü hal süresince, CumhurbaúkanÕnÕn baúkanlÕ÷Õnda
toplanan Bakanlar Kurulu, ola÷anüstü halin gerekli kÕldÕ÷Õ
konularda, kanun hükmünde kararnameler çÕkarabilir. Bu
kararnameler, Resmi Gazetede yayÕmlanÕr ve aynÕ gün Türkiye
Büyük Millet Meclisinin onayÕna sunulur; bunlarÕn Meclisce
onaylanmasÕna iliúkin süre ve usul, øçtüzükte belirlenir.
B. SÕkÕyönetim, seferberlik ve savaú hali
Madde 122 – AnayasanÕn tanÕdÕ÷Õ hür demokrasi düzenini veya
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldÕrmaya yönelen ve
ola÷anüstü hal ilanÕnÕ gerektiren hallerden daha vahim úiddet
hareketlerinin yaygÕnlaúmasÕ veya savaú hali, savaúÕ gerektirecek
bir durumun baúgöstermesi, ayaklanma olmasÕ veya vatan veya
Cumhuriyete karúÕ kuvvetli ve eylemli bir kalkÕúmanÕn veya
ülkenin ve milletin bölünmezli÷ini içten veya dÕútan tehlikeye
düúüren úiddet hareketlerinin yaygÕnlaúmasÕ sebepleriyle,
CumhurbaúkanÕ baúkanlÕ÷Õnda toplanan Bakanlar Kurulu, Milli
Güvenlik Kurulunun da görüúünü aldÕktan sonra, süresi altÕ ayÕ
aúmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya
bütününde sÕkÕyönetim ilan edebilir. Bu karar, derhal Resmi

b) SÕkÕyönetim ve Savaú Hali
Madde 124- (20/9/1971-1488/1 md.) (25) Savaú hali, savaúÕ
gerektirecek bir durumun baúgöstermesi, ayaklanma olmasÕ veya
vatan ve Cumhuriyete karúÕ kuvvetli ve eylemli bir kalkÕúmanÕn
veya ülkenin ve milletin bölünmezli÷ini içten veya dÕútan
tehlikeye düúüren veya AnayasanÕn tanÕdÕ÷Õ hür demokratik
düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldÕrmaya
yönelen yaygÕn úiddet hareketleri hakkÕnda kesin belirtilerin
ortaya çÕkmasÕ sebebiyle Bakanlar Kurulu, süresi iki ayÕ
aúmamak üzere, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya
her yerinde sÕkÕyönetim ilân edebilir ve bunu hemen Türkiye
Büyük Millet Meclisinin onamasÕna sunar. Meclis, gerekli

Madde 86- Harb halinde veya harbi
gerektirecek bir durum baú gösterdikte veya
ayaklanma oldu÷unda yahut vatan ve
Cumhuriyete karúÕ kuvvetli ve eylemli bir
kalkÕúma oldu÷unu gösterir kesin belirtiler
görüldükte Bakanlar Kurulu, süresi bir ayÕ
aúmamak üzere yurdun bir kesiminde veya
her yerinde sÕkÕyönetim ilan edebilir ve
bunu hemen Meclisin onamasÕna sunar.
Meclis sÕkÕyönetim süresini, gerekirse
uzatabilir veya kÕsaltabilir. Meclis toplanÕk
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Gazetede yayÕmlanÕr ve aynÕ gün Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onayÕna sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi
toplantÕ halinde de÷ilse hemen toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr. Türkiye Büyük
Millet Meclisi gerekli gördü÷ü takdirde sÕkÕyönetim süresini
kÕsaltabilir, uzatabilir veya sÕkÕyönetimi kaldÕrabilir.
SÕkÕyönetim süresinde, CumhurbaúkanÕnÕn baúkanlÕ÷Õnda
toplanan Bakanlar Kurulu sÕkÕyönetim halinin gerekli kÕldÕ÷Õ
konularda kanun hükmünde kararname çÕkarabilir.
Bu kararnameler Resmi Gazetede yayÕmlanÕr ve aynÕ gün Türkiye
Büyük Millet Meclisinin onayÕna sunulur.
BunlarÕn Meclisce onaylanmasÕna iliúkin süre ve usul øçtüzükte
belirlenir.
SÕkÕyönetimin her defasÕnda dört ayÕ aúmamak üzere uzatÕlmasÕ,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararÕna ba÷lÕdÕr.
Savaú hallerinde bu dört aylÕk süre aranmaz.
SÕkÕyönetim, seferberlik ve savaú hallerinde hangi hükümlerin
uygulanaca÷Õ ve iúlemlerin nasÕl yürütülece÷i, idare ile olan
iliúkileri, hürriyetlerin nasÕl kÕsÕtlanaca÷Õ veya durdurulaca÷Õ ve
savaú veya savaúÕ gerektirecek bir durumun baúgöstermesi
halinde vatandaúlar için getirilecek yükümlülükler kanunla
düzenlenir.
SÕkÕyönetim komutanlarÕ Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak
görev yaparlar.
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gördü÷ü zaman, sÕkÕyönetim süresini kÕsaltabilece÷i gibi,
tamamiyle de kaldÕrabilir. Meclisler toplanÕk de÷ilse, hemen
toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr.
SÕkÕyönetimin her defasÕnda iki ayÕ aúmamak üzere uzatÕlmasÕ,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararÕna ba÷lÕdÕr. Bu kararlar
Meclislerin Birleúik ToplantÕsÕnda alÕnÕr.
SÕkÕyönetim veya genel olarak savaú halinde, hangi hükümlerin
uygulanaca÷Õ ve iúlemlerin nasÕl yürütülece÷i, hürriyetlerin nasÕl
kayÕtlanaca÷Õ veya durdurulaca÷Õ ve savaú veya savaúÕ
gerektirecek bir durumun baúgöstermesi halinde vatandaúlar için
konulabilecek yükümler kanunla gösterilir.
(25) Maddenin ølk ùekli:
b) SÕkÕyönetim
Savaú hali, savaúÕ gerektirecek bir durumun baúgöstermesi,
ayaklanma olmasÕ veya vatan ve Cumhuriyete karúÕ kuvvetli ve
eylemli bir kalkÕúma oldu÷unu gösterir kesin belirtilerin
meydana çÕkmasÕ sebebiyle, Bakanlar Kurulu, süresi bir ayÕ
aúmamak üzere, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya
her yerinde sÕkÕyönetim ilan edebilir ve bunu hemen, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin onamasÕna sunar. Meclis, gerekli
gördü÷ü zaman, sÕkÕyönetim süresini kÕsaltabilece÷i gibi,
tamamiyle de kaldÕrabilir. Meclisler toplanÕk de÷ilse, hemen
toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr.
SÕkÕyönetimin her defasÕnda iki ayÕ aúmamak üzere uzatÕlmasÕ,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararÕna ba÷lÕdÕr. Bu kararlar,
Meclislerin birleúik toplantÕsÕnda alÕnÕr.
SÕkÕyönetim veya genel olarak savaú halinde, hangi hükümlerin
uygulanaca÷Õ ve iúlemlerin nasÕl yürütülece÷i, hürriyetlerin nasÕl
kayÕtlanaca÷Õ veya durdurulaca÷Õ kanunla gösterilir.
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de÷ilse hemen toplanmaya ça÷rÕlÕr.
SÕkÕyönetim süresi ancak Meclisin karariyle
uzatÕlabilir.
SÕkÕyönetim,
kiúi
ve
konut
dokunulmazlÕ÷ÕnÕn, basÕn, gönderiúme,
dernek, ortaklÕk hürriyetlerinin geçici olarak
kayÕtlanmasÕ veya durdurulmasÕ demektir.
SÕkÕyönetim bölgesiyle bu bölgede hangi
hükümlerin uygulanaca÷Õ ve iúlemlerin
nasÕl yürütülece÷i harb halinde de
dokunulmazlÕ÷Õn ve di÷er hürriyetlerin nasÕl
kayÕtlanabilece÷i
veya
durdurulaca÷Õ
kanunla gösterilir.
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IV. ødare
A. ødarenin esaslarÕ
1. ødarenin bütünlü÷ü ve kamu tüzelkiúili÷i
Madde 123 – ødare, kuruluú ve görevleriyle bir bütündür ve
kanunla düzenlenir.
ødarenin kuruluú ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden
yönetim esaslarÕna dayanÕr.
Kamu tüzelkiúili÷i, ancak kanunla veya kanunun açÕkça verdi÷i
yetkiye dayanÕlarak kurulur.

C) ødare
I. ødarenin EsaslarÕ
a) ødarenin Bütünlü÷ü ve Kamu Tüzel Kiúili÷i
Madde 112- ødarenin kuruluú ve görevleri merkezden yönetim
ve yerinden yönetim esaslarÕna dayanÕr.
ødare, kuruluú ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla
düzenlenir. Kamu tüzel kiúili÷i, ancak Kanunla veya Kanunun
açÕkça verdi÷i yetkiye dayanÕlarak kurulur.

2. Yönetmelikler
Madde 124 – BaúbakanlÕk, bakanlÕklar ve kamu tüzelkiúileri,
kendi görev alanlarÕnÕ ilgilendiren kanunlarÕn ve tüzüklerin
uygulanmasÕnÕ sa÷lamak üzere ve bunlara aykÕrÕ olmamak
úartÕyla, yönetmelikler çÕkarabilirler.
Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayÕmlanaca÷Õ kanunda
belirtilir.

b) Yönetmelikler
Madde 113- BakanlÕklar ve kamu tüzel kiúileri, kendi görev
alanlarÕnÕ ilgilendiren kanunlarÕn ve tüzüklerin uygulanmasÕnÕ
sa÷lamak üzere ve bunlara aykÕrÕ olmamak úartÕyla,
yönetmelikler çÕkarabilirler. Yönetmelikler Resmi Gazete ile
yayÕnlanÕr.

B. YargÕ yolu
Madde 125 – ødarenin her türlü eylem ve iúlemlerine karúÕ yargÕ
yolu açÕktÕr. (Ek hüküm: 13/8/1999-4446/2 md.)Kamu
hizmetleri ile ilgili imtiyaz úartlaúma ve sözleúmelerinde
bunlardan do÷an uyuúmazlÕklarÕn milli veya milletlerarasÕ tahkim
yoluyla çözülmesi öngörülebilir. MilletlerarasÕ tahkime ancak
yabancÕlÕk unsuru taúÕyan uyuúmazlÕklar için gidilebilir.
CumhurbaúkanÕnÕn tek baúÕna yapaca÷Õ iúlemler ile Yüksek
Askerî ùuranÕn kararlarÕ yargÕ denetimi dÕúÕndadÕr.
ødari iúlemlere karúÕ açÕlacak davalarda süre, yazÕlÕ bildirim
tarihinden baúlar.
YargÕ yetkisi, idari eylem ve iúlemlerin hukuka uygunlu÷unun
denetimi ile sÕnÕrlÕdÕr. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen
úekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kÕsÕtlayacak,
idari eylem ve iúlem niteli÷inde veya takdir yetkisini kaldÕracak
biçimde yargÕ kararÕ verilemez.
ødari iúlemin uygulanmasÕ halinde telafisi güç veya imkansÕz
zararlarÕn do÷masÕ ve idari iúlemin açÕkça hukuka aykÕrÕ olmasÕ

c) YargÕ Yolu
Madde 114- (20/9/1971-1488/1 md.)(26) ødarenin her türlü
eylem ve iúlemine karúÕ yargÕ yolu açÕktÕr.
YargÕ yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen úekil ve
esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sÕnÕrlayacak tarzda
kullanÕlamaz. ødari eylem ve iúlem niteli÷inde yargÕ kararÕ
verilemez.
ødarenin iúlemlerinden dolayÕ açÕlacak dâvalarda süre aúÕmÕ,
yazÕlÕ bildirim tarihinden baúlar.
ødare, kendi eylem ve iúlemlerinden do÷an zararÕ ödemekle
yükümlüdür.
(26) Maddenin ølk ùekli:
c) YargÕ Denetimi
ødarenin hiçbir eylem ve iúlemi, hiçbir halde, yargÕ mercilerinin
denetimi dÕúÕnda bÕrakÕlamaz.
ødarenin iúlemlerinden dolayÕ açÕlacak davalarda süre aúÕmÕ,
yazÕlÕ bildirim tarihinden baúlar.
ødare, kendi eylem ve iúlemlerinden do÷an zararÕ ödemekle
yükümlüdür.
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úartlarÕnÕn birlikte gerçekleúmesi durumunda gerekçe gösterilerek
yürütmenin durdurulmasÕna karar verilebilir.
Kanun, ola÷anüstü hallerde, sÕkÕyönetim, seferberlik ve savaú
halinde ayrÕca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sa÷lÕk nedenleri
ile yürütmenin durdurulmasÕ kararÕ verilmesini sÕnÕrlayabilir.
ødare, kendi eylem ve iúlemlerinden do÷an zararÕ ödemekle
yükümlüdür.
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ALTINCI BÖLÜM
TÜRLÜ MADDELER

C. ødarenin kuruluúu
1. Merkezi idare
Madde 126 – Türkiye, merkezi idare kuruluúu bakÕmÕndan,
co÷rafya durumuna, ekonomik úartlara ve kamu hizmetlerinin
gereklerine göre, illere; iller de di÷er kademeli bölümlere ayrÕlÕr.
øllerin idaresi yetki geniúli÷i esasÕna dayanÕr.
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sa÷lamak
amacÕyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teúkilatÕ
kurulabilir. Bu teúkilatÕn görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

II. ødarenin Kuruluúu
a) Merkezî ødare
Madde 115- Türkiye, merkezi idare kuruluúu bakÕmdan
co÷rafya durumuna, iktisadî úartlara ve kamu hizmetlerinin
gereklerine göre, illere; iller de di÷er kademeli bölümlere ayrÕlÕr.
øllerin
idaresi
yetki
geniúli÷i
esasÕna
dayanÕr.
Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacÕyla, birden çok ili
içine alan çevrede, bu hizmetler için, yetki geniúli÷ine sahip
kuruluúlar meydana getirilebilir.

øller
Madde 89- Türkiye, co÷rafya durumu ve
ekonomi iliúkileri bakÕmÕndan illere, iller
ilçelere, ilçeler bucaklara bölünmüútür ve
bucaklar da kasaba ve köylerden meydana
gelir.

2. Mahalli idareler
Madde 127 – (56) Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkÕnÕn
mahalli müúterek ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak üzere kuruluú esaslarÕ
kanunla belirtilen ve karar organlarÕ, gene kanunda gösterilen,
seçmenler tarafÕndan seçilerek oluúturulan kamu tüzelkiúileridir.
Mahalli idarelerin kuruluú ve görevleri ile yetkileri, yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
(23/7/1995 – 4121/12 md.)Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci
maddedeki esaslara göre beú yÕlda bir yapÕlÕr. Ancak, milletvekili
genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yÕl içinde
yapÕlmasÕ gereken mahalli idareler organlarÕna veya bu organlarÕn
üyelerine iliúkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya
ara seçimleriyle birlikte yapÕlÕr. Kanun, büyük yerleúim
merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.
Mahalli idarelerin seçilmiú organlarÕnÕn, organlÕk sÕfatÕnÕ
kazanmalarÕna iliúkin itirazlarÕn çözümü ve kaybetmeleri,
konusundaki denetim yargÕ yolu ile olur. Ancak, görevleri ile
ilgili bir suç sebebi ile hakkÕnda soruúturma veya kovuúturma
açÕlan mahalli idare organlarÕ veya bu organlarÕn üyelerini,
øçiúleri BakanÕ, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar

b) Mahallî ødareler
Madde 116- Mahallî idareler, il, belediye veya köy halkÕnÕn
müúterek mahallî ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayan ve genel karar
organlarÕ halk tarafÕndan seçilen kamu tüzel kiúileridir.
Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gösterdi÷i zamanlarda ve
55 inci maddede yazÕlÕ esaslara göre yapÕlÕr.
Mahallî idarelerin seçilmiú organlarÕnÕn organlÕk sÕfatÕnÕ
kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, ancak yargÕ
yolu ile olur.
Mahallî idarelerin kuruluúlarÕ, kendi aralarÕnda birlik kurmalarÕ,
görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk iúleri ve merkezi idare ile
karúÕlÕklÕ ba÷ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere,
görevleri ile orantÕlÕ gelir kaynaklarÕ sa÷lanÕr.

Madde 90- øllerle úehir, kasaba ve köyler
tüzelkiúilik sahibidirler.
Madde 91- øllerin iúleri, yetki geniúli÷i ve
görev ayrÕmÕ esaslarÕna göre idare olunur.
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uzaklaútÕrabilir.
Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin
idarenin bütünlü÷ü ilkesine uygun úekilde yürütülmesi, kamu
görevlerinde birli÷in sa÷lanmasÕ, toplum yararÕnÕn korunmasÕ ve
mahalli ihtiyaçlarÕn gere÷i gibi karúÕlanmasÕ amacÕyla, kanunda
belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine
sahiptir.
Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacÕ ile,
kendi aralarÕnda Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmalarÕ,
görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk iúleri ve merkezi idare ile
karúÕlÕklÕ ba÷ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere,
görevleri ile orantÕlÕ gelir kaynaklarÕ sa÷lanÕr.
(56) Maddenin ølk ùekli:
Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkÕnÕn mahalli müúterek
ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak üzere kuruluú esaslarÕ kanunla belirtilen
ve karar organlarÕ, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafÕndan
seçilerek oluúturulan kamu tüzelkiúileridir.
Mahalli idarelerin kuruluú ve görevleri ile yetkileri, yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Mahalli idarelerin seçimleri, Anayasa'nÕn 67'inci maddesindeki
esaslara göre beú yÕlda bir yapÕlÕr. Kanun, büyük yerleúim
merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.
Mahalli idarelerin seçilmiú organlarÕnÕn, organlÕk sÕfatÕnÕ
kazanmalarÕna iliúkin itirazlarÕn çözümü ve kaybetmeleri
konusundaki denetim yargÕ yolu ile olur. Ancak, görevleri ile
ilgili bir suç sebebi ile hakkÕnda soruúturma veya kovuúturma
açÕlan mahalli idare organlarÕ veya bu organlarÕn üyelerini,
øçiúleri BakanÕ, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar
uzaklaútÕrabilir.
Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin
idarenin bütünlü÷ü ilkesine uygun úekilde yürütülmesi, kamu
görevlerinde birli÷in sa÷lanmasÕ, toplum yararÕnÕn korunmasÕ ve
mahalli ihtiyaçlarÕn gere÷i gibi karúÕlanmasÕ amacÕyla, kanunda
belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine
sahiptir.
Mahalli idarelerin belirli bir kamu hizmetinin görülmesi amacÕ
ile, kendi aralarÕnda Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmalarÕ,
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görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk iúleri ve merkezi idare ile
karúÕlÕklÕ ba÷ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere,
görevleri ile orantÕlÕ gelir kaynaklarÕ sa÷lanÕr.
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D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler
1. Genel ilkeler
Madde 128 – Devletin, kamu iktisadi teúebbüsleri ve di÷er kamu
tüzelkiúilerinin genel idare esaslarÕna göre yürütmekle yükümlü
olduklarÕ kamu hizmetlerinin gerektirdi÷i asli ve sürekli görevler,
memurlar ve di÷er kamu görevlileri eliyle görülür.
MemurlarÕn ve di÷er kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmalarÕ,
görev ve yetkileri, haklarÕ ve yükümlülükleri, aylÕk ve ödenekleri
ve di÷er özlük iúleri kanunla düzenlenir.
Üst kademe yöneticilerinin yetiútirilme usul ve esaslarÕ, kanunla
özel olarak düzenlenir.

III. Memurlarla ølgili Hükümler
a) Genel Kural
Madde 117- Devletin ve di÷er kamu tüzel kiúilerinin, genel
idare esaslarÕna göre yürütmekle yükümlü olduklarÕ kamu
hizmetlerinin gerektirdi÷i aslî ve sürekli görevler, memurlar
eliyle görülür.
MemurlarÕn nitelikleri, atanmalarÕ, ödev ve yetkileri, haklarÕ ve
yükümlülükleri, aylÕk ve ödenekleri ve di÷er özlük iúleri kanunla
düzenlenir.

Memurlar
Madde 92- Siyasi haklarÕ olan her Türkün,
yeterli÷ine ve hakediúine göre, Devlet
memuru olmak hakkÕdÕr.

2. Görev ve sorumluluklarÕ, disiplin kovuúturulmasÕnda
güvence
Madde 129 – Memurlar ve di÷er kamu görevlileri Anayasa ve
kanunlara sadÕk kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
Memurlar ve di÷er kamu görevlileri ile kamu kurumu
niteli÷indeki meslek kuruluúlarÕ ve bunlarÕn üst kuruluúlarÕ
mensuplarÕna savunma hakkÕ tanÕnmadÕkça disiplin cezasÕ
verilemez.
Uyarma ve kÕnama cezalarÕyla ilgili olanlar hariç, disiplin
kararlarÕ yargÕ denetimi dÕúÕnda bÕrakÕlamaz.
SilahlÕ Kuvvetler mensuplarÕ ile Hâkimler ve savcÕlar hakkÕndaki
hükümler saklÕdÕr.
Memurlar ve di÷er kamu görevlilerinin yetkilerini kullanÕrken
iúledikleri kusurlardan do÷an tazminat davalarÕ, kendilerine rücu
edilmek kaydÕyla ve kanunun gösterdi÷i úekil ve úartlara uygun
olarak, ancak idare aleyhine açÕlabilir.
Memurlar ve di÷er kamu görevlileri hakkÕnda iúledikleri iddia
edilen suçlardan ötürü ceza kovuúturmasÕ açÕlmasÕ, kanunla
belirlenen istisnalar dÕúÕnda, kanunun gösterdi÷i idari merciin
iznine ba÷lÕdÕr.

b) Memur TeminatÕ
Madde 118- Memurlar ve kamu kurumu niteli÷indeki meslek
teúekkülleri
mensuplarÕ
hakkÕnda
yapÕlacak
disiplin
kovuúturmalarÕnda, isnadolunan hususun ilgiliye açÕkça ve yazÕlÕ
olarak bildirilmesi, yazÕlÕ savunmasÕnÕn istenmesi ve savunma
için belli bir süre tanÕnmasÕ úarttÕr.
Bu esaslara uyulmadÕkça disiplin cezasÕ verilemez.
Disiplin kararlarÕ, yargÕ mercilerinin denetimi dÕúÕnda
bÕrakÕlamaz.
Asker kiúiler hakkÕndaki hükümler saklÕdÕr.

Madde 93- Bütün memurlarÕn nitelikleri,
haklarÕ, görevleri, aylÕk ve ödenekleri,
göreve
alÕnmalarÕ
ve
görevden
çÕkarÕlmalarÕ, yükselme ve ilerlemeleri özel
kanunla gösterilir.
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c) MemurlarÕn Siyasi Partilere ve Sendikalara Girememesi
Madde 119- (20/9/1971-1488/1 md.) (27) Memurlar ve Kamu
øktisadi Teúebbüslerinin yönetim ve denetim iúlerinde çalÕúanlar
ve kamu yararÕna çalÕúan derneklerden özel gelir kaynaklarÕ ve
özel imkânlarÕ kanunla sa÷lanmÕú olanlarÕn merkez kurullarÕnda
görev alanlar, siyasi partilere ve sendikalara üye olamazlar.
Memurlar ve Kamu øktisadi Teúebbüslerinde çalÕúanlar,
görevlerini yerine getirirken, vatandaúlar arasÕnda, siyasî
kanaatlerinden dolayÕ herhangi bir ayÕrÕm yapamazlar.
Bu esaslara aykÕrÕ hareketleri mahkeme hükmüyle sabit olanlar,
kamu hizmetinden temelli çÕkarÕlÕr.
øúçi niteli÷i taúÕmayan, kamu hizmetlilerinin mesleki
menfaatlerini korumak ve geliútirmek amacÕnÕ güden
kuruluúlarÕn ba÷lÕ olacaklarÕ hükümler kanunla düzenlenir.
(27) Maddenin ølk ùekli:
c) memurlarÕn Siyasi Partilere Girememesi
Memurlar ve kamu iktisadi teúebbüslerinin yönetim ve denetim
iúlerinde çalÕúanlar ve kamu yararÕna çalÕúan derneklerden özel
gelir kaynaklarÕ ve özel imkânlarÕ kanunla sa÷lanmÕú olanlarÕn
merkez kurullarÕnda görev alanlar, siyasi partilere üye
olamazlar. Memurlar ve kamu iktisadi teúebbüslerinde
çalÕúanlar, görevlerini yerine getirirken, vatandaúlar arasÕnda
siyasi kanaatlarÕndan dolayÕ herhangi bir ayÕrÕm yapamazlar.
Bu esaslara aykÕrÕ hareketleri mahkeme hükmiyle sabit olanlar,
kamu hizmetlerinden temelli çÕkarÕlÕr.

E. Yüksekö÷retim kurumlarÕ ve üst kuruluúlarÕ
1. Yüksekö÷retim kurumlarÕ
Madde 130 – Ça÷daú e÷itim-ö÷retim esaslarÕna dayanan bir
düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarÕna uygun insan gücü
yetiútirmek amacÕ ile; ortaö÷retime dayalÕ çeúitli düzeylerde
e÷itim-ö÷retim, bilimsel araútÕrma, yayÕn ve danÕúmanlÕk yapmak,
ülkeye ve insanlÕ÷a hizmet etmek üzere çeúitli birimlerden oluúan
kamu tüzelkiúili÷ine ve bilimsel özerkli÷e sahip üniversiteler
Devlet tarafÕndan kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacÕna yönelik
olmamak úartÕ ile vakÕflar tarafÕndan, Devletin gözetim ve

IV. Özerk Üniversite, TarafsÕz Radyo-Televizyon, Haber
AjanslarÕ
a) Üniversiteler
Madde 120- (20/9/1971-1488/1 md.)(28) Üniversiteler, ancak
Devlet eliyle ve kanunla kurulur. Üniversiteler, özerkli÷e sahip
kamu tüzel kiúileridir.
Üniversite özerkli÷i, bu maddede belirtilen hükümler içinde
uygulanÕr ve bu özerklik, üniversite binalarÕnda ve eklerinde
suçlarÕn ve suçlularÕn kovuúturulmasÕna engel olmaz.
Üniversiteler, devletin gözetimi ve denetim altÕnda, kendileri
tarafÕndan seçilen organlarÕ eliyle yönetilir. Özel kanuna göre

1924 ANAYASASI

1982 ANAYASASI
denetimine tabi yüksekö÷retim kurumlarÕ kurulabilir.
Kanun, üniversitelerin ülke sathÕna dengeli bir biçimde
yayÕlmasÕnÕ gözetir.
Üniversiteler ile ö÷retim üyeleri ve yardÕmcÕlarÕ serbestçe her
türlü bilimsel araútÕrma ve yayÕnda bulunabilirler. Ancak, bu
yetki, Devletin varlÕ÷Õ ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve milletin ve ülkenin
bütünlü÷ü ve bölünmezli÷i aleyhinde faaliyette bulunma
serbestli÷i vermez.
Üniversiteler ve bunlara ba÷lÕ birimler, Devletin gözetimi ve
denetimi altÕnda olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sa÷lanÕr.
Kanunun belirledi÷i usul ve esaslara göre; rektörler
CumhurbaúkanÕnca, dekanlar ise Yüksekö÷retim Kurulunca
seçilir ve atanÕr.
Üniversite yönetim ve denetim organlarÕ ile ö÷retim elemanlarÕ;
Yüksekö÷retim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili
organlarÕnÕn dÕúÕnda kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun
görevlerinden uzaklaútÕrÕlamazlar.
(29/10/2005-5428/1 md.)(57) Üniversitelerin hazÕrladÕ÷Õ bütçeler;
Yüksekö÷retim Kurulunca tetkik ve onaylandÕktan sonra Milli
E÷itim BakanlÕ÷Õna sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin ba÷lÕ
oldu÷u esaslara uygun olarak iúleme tabi tutularak yürürlü÷e
konulur ve denetlenir.
Yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn kuruluú ve organlarÕ ile iúleyiúleri
ve bunlarÕn seçimleri, görev, yetki ve sorumluluklarÕ üniversiteler
üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkÕnÕ kullanma usulleri,
ö÷retim elemanlarÕnÕn görevleri, unvanlarÕ, atama, yükselme ve
emeklilikleri, ö÷retim elemanÕ yetiútirme, üniversitelerin ve
ö÷retim elemanlarÕnÕn kamu kuruluúlarÕ ve di÷er kurumlar ile
iliúkileri, ö÷retim düzeyleri ve süreleri, yüksekö÷retime giriú,
devam ve alÕnacak harçlar, Devletin yapaca÷Õ yardÕmlar ile ilgili
ilkeler, disiplin ve ceza iúleri, mali iúler, özlük haklarÕ, ö÷retim
elemanlarÕnÕn uyacaklarÕ koúullar, üniversitelerarasÕ ihtiyaçlara
göre ö÷retim elemanlarÕnÕn görevlendirilmesi, ö÷renimin ve
ö÷retimin hürriyet ve teminat içinde ve ça÷daú bilim ve teknoloji
gereklerine göre yürütülmesi, Yüksekö÷retim kuruluna ve
üniversitelere Devletin sa÷ladÕ÷Õ mali kaynaklarÕn kullanÕlmasÕ
kanunla düzenlenir.
VakÕflar tarafÕndan kurulan yüksekö÷retim kurumlarÕ, mali ve
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kurulan Devlet üniversiteleri hakkÕndaki hükümler saklÕdÕr.
Üniversite organlarÕ, ö÷retim üyeleri ve yardÕmcÕlarÕ, üniversite
dÕúÕndaki makamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevlerinden
uzaklaútÕrÕlamazlar. Son fÕkra hükümleri saklÕdÕr.
Üniversite ö÷retim üyeleri ve yardÕmcÕlarÕ serbestçe araútÕrma ve
yayÕnda bulunabilirler.
Üniversitelerin kuruluú ve iúleyiúleri, organlarÕ ve bunlarÕn
seçimleri, görev ve yetkileri, üniversite üzerinde Devletin
gözetim ve denetim hakkÕnÕ kullanma usulleri ve üniversite
organlarÕnÕn sorumlulu÷u, ö÷renim ve ö÷retim hürriyetlerini
engelleyici eylemleri önleme tedbirleri, üniversiteler arasÕnda
ihtiyaca
göre
ö÷retim
üyeleri
ve
yardÕmcÕlarÕnÕn
görevlendirilmesinin sa÷lanmasÕ, ö÷renim ve ö÷retimin hürriyet
ve teminat içinde ve ça÷daú bilim ve teknoloji gereklerine ve
kalkÕnma plânÕ ilkelerine göre yürütülmesi esaslarÕ kanunla
düzenlenir.
Üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçelerin ba÷lÕ oldu÷u
esaslara uygun olarak yürürlü÷e konulur ve denetlenir.
Üniversitelerle onlara ba÷lÕ fakülte, kurum ve kuruluúlarda
ö÷renim ve ö÷retim hürriyetlerinin tehlikeye düúmesi ve bu
tehlikenin üniversite organlarÕnca giderilmemesi halinde
Bakanlar Kurulu, ilgili üniversitelerin veya bu üniversiteye ba÷lÕ
fakülte, kurum ve kuruluúlarÕn idaresine el koyar ve bu kararÕnÕ
hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleúik ToplantÕsÕnÕn
onamasÕna sunar. Hangi hallerin el koymayÕ gerektirece÷i, el
koyma kararÕnÕn ilân ve uygulanma usulleri ile süresi ve
devamÕnca Bakanlar Kurulunun yetkilerinin nitelik ve kapsamÕ
kanunla düzenlenir.
(28) Maddenin ølk ùekli:
Üniversiteler, ancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur.
Üniversiteler, bilimsel ve idari özerkli÷e sahip kamu tüzel
kiúileridir. Üniversiteler, kendileri tarafÕndan seçilen yetkili
ö÷retim üyelerinden kurulu organlarÕ eliyle yönetilir ve
denetlenir; özel kanuna göre kurulmuú Devlet Üniversiteleri
hakkÕndaki hükümler saklÕdÕr.
Üniversite organlarÕ, ö÷retim üyeleri ve yardÕmcÕlarÕ, Üniversite
dÕúÕndaki makamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevlerinden
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uzaklaútÕrÕlamazlar.
Üniversite ö÷retim üyeleri ve yardÕmcÕlarÕ serbestçe araútÕrma ve
yayÕnda bulunabilirler.
Üniversitelerin kuruluú ve iúleyiúleri, organlarÕ ve bunlarÕn
seçimleri, görev ve yetkileri, ö÷retim ve araútÕrma görevlerinin
Üniversite organlarÕnca denetlenmesi, bu esaslara göre kanunla
(57) FÕkranÕn ølk ùekli:
Üniversitelerin hazÕrladÕ÷Õ bütçeler; Yüksekö÷retim Kurulunca düzenlenir.
tetkik ve onaylandÕktan sonra Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna sunulur Siyasi partilere üye olma yasa÷Õ, Üniversite ö÷retim üyeleri ve
ve genel ve katma bütçelerin ba÷lÕ oldu÷u esaslara uygun olarak yardÕmcÕlarÕ hakkÕnda uygulanmaz. Ancak, bunlar partilerin
iúleme tabi tutularak yürürlü÷e konulur ve denetlenir.
genel merkezleri dÕúÕnda yönetim görevi alamazlar.
idari konularÕ dÕúÕndaki akademik çalÕúmalarÕ, ö÷retim
elemanlarÕnÕn sa÷lanmasÕ ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle
kurulan yüksekö÷retim kurumlarÕ için Anayasada belirtilen
hükümlere tabidir.

2. Yüksekö÷retim üst kuruluúlarÕ
Madde 131 – Yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn ö÷retimini planlamak,
düzenlemek,
yönetmek,
denetlemek,
yüksekö÷retim
kurumlarÕndaki e÷itim - ö÷retim ve bilimsel araútÕrma
faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumlarÕn kanunda belirtilen
amaç ve ilkeler do÷rultusunda kurulmasÕnÕ, geliútirilmesini ve
üniversitelere tahsis edilen kaynaklarÕn etkili bir biçimde
kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamak ve ö÷retim elemanlarÕnÕn yetiútirilmesi
için planlama yapmak maksadÕ ile Yüksekö÷retim Kurulu
kurulur.
(De÷iúik ikinci fÕkra: 7/5/2004-5170/8 md.)(58)Yüksekö÷retim
Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayÕlarÕ,
nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasÕndan
rektörlük ve ö÷retim üyeli÷inde baúarÕlÕ hizmet yapmÕú
profesörlere öncelik vermek sureti ile CumhurbaúkanÕnca atanan
üyeler ve CumhurbaúkanÕnca do÷rudan do÷ruya seçilen üyelerden
kurulur.
Kurulun teúkilatÕ, görev, yetki, sorumlulu÷u ve çalÕúma esaslarÕ
kanunla düzenlenir.
(58) FÕkranÕn ølk ùekli:
Yüksekö÷retim Kurulu, Üniversiteler, Bakanlar Kurulu ve
Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õnca seçilen ve sayÕlarÕ, nitelikleri ve
seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasÕndan rektörlük ve
ö÷retim üyeli÷inde baúarÕlÕ hizmet yapmÕú profesörlere öncelik
vermek sureti ile CumhurbaúkanÕnca atanan üyeler ve
CumhurbaúkanÕnca do÷rudan do÷ruya seçilen üyelerden kurulur.
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3. Yüksekö÷retim kurumlarÕndan özel hükümlere tabi olanlar
Madde 132 - Türk SilahlÕ Kuvvetleri ve emniyet teúkilatÕna ba÷lÕ
yüksekö÷retim kurumlarÕ özel kanunlarÕnÕn hükümlerine tabidir.
F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon
kuruluúlarÕ ve kamuyla iliúkili haber ajanslarÕ
Madde 133 - (De÷iúik: 8/7/1993 – 3913/1 md.)(59)
Radyo ve televizyon istasyonlarÕ kurmak ve iúletmek kanunla
düzenlenecek úartlar çerçevesinde serbesttir.
(Ek fÕkra: 21/6/2005-5370/1 md.) Radyo ve televizyon
faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacÕyla kurulan Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluúur. Üyeler, siyasi
parti gruplarÕnÕn üye sayÕsÕ oranÕnda belirlenecek üye sayÕsÕnÕn
ikiúer katÕ olarak gösterecekleri adaylar arasÕndan, her siyasi parti
grubuna düúen üye sayÕsÕ esas alÕnmak suretiyle Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst
Kurulunun kuruluúu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri,
seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir.
Devletçe kamu tüzelkiúili÷i olarak kurulan tek radyo ve
televizyon kurumu ile kamu tüzelkiúilerinden yardÕm gören haber
ajanslarÕnÕn özerkli÷i ve yayÕnlarÕnÕn tarafsÕzlÕ÷Õ esastÕr.
(59) Maddenin ølk ùekli:
Radyo ve televizyon istasyonlarÕ, ancak Devlet eli ile kurulur ve
idareleri tarafsÕz bir kamu tüzelkiúili÷i halinde düzenlenir.
Kanun; Türk Devletinin varlÕk ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ, ülkenin ve
milletin bölünmez bütünlü÷ünü, toplumun huzurunu, genel ahlakÕ
ve AnayasanÕn 2'inci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel
niteliklerini koruyacak tarzda yayÕn yapmasÕnÕ düzenler ve
Kurumun yönetim ve denetiminde, yönetim organlarÕnÕn
oluúturulmasÕnda ve her türlü radyo ve televizyon yayÕnlarÕnda
tarafsÕzlÕk ilkesini gözetir.
Haber ve programlarÕn seçilmesi, iúlenmesi, sunulmasÕ ve milli
kültür ve e÷itime yardÕmcÕlÕk görevinin yerine getirilmesi,
haberlerin do÷rulu÷unun sa÷lanmasÕ esaslarÕ, organlarÕn seçimi,
görev, yetki ve sorumluluklarÕ kanunla düzenlenir.
YukarÕdaki ikinci fÕkra hükümleri, kamu iktisadi teúebbüsü
niteli÷i taúÕyan veya Devlet yahut di÷er kamu tüzelkiúilerinden
mali yardÕm gören haber ajanslarÕ hakkÕnda da uygulanÕr.
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b) Radyo ve Televizyonun ødaresi ve Haber AjanslarÕ
Madde 121- (20/9/1971-1488/1 md.)(29) Radyo ve televizyon
istasyonlarÕ, ancak Devlet eliyle kurulur ve idarecileri tarafsÕz
bir kamu tüzel kiúili÷i halinde kanunla düzenlenir. Kanun,
yönetim ve denetimde ve yönetim organlarÕnÕn kuruluúunda
tarafsÕzlÕk ilkesini bozacak hükümler koyamaz.
Her türlü radyo ve televizyon yayÕmlarÕ, tarafsÕzlÕk esaslarÕna
göre yapÕlÕr.
Haber ve programlarÕn seçilmesinde, iúlenmesinde ve
sunulmasÕnda ve kültür ve e÷itime yardÕmcÕlÕk görevinin yerine
getirilmesinde Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü÷ünün, insan
haklarÕna dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal
Cumhuriyetin, millî güvenli÷in ve genel ahlâkÕn gereklerine
uyulmasÕ, haberlerin do÷rulu÷unun sa÷lanmasÕ esaslarÕ ile
organlarÕn seçimi, yetki, görev ve sorumluluklarÕ kanunla
düzenlenir.
Devlet tarafÕndan kurulan veya Devletten malî yardÕm alan
haber ajanslarÕnÕn tarafsÕzlÕ÷Õ esastÕr.
(29) Maddenin ølk ùekli:
Radyo ve televizyon istasyonlarÕnÕn idaresi, özerk kamu tüzel
kiúili÷i halinde, kanunla düzenlenir.
Her türlü radyo ve televizyon yayÕmlarÕ, tarafsÕzlÕk esaslarÕna
göre yapÕlÕr.
Radyo ve televizyon idaresi, kültür ve e÷itime yardÕmcÕlÕk
görevinin gerektirdi÷i yetkilere sahip kÕlÕnÕr.
Devlet tarafÕndan kurulan veya Devletten mali yardÕm alan
haber ajanslarÕnÕn tarafsÕzlÕ÷Õ esastÕr.
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Maddenin 3913 SayÕlÕ Kanunla De÷iútirilen ùekli:
F. Radyo ve Televizyon kuruluúlarÕ ve kamuyla iliúkili haber
ajanslarÕ
Radyo ve televizyon istasyonlarÕ kurmak ve iúletmek kanunla
düzenlenecek úartlar çerçevesinde serbesttir.
Devletçe kamu tüzelkiúili÷i olarak kurulan tek radyo ve
televizyon kurumu ile kamu tüzelkiúilerinden yardÕm gören haber
ajanslarÕnÕn özerkli÷i ve yayÕnlarÕnÕn tarafsÕzlÕ÷Õ esastÕr.
G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Madde 134 – Atatürkçü düúünceyi, Atatürk ilke ve inkÕlâplarÕnÕ,
Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan
araútÕrmak, tanÕtmak ve yaymak ve yayÕnlar yapmak amacÕyla;
Atatürk'ün manevi himayelerinde, CumhurbaúkanÕnÕn gözetim ve
deste÷inde, BaúbakanlÕ÷a ba÷lÕ; Atatürk AraútÕrma Merkezi, Türk
Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden
oluúan, kamu tüzel kiúili÷ine sahip "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu" kurulur.
Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün
vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklÕ olup kendilerine
tahsis edilir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluúu,
organlarÕ, çalÕúma usulleri ve özlük iúleri ile kuruluúuna dahil
kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir.
H. Kamu Kurumu niteli÷indeki meslek kuruluúlarÕ
Madde 135 –(60) Kamu kurumu niteli÷indeki meslek kuruluúlarÕ
ve üst kuruluúlarÕ; belli bir mesle÷e mensup olanlarÕn müúterek
ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaútÕrmak,
mesle÷in genel menfaatlere uygun olarak geliúmesini sa÷lamak,
meslek mensuplarÕnÕn birbirleri ile ve halk ile olan iliúkilerinde
dürüstlü÷ü ve güveni hâkim kÕlmak üzere meslek disiplini ve
ahlakÕnÕ korumak maksadÕ ile kanunla kurulan ve organlarÕ kendi
üyeleri tarafÕndan kanunda gösterilen usullere göre yargÕ gözetimi
altÕnda, gizli oyla seçilen kamu tüzelkiúilikleridir.
Kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile kamu iktisadi teúebbüslerinde asli
ve sürekli görevlerde çalÕúanlarÕn meslek kuruluúlarÕna girme
mecburiyeti aranmaz.

V. Kamu Kurumu Niteli÷indeki Meslek KuruluúlarÕ
Madde 122- Kamu kurumu niteli÷indeki meslek kuruluúlarÕ,
kanunla meydana getirilir ve organlarÕ kendileri tarafÕndan ve
kendi üyeleri arasÕndan seçilir.
ødare, seçilmiú organlarÕ, bir yargÕ mercii kararÕna
dayanmaksÕzÕn, geçici veya sürekli olarak görevinden
uzaklaútÕramaz.
Meslek kuruluúlarÕnÕn tüzükleri, yönetim ve iúleyiúleri
demokratik esaslara aykÕrÕ olamaz.
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(De÷iúik: 23/7/1995 - 4121/13 md.) Bu meslek kuruluúlarÕ,
kuruluú amaçlarÕ dÕúÕnda faaliyette bulunamazlar.
(De÷iúik: 23/7/1995 - 4121/13 md.) Bu meslek kuruluúlarÕ ve üst
kuruluúlarÕ organlarÕnÕn seçimlerinde siyasi partiler aday
gösteremezler.
(De÷iúik: 23/7/1995 – 4121/13 md.) Bu meslek kuruluúlarÕ
üzerinde Devletin idari ve mali denetimine iliúkin kurallar
kanunla düzenlenir.
(De÷iúik: 23/7/1995 – 4121/13 md.) AmaçlarÕ dÕúÕnda faaliyet
gösteren meslek kuruluúlarÕnÕn sorumlu organlarÕnÕn görevine,
kanunun belirledi÷i merciin veya Cumhuriyet savcÕsÕnÕn istemi
üzerine mahkeme kararÕyla son verilir ve yerlerine yenileri
seçtirilir.
(De÷iúik: 23/7/1995 – 4121/13 md.) Ancak, milli güvenli÷in,
kamu düzeninin, suç iúlenmesini veya suçun devamÕnÕ önlemenin
yahut yakalamanÕn gerektirdi÷i hallerde gecikmede sakÕnca varsa,
kanunla bir merci, meslek kuruluúlarÕnÕ veya üst kuruluúlarÕnÕ
faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararÕ,
yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin onayÕna sunulur. Hâkim,
kararÕnÕ kÕrksekiz saat içinde açÕklar; aksi halde, bu idari karar
kendili÷inden yürürlükten kalkar.
(60) Maddenin ølk ùekli:
Kamu kurumu niteli÷indeki meslek kuruluúlarÕ ve üst kuruluúlarÕ;
belli bir mesle÷e mensup olanlarÕn müúterek ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaútÕrmak, mesle÷in genel
menfaatlere uygun olarak geliúmesini sa÷lamak, meslek
mensuplarÕnÕn birbirleri ile ve halk ile olan iliúkilerinde
dürüstlü÷ü ve güveni hâkim kÕlmak üzere meslek disiplini ve
ahlâkÕnÕ korumak maksadÕ ile kanunla kurulan ve organlarÕ kendi
üyeleri tarafÕndan kanunda gösterilen usullere göre yargÕ gözetimi
altÕnda, gizli oyla seçilen kamu tüzelkiúilikleridir.
Kamu Kurum ve kuruluúlarÕ ile kamu iktisadi teúebbüslerinde asli
ve sürekli görevlerde çalÕúanlarÕn meslek kuruluúlarÕna girme
mecburiyeti aranmaz.
Meslek kuruluúlarÕ, kuruluú amaçlarÕ dÕúÕnda faaliyet
gösteremezler; siyasetle u÷raúamazlar, siyasi partiler, sendikalar
ve derneklerle ortak hareket edemezler.
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Siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluúlarÕ; meslek
kuruluúlarÕ ve üst kuruluúlarÕ organlarÕnÕn seçimlerinde aday
gösteremezler ve belirli adaylarÕn leh veya aleyhlerinde faaliyette
bulunamazlar ve propaganda yapamazlar.
Kamu kurumu niteli÷indeki meslek kuruluúlarÕ, kanunda
gösterildi÷i úekilde Devletin idari ve mali denetimine tabidir.
AmaçlarÕ dÕúÕnda faaliyet gösteren ve siyasetle u÷raúan meslek
kuruluúlarÕnÕn sorumlu organlarÕnÕn görevine, kanunun belirtti÷i
merciin istemi üzerine, mahkeme kararÕ ile son verilir ve yerlerine
yenileri seçtirilir.
Türk Devletinin varlÕk ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn, ülkenin ve milletin
bölünmez bütünlü÷ünün, toplumun huzurunun korunmasÕ ve
Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici
faaliyetlerin önlenmesi bakÕmÕndan gecikmesinde sakÕnca
bulunan hallerde mahallin en büyük mülki amiri bu organlarÕ
geçici olarak görevden uzaklaútÕrabilir.
Görevden uzaklaútÕrma kararÕ; üç gün içinde mahkemeye
bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaútÕrma kararÕnÕn yerinde olup
olmadÕ÷Õna en geç on gün içinde karar verir.
ø. Diyanet øúleri BaúkanlÕ÷Õ
Madde 136 – Genel idare içinde yer alan Diyanet øúleri
BaúkanlÕ÷Õ, laiklik ilkesi do÷rultusunda, bütün siyasi görüú ve
düúünüúlerin dÕúÕnda kalarak ve milletçe dayanÕúma ve
bütünleúmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri
yerine getirir.
J. Kanunsuz emir
Madde 137 – Kamu hizmetlerinde herhangi bir sÕfat ve suretle
çalÕúmakta olan kimse, üstünden aldÕ÷Õ emri, yönetmelik, tüzük,
kanun veya Anayasa hükümlerine aykÕrÕ görürse, yerine getirmez
ve bu aykÕrÕlÕ÷Õ o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde Õsrar
eder ve bu emrini yazÕ ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu
halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.
Konusu suç teúkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez;
yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve
kamu güvenli÷inin korunmasÕ için kanunla gösterilen istisnalar
saklÕdÕr.

II. Diyanet øúleri BaúkanlÕ÷Õ
Madde 154- Genel idare içinde yer alan Diyanet øúleri
BaúkanlÕ÷Õ özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.

VII. Kanunsuz Emir
Madde 125- Kamu hizmetlerinde herhangi bir sÕfat ve suretle Madde 94- Kanuna aykÕrÕ iúlerde üstün
çalÕúmakta olan kimse üstünden aldÕ÷Õ emri, yönetmelik, tüzük, emrine uymuú olmak memuru sorumdan
kanun veya Anayasa hükümlerine aykÕrÕ görürse, yerine kurtarmaz.
getirmez ve bu aykÕrÕlÕ÷Õ o emri verene bildirir. Ancak, üstü
emrinde Õsrar eder ve bu emrini yazÕ ile yenilerse, emir yerine
getirilir; bu hâlde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.
Konusu suç teúkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez;
yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve
kamu güvenli÷inin korunmasÕ için kanunla gösterilen istisnalar
saklÕdÕr.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGI
I. Genel hükümler
A. Mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ
Madde 138 – Hâkimler, görevlerinde ba÷ÕmsÕzdÕrlar; Anayasaya,
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm
verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kiúi, yargÕ yetkisinin
kullanÕlmasÕnda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat
veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkÕnda Yasama Meclisinde yargÕ
yetkisinin kullanÕlmasÕ ile ilgili soru sorulamaz, görüúme
yapÕlamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yasama ve yürütme organlarÕ ile idare, mahkeme kararlarÕna
uymak zorundadÕr; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarÕnÕ
hiçbir suretle de÷iútiremez ve bunlarÕn yerine getirilmesini
geciktiremez.
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YARGI
A) Genel Hükümler
I. Mahkemelerin Ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ
Madde 132- Hâkimler, görevlerinde ba÷ÕmsÕzdÕrlar; Anayasaya,
kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlarÕna göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kiúi, yargÕ yetkisinin
kullanÕlmasÕnda mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat
veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dâva hakkÕnda Yasama Meclislerinde yargÕ
yetkisinin kullanÕlmasÕ ile ilgili soru sorulamaz, görüúme
yapÕlamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve
yürütme organlarÕ ile idare, mahkeme kararlarÕna uymak
zorundadÕr; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarÕnÕ hiçbir
suretle de÷iútiremez ve bunlarÕn yerine getirilmesini
geciktiremez.

B. Hâkimlik ve savcÕlÕk teminatÕ
Madde 139 – Hâkimler ve savcÕlar azlolunamaz, kendileri
istemedikçe Anayasada gösterilen yaútan önce emekliye
ayrÕlamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldÕrÕlmasÕ sebebiyle
de olsa, aylÕk, ödenek ve di÷er özlük haklarÕndan yoksun
kÕlÕnamaz.
Meslekten çÕkarÕlmayÕ gerektiren bir suçtan dolayÕ hüküm giymiú
olanlar, görevini sa÷lÕk bakÕmÕndan yerine getiremeyece÷i kesin
olarak anlaúÕlanlar veya meslekte kalmalarÕnÕn uygun olmadÕ÷Õna
karar verilenler hakkÕnda kanundaki istisnalar saklÕdÕr.

II. Hâkimlik TeminatÕ
Madde 133- Hâkimler azlolunamaz. Kendileri istemedikçe,
Anayasada gösterilen yaútan önce emekliye ayrÕlamaz; bir
mahkemenin veya kadronun kaldÕrÕlmasÕ sebebiyle de olsa,
aylÕklarÕndan yoksun kÕlÕnamaz.
Meslekten çÕkarÕlmayÕ gerektiren bir suçtan dolayÕ hüküm
giymiú olanlarla görevini sa÷lÕk bakÕmÕndan yerine
getiremeyece÷i kesin olarak anlaúÕlanlar ve meslekte
kalmalarÕnÕn caiz olmadÕ÷Õna karar verilenler hakkÕnda
kanundaki istisnalar saklÕdÕr.

C. Hâkimlik ve savcÕlÕk mesle÷i
Madde 140 – Hâkimler ve savcÕlar adli ve idari yargÕ hâkim ve
savcÕlarÕ olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve
savcÕlar eliyle yürütülür.
Hâkimler, mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve hâkimlik teminatÕ
esaslarÕna göre görev ifa ederler.
Hâkim ve savcÕlarÕn nitelikleri, atanmalarÕ, haklarÕ ve ödevleri,
aylÕk ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev
yerlerinin geçici veya sürekli olarak de÷iútirilmesi, haklarÕnda

III. Hâkimlik Mesle÷i
Madde 134- (20/9/1971-1488/1 md.) (30) Hâkimlerin
nitelikleri, atanmalarÕ, haklarÕ ve ödenekleri, meslekte
ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya
sürekli olarak de÷iútirilmesi, haklarÕnda disiplin kovuúturmasÕ
açÕlmasÕ ve disiplin cezasÕ verilmesi, görevleriyle ilgili
suçlarÕndan dolayÕ soruúturma yapÕlmasÕna ve yargÕlanmalarÕna
karar verilmesi, meslekten çÕkarÕlmayÕ gerektiren suçluluk veya
yetersizlik halleri ve di÷er özlük iúleri, mahkemelerin
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Madde 54- YargÕçlar, bütün davalarÕn
görülmesinde ve hükmünde ba÷ÕmsÕzdÕrlar
ve bu iúlerine hiçbir türlü karÕúÕlamaz.
Ancak kanun hükmüne ba÷lÕdÕrlar.
Mahkemelerin kararlarÕnÕ Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiçbir
türlü de÷iútiremezler, baúkalayamazlar,
geciktiremezler ve hükümlerinin yerine
getirilmesine engel olamazlar.

Madde 55- YargÕçlar, kanunda gösterilen
usuller ve haller dÕúÕnda görevlerinden
çÕkarÕlamazlar.
Madde 56- YargÕçlarÕn nitelikleri, haklarÕ,
görevleri, aylÕk ve ödenekleri, nasÕl tayin
olunacaklarÕ ve görevlerinden nasÕl
çÕkarÕlacaklarÕ özel kanunla gösterilir.
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disiplin kovuúturmasÕ açÕlmasÕ ve disiplin cezasÕ verilmesi,
görevleriyle ilgili veya görevleri sÕrasÕnda iúledikleri suçlarÕndan
dolayÕ soruúturma yapÕlmasÕ ve yargÕlanmalarÕna karar verilmesi,
meslekten çÕkarmayÕ gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri
ve meslek içi e÷itimleri ile di÷er özlük iúleri mahkemelerin
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve hâkimlik teminatÕ esaslarÕna göre kanunla
düzenlenir.
Hâkimler ve savcÕlar altmÕúbeú yaúÕnÕ bitirinceye kadar hizmet
görürler; askerî hâkimlerin yaú haddi, yükselme ve emeklilikleri
kanunda gösterilir.
Hâkimler ve savcÕlar, kanunda belirtilenlerden baúka, resmi ve
özel hiçbir görev alamazlar.
Hâkimler ve savcÕlar idari görevleri yönünden Adalet BakanlÕ÷Õna
ba÷lÕdÕrlar.
Hâkim ve savcÕ olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde
çalÕúanlar, Hâkimler ve savcÕlar hakkÕndaki hükümlere tabidirler.
Bunlar, Hâkimler ve savcÕlara ait esaslar dairesinde sÕnÕflandÕrÕlÕr
ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcÕlara tanÕnan her türlü
haklardan yararlanÕrlar.

Madde
57YargÕçlar,
kanunla
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ esasÕna göre, kanunla düzenlenir.
Hâkimler altmÕúbeú yaúÕnÕ bitirinceye kadar hizmet görürler. gösterilenlerden baúka genel veya özel
Askerî hâkimlerin yaú haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunla hiçbir görev alamazlar.
belli edilir.
Hâkimler , kanunda belirtilenlerden baúka, genel ve özel hiçbir
görev alamazlar.

D. DuruúmalarÕn açÕk ve kararlarÕn gerekçeli olmasÕ
Madde 141 – Mahkemelerde duruúmalar herkese açÕktÕr.
DuruúmalarÕn bir kÕsmÕnÕn veya tamamÕnÕn kapalÕ yapÕlmasÕna
ancak genel ahlakÕn veya kamu güvenli÷inin kesin olarak gerekli
kÕldÕ÷Õ hallerde karar verilebilir.
Küçüklerin yargÕlanmasÕ hakkÕnda kanunla özel hükümler
konulur.
Bütün mahkemelerin her türlü kararlarÕ gerekçeli olarak yazÕlÕr.
DavalarÕn en az giderle ve mümkün olan süratle
sonuçlandÕrÕlmasÕ, yargÕnÕn görevidir.

IV. DuruúmanÕn AçÕk ve KararlarÕn Gerekçeli OlmasÕ
Madde 135- Mahkemelerde duruúmalar herkese açÕktÕr.
Duruúmalardan bir kÕsmÕnÕn veya tamamÕnÕn kapalÕ yapÕlmasÕna,
ancak genel ahlâkÕn veya kamu güvenli÷inin kesin olarak gerekli
kÕldÕ÷Õ hallerde karar verilebilir.
Küçüklerin yargÕlanmasÕ hakkÕnda kanunla özel hükümler
konulur.
Bütün mahkemelerin her türlü kararlarÕ gerekçeli olarak yazÕlÕr.

(30) Maddenin ølk ùekli:
Hâkimlerin nitelikleri, atanmalarÕ, haklarÕ ve ödevleri, aylÕk ve
ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev
yerlerinin geçici veya sürekli olarak de÷iútirilmesi, haklarÕnda
disiplin kovuúturmasÕ açÕlmasÕ ve disiplin cezasÕ verilmesi,
görevleriyle ilgili suçlarÕndan dolayÕ soruúturma yapÕlmasÕna ve
yargÕlanmalarÕna karar verilmesi, meslekten çÕkarÕlmayÕ
gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve di÷er özlük iúleri,
mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ esasÕna göre, kanunla düzenlenir.
Hâkimler altmÕúbeú yaúÕnÕ bitirinceye kadar hizmet görürler.
Askerî Hâkimler in yaú haddi kanunla belli edilir.
Hâkimler , kanunla belirtilenlerden baúka, genel ve özel hiçbir
görev alamazlar.
Madde 58- Mahkemelerde yargÕlamalar
herkese açÕktÕr. YalnÕz yargÕlama usulü
kanunlarÕ gere÷ince bir yargÕlamanÕn kapalÕ
olmasÕna mahkeme karar verebilir.

Madde 53- Mahkemelerin kuruluúu, görev
V. Mahkemelerin Kuruluúu
E. Mahkemelerin kuruluúu
Madde 142 – Mahkemelerin kuruluúu, görev ve yetkileri, iúleyiúi Madde 136- (15/3/1973-1699/3 md.)(31) Mahkemelerin ve yetkileri kanunla gösterilir.
kuruluúu, görev ve yetkileri, iúleyiúi ve yargÕlama usulleri
ve yargÕlama usulleri kanunla düzenlenir.
kanunla düzenlenir.
Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü÷ü, hür demokratik düzen
ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine iúlenen
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ve do÷rudan do÷ruya Devlet güvenli÷ini ilgilendiren suçlara
bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur. Ancak,
sÕkÕyönetim ve savaú haline iliúkin hükümler saklÕdÕr.
Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir baúkan, dört asÕl ve iki
yedek üye ile bir savcÕ ve yeteri kadar savcÕ yardÕmcÕsÕ bulunur.
Baúkan, iki asÕl ve bir yedek üye ile savcÕ, birinci sÕnÕfa ayrÕlmÕú
hâkim ve Cumhuriyet savcÕlarÕ arasÕndan; iki asÕl ve bir yedek
üye birinci sÕnÕf askerî Hâkimler arasÕndan; savcÕ yardÕmcÕlarÕ
ise Cumhuriyet savcÕlarÕ ve askerî Hâkimler arasÕndan atanÕr.
Devlet Güvenlik Mahkemesi BaúkanlÕ÷Õ, üyeli÷i, yedek üyeli÷i,
savcÕlÕ÷Õ ve savcÕ yardÕmcÕlÕ÷Õ atamalarÕnda Bakanlar Kurulunca
her boú yer için bir misli aday gösterilir. Bu adaylar arasÕndan
Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkimlerinin atanmasÕ Yüksek
Hâkimler Kurulunca, savcÕ ve yardÕmcÕlarÕnÕn atanmalarÕ
Yüksek SavcÕlar Kurulunca, askerî hâkimlerden üye, yedek üye
ve savcÕ yardÕmcÕlarÕnÕn atanmalarÕ ise özel kanunlarÕnda
gösterilen usule göre yapÕlÕr.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri, baúkan, üye ve yedek üyeleri ile
savcÕ ve savcÕ yardÕmcÕlarÕ üç yÕl için atanÕrlar, süresi bitenler
yeniden atanabilirler.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarÕnÕn temyiz mercii
YargÕtayda yalnÕz bu mahkemelerin kararlarÕnÕ incelemek üzere
kurulacak daire veya daireler; Genel Kurul ise, YargÕtay Ceza
Daireleri Genel Kuruludur.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluú ve iúleyiúi, görev ve
yetkileri ve yargÕlama usulleri ile ilgili di÷er hükümler kanunda
gösterilir.
(31) Maddenin ølk ùekli:
Mahkemelerin kuruluúu, görev ve yetkileri, iúleyiúi ve yargÕlama
usulleri kanunla düzenlenir.
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F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Madde 143 – (Mülga: 7/5/2004-5170/9 md.) (61)
(61) Maddenin ølk ùekli:
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü÷ü, hür demokratik
düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine
iúlenen ve do÷rudan do÷ruya devletin iç ve dÕú güvenli÷ini
ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik
Mahkemeleri kurulur.
Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir Baúkan, iki asÕl ve iki yedek
üye ile bir savcÕ ve yeteri kadar savcÕ yardÕmcÕsÕ bulunur.
Baúkan, bir asÕl ve bir yedek üye ile savcÕ, birinci sÕnÕfa ayrÕlmÕú
hâkim ve Cumhuriyet savcÕlarÕ arasÕndan; bir asÕl ve bir yedek
üye, birinci sÕnÕf askerî Hâkimler arasÕndan; savcÕ yardÕmcÕlarÕ
ise Cumhuriyet savcÕlarÕ ve askerî Hâkimler arasÕndan özel
kanunlarÕnda gösterilen usule göre atanÕr.
Devlet Güvenlik Mahkemesi Baúkan, üye ve yedek üyeleri ile
savcÕ ve savcÕ yardÕmcÕlarÕ dört yÕl için atanÕrlar, süresi bitenler
yeniden atanabilirler.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarÕnÕn temyiz mercii
YargÕtaydÕr.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin iúleyiúi, görev ve yetkileri ve
yargÕlama usulleri ile ilgili di÷er hükümler, kanunda gösterilir.
Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargÕ çevresine giren bölgelerde
sÕkÕyönetim ilan edilmesi halinde, bu bölgelerle sÕnÕrlÕ olmak
üzere kanunla belirlenen esaslara göre Devlet Güvenlik
Mahkemesi SÕkÕyönetim Askerî Mahkemesine dönüútürülebilir.
Yürürlükten KaldÕrÕlan Madde Metni:(18/6/1999-4388)
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü÷ü, hür demokratik
düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine
iúlenen ve do÷rudan do÷ruya Devletin iç ve dÕú güvenli÷ini
ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik
Mahkemeleri kurulur. Ancak, sÕkÕyönetim ve savaú haline iliúkin
hükümler saklÕdÕr.
(18/6/1999-4388)Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir baúkan, iki
asÕl ve bir yedek üye ile Cumhuriyet baúsavcÕsÕ ve yeteri kadar
Cumhuriyet savcÕsÕ bulunur.
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(18/6/1999-4388)Baúkan, iki asÕl ve bir yedek üye ile Cumhuriyet
baúsavcÕsÕ, birinci sÕnÕfa ayrÕlmÕú hâkim ve Cumhuriyet savcÕlarÕ
arasÕndan; Cumhuriyet savcÕlarÕ ise, di÷er Cumhuriyet savcÕlarÕ
arasÕndan Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulunca özel
kanununda gösterilen usule göre dört yÕl için atanÕrlar; süresi
bitenler yeniden atanabilirler.
Devlet güvenlik mahkemeleri kararlarÕnÕn temyiz mercii
YargÕtaydÕr.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin iúleyiúi, görev ve yetkileri ve
yargÕlama usulleri ile ilgili di÷er hükümler, kanunda gösterilir.
G. Hâkim ve savcÕlarÕn denetimi
Madde 144 – Hâkim ve savcÕlarÕn görevlerini; kanun, tüzük,
yönetmeliklere ve genelgelere (Hâkimler için idari nitelikteki
genelgelere) uygun olarak yapÕp yapmadÕklarÕnÕ denetleme;
görevlerinden dolayÕ veya görevleri sÕrasÕnda suç iúleyip
iúlemediklerini, hal ve eylemlerinin sÕfat ve görevleri icaplarÕna
uyup uymadÕ÷ÕnÕ araútÕrma ve gerekti÷inde haklarÕnda inceleme
ve soruúturma, Adalet BakanlÕ÷ÕnÕn izni ile adalet müfettiúleri
tarafÕndan yapÕlÕr. Adalet BakanÕ soruúturma ve inceleme
iúlemlerini, hakkÕnda soruúturma ve inceleme yapÕlacak olandan
daha kÕdemli hâkim veya savcÕ eliyle de yaptÕrabilir.
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VI. SavcÕlÕk
Madde 137- (20/9/1971-1488/1 md.)(32) Cumhuriyet savcÕlarÕ,
idari görevleri yönünden Adalet BakanlÕ÷Õna ba÷lÕdÕr.
Cumhuriyet savcÕlarÕnÕn YargÕtay üyeli÷ine seçilmeleri dÕúÕnda
kalan bütün özlük iúleri ve disiplin cezalarÕ ile meslekten
çÕkarÕlmalarÕ hakkÕnda karar verme yetkisi Yüksek SavcÕlar
Kurulunundur. (Bu Kurulun kararlarÕ kesin olup bunlar aleyhine
baúka bir mercie baúvurulamaz.) (33) Ancak disiplin ve
meslekten çÕkarma cezalarÕ ile ilgili kararlarÕn bir defa daha
incelenmesini Adalet BakanÕ ve hakkÕnda karar verilen
Cumhuriyet SavcÕsÕ isteyebilir.
Yüksek SavcÕlar Kurulu, Adalet BakanÕnÕn baúkanlÕ÷Õnda
Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ, YargÕtay Ceza Daireleri Genel
Kurulunca seçilen üç asÕl ve iki yedek üye ile Adalet BaúkanlÕ÷Õ
MüsteúarÕ ve Özlük øúleri Genel Müdüründen kuruludur. Adalet
BakanÕ bulunmadÕ÷Õ zaman Kurula Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ
BaúkanlÕk eder.
Gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde, Adalet BakanlÕ÷Õ
Cumhuriyet savcÕlarÕnÕ geçici yetki ile görevlendirerek bu kararÕ
ilk toplantÕsÕnda Kurulun onanmasÕna sunar. BakanlÕk Merkez
kuruluúunda geçici veya sürekli olarak çalÕútÕrÕlacak Cumhuriyet
savcÕlarÕnÕ, muvafakatlarÕnÕ alarak, atama yetkisi Adalet
BakanÕna aittir.
Cumhuriyet savcÕlarÕnÕn denetimi ve haklarÕndaki soruúturma
Adalet BakanlÕ÷Õ müfettiúleri veya üst dereceli Cumhuriyet
savcÕlarÕ eliyle yapÕlÕr.
Yüksek SavcÕlar Kurulunun kuruluúu, çalÕúma usulleri, toplantÕ
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ve karar yeter sayÕsÕ, YargÕtay Ceza Daireleri Genel Kurulunca
seçilecek asÕl ve yedek üyelerin seçim usulleri ve görev süreleri
kanunla düzenlenir.
Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ, yüksek mahkemeler hâkimleri
hakkÕndaki hükümlere tabidir.
(32) Maddenin ølk ùekli:
Kanun, Cumhuriyet SavcÕlarÕnÕn ve Kanun sözcülerinin özlük
iúlerinde ve görevlerini yapmalarÕnda teminat sa÷layÕcÕ
hükümler koyar.
Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ, Baú kanun sözcüsü ve Askerî YargÕtay
BaúsavcÕsÕ, yüksek mahkemeler hâkimleri hakkÕndaki
hükümlere tabidir.
(33) Bu hüküm Anayasa Mahkemesinin 27.9.1977 gün ve
E.1977/82 K. 1977/117 sayÕlÕ kararÕ ile iptal edilmiútir. (R.G.
14.1.1978-16169)

H. Askerî yargÕ
Madde 145 – Askerî yargÕ, askerî mahkemeler ve disiplin
mahkemeleri tarafÕndan yürütülür. Bu mahkemeler, asker
kiúilerin; askerî olan suçlarÕ ile bunlarÕn asker kiúiler aleyhine
veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile
ilgili olarak iúledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemeler, asker olmayan kiúilerin özel kanunda
belirtilen askerî suçlarÕ ile kanunda gösterilen görevlerini ifa
ettikleri sÕrada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde
askerlere karúÕ iúledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemelerin savaú veya sÕkÕyönetim hallerinde hangi
suçlar ve hangi kiúiler bakÕmÕndan yetkili olduklarÕ; kuruluúlarÕ ve
gerekti÷inde bu mahkemelerde adli yargÕ hâkim ve savcÕlarÕnÕn
görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.
Askerî yargÕ organlarÕnÕn kuruluúu, iúleyiúi, askerî hâkimlerin
özlük iúleri askerî savcÕlÕk görevlerini yapan askerî hâkimlerin
mahkemesinde görevli bulunduklarÕ komutanlÕk ile iliúkileri,
mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ, hâkimlik teminatÕ, askerlik
hizmetinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrÕca
askerî hâkimlerin yargÕ hizmeti dÕúÕndaki askerî hizmetler

VII. Askerî YargÕ
Madde 138- (20/9/1971-1488, 15/3/1973-1699) (34)
Askerî yargÕ askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri
tarafÕndan yürütülür. Bu mahkemeler, asker kiúilerin askerî olan
suçlarÕ ile, bunlarÕn asker kiúiler aleyhine veya askerî mahallerde
yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak iúledikleri
suçlara ait dâvalara bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemeler asker olmayan kiúilerin özel kanunda
belirtilen askerî suçlarÕ ile kanunda gösterilen görevlerini ifa
ettikleri sÕrada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde
askerlere karúÕ iúledikleri suçlara bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemelerin, savaú veya sÕkÕyönetim hallerinde hangi
suçlar ve hangi kiúiler bakÕmÕndan yetkili oldu÷u kanunla
gösterilir.
Askerî mahkemelerde üyelerin ço÷unlu÷unun hâkimlik
niteli÷ine sahibolmasÕ úarttÕr. (Ancak, savaú halinde bu úart
aranmaz.) (35)
Askerî yargÕ organlarÕnÕn kuruluúu, iúleyiúi, askerî hâkimlerin
özlük iúleri, askerî savcÕlÕk görevlerini yapan askerî hâkimlerin
refakatinde bulunduklarÕ komutanlarla iliúkileri mahkemelerin
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yönünden askerî hizmetlerin gereklerine göre teúkilatÕnda görevli ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ, hâkimlik teminatÕ ve askerlik hizmetlerinin
bulunduklarÕ komutanlÕk ile olan iliúkilerini de gösterir.
gereklerine göre kanunla düzenlenir.
(34) Maddenin ølk ùekli:
Askerî yargÕ, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri
tarafÕndan yürütülür. Bu mahkemeler, asker kiúilerin askerî olan
suçlarÕyla, bunlarÕn asker kiúiler aleyhine veya askerî mahallerde
yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak iúledikleri
suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.
Askerî mahkemeler, asker olmayan kiúileri, ancak özel kanunda
belirtilen askerî suçlarÕndan dolayÕ yargÕlarlar.
Askerî mahkemelerin, savaú veya sÕkÕyönetim hallerinde hangi
suçlar ve hangi kiúiler bakÕmÕndan yetkili oldu÷u kanunla
gösterilir.
Askerî mahkemelerde üyelerin ço÷unlu÷unun hâkimlik
niteli÷ine sahip olmasÕ úarttÕr.
Askerî yargÕ organlarÕnÕn kuruluúu, iúleyiúi, askerî hâkimlerin
özlük iúleri, mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ hâkimlik teminatÕ ve
askerlik hizmetinin gereklerine göre özel kanunla düzenlenir.
(35) Bu fÕkra 1699 sayÕlÕ kanunla konmuútur. Bu cümle
Anayasa Mahkemesinin 15.4.1975 gün ve E.73/19, K.75/87
sayÕlÕ kararÕ ile iptal edilmiútir. (R.G. 26.2.1976-1551)

II. Yüksek mahkemeler
A. Anayasa Mahkemesi
1. Kuruluúu
Madde 146 – Anayasa Mahkemesi onbir asÕl ve dört yedek
üyeden kurulur.
CumhurbaúkanÕ, iki asÕl ve iki yedek üyeyi YargÕtay, iki asÕl ve
bir yedek üyeyi DanÕútay, birer asÕl üyeyi Askerî YargÕtay, Askerî
Yüksek ødare Mahkemesi ve SayÕútay genel kurullarÕnca kendi
Baúkan ve üyeleri arasÕndan üye tamsayÕlarÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile
her boú yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asÕl üyeyi ise
Yüksekö÷retim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yüksekö÷retim
kurumlarÕ ö÷retim üyeleri içinden gösterece÷i üç aday arasÕndan;
üç asÕl ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar
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B) Yüksek Mahkemeler
D) Anayasa Mahkemesi
I. Kuruluú
a) Üyelerin Seçimi
Madde 145- (20/9/1971-1488/1 md.)(36) Anayasa Mahkemesi,
onbeú asÕl ve beú yedek üyeden kuruludur. AsÕl üyelerden dördü
YargÕtay, üçü DanÕútay Genel kurullarÕnca kendi Baúkan ve
üyeleriyle Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ ve Baúkanun sözcüsü
arasÕndan üye tamsayÕlarÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile ve gizli oyla
seçilir. Bir üye SayÕútay Genel Kurulunca kendi Baúkan ve
üyeleri arasÕndan aynÕ usulle seçilir. Millet Meclisi üç,
Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. CumhurbaúkanÕnca da iki
üye seçilir. CumhurbaúkanÕ, bu üyelerden birini, Askerî YargÕtay
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arasÕndan seçer.
Yüksekö÷retim kurumlarÕ ö÷retim üyeleri ile üst kademe
yöneticileri ve avukatlarÕn Anayasa Mahkemesine asÕl ve yedek
üye seçilebilmeleri için, kÕrk yaúÕnÕ doldurmuú, yüksekö÷renim
görmüú veya ö÷renim kurumlarÕnda en az onbeú yÕl ö÷retim
üyeli÷i veya kamu hizmetinde en az onbeú yÕl fiilen çalÕúmÕú veya
en az onbeú yÕl avukatlÕk yapmÕú olmak úarttÕr.
Anayasa Mahkemesi, asÕl üyeleri arasÕndan gizli oyla ve üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile dört yÕl için bir Baúkan ve bir
Baúkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Anayasa Mahkemesi üyeleri, asli görevleri dÕúÕnda resmi veya
özel hiçbir görev alamazlar.
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Genel Kurulunun üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile ve gizli
oyla gösterece÷i üç aday arasÕndan seçer. Yasama Meclisleri bu
seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dÕúÕndan, üye
tamsayÕlarÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile ve gizli oyla yaparlar. Yasama
Meclislerinde yapÕlacak seçimlerde, adaylÕ÷a baúvurma ve seçim
esas ve usulleri kanunla düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasÕndan, gizli oyla ve salt
ço÷unlukla, dört yÕl için bir Baúkan ve bir Baúkanvekili seçer;
yeniden seçilmek caizdir.
Anayasa Mahkemesine asÕl veya yedek üye olabilmek için, kÕrk
yaúÕnÕ doldurmuú bulunmak ve YargÕtay, DanÕútay, Askerî
YargÕtay veya SayÕútayda BaúkanlÕk, üyelik, BaúsavcÕlÕk,
Baúkanun sözcülü÷ü veya üniversitelerde hukuk, iktisat ve
siyasal bilimler alanlarÕnda en az beú yÕl ö÷retim üyeli÷i veya
onbeú yÕl avukatlÕk yapmÕú olmak úarttÕr.
Anayasa Mahkemesine, YargÕtay iki, DanÕútay ile Yasama
Meclislerinin her biri birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin
seçiminde de, asÕllarÕn seçimindeki usul uygulanÕr.
Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmî veya özel hiçbir görev
alamazlar.
(36) Maddenin ølk ùekli:
Anayasa Mahkemesi, onbeú asÕl ve beú yedek üyeden kuruludur.
AsÕl üyelerden dördü YargÕtay, üçü DanÕútay genel kurullarÕnca
kendi baúkan ve üyeleriyle BaúsavcÕ ve Baúkanun sözcüsü
arasÕndan üye tamsayÕlarÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile ve gizli oyla
seçilir. Bir üye, SayÕútay genel kurulunca kendi baúkan ve
üyeleri arasÕndan aynÕ usulle seçilir. Millet Meclisi üç,
Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. CumhurbaúkanÕnca da iki
üye seçilir. CumhurbaúkanÕ, bu üyelerden birini, Askerî YargÕtay
genel kurulunun üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷uyla ve gizli
oyla gösterece÷i üç aday arasÕndan seçer. Anayasa Mahkemesi,
kendi üyeleri arasÕndan, gizli oyla ve üçte iki ço÷unlukla, dört
yÕl için, bir Baúkan ve Bir Baúkanvekili seçer; yeniden seçilmek
caizdir. Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri dÕúÕndan, üye tamsayÕlarÕnÕn üçte iki ço÷unlu÷u
ile ve gizli oyla yaparlar. ølk iki oylamada bu ço÷unluk
sa÷lanamazsa, salt ço÷unlukla yetinilir. Yasama meclislerince
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seçilecek üyelerden birer kiúinin, Üniversitelerin hukuk, iktisat
ve siyasal bilimler ö÷retim üyelerinin birlikte toplanarak, açÕk
üyeliklerin üç katÕ tutarÕnda ve gizli oyla gösterecekleri adaylar
arasÕndan olmasÕ gereklidir.
Anayasa Mahkemesine asÕl veya yedek üye olabilmek için kÕrk
yaúÕnÕ doldurmuú bulunmak ve YargÕtay, DanÕútay, Askerî
YargÕtay veya SayÕútayda BaúkanlÕk, üyelik, BaúsavcÕlÕk,
Baúkanun sözcülü÷ü veya Üniversitelerde hukuk, iktisat ve
siyasal bilimler alanlarÕnda en az beú yÕl ö÷retim üyeli÷i veya
onbeú yÕl avukatlÕk yapmÕú olmasÕ úarttÕr.
Anayasa Mahkemesine, YargÕtay iki, DanÕútay ile Yasama
Meclislerinin her biri birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin
seçiminde de, asÕllarÕn seçimindeki usul uygulanÕr.
Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmi veya özel hiç bir görev
alamazlar.
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2. Üyeli÷in sona ermesi
Madde 147 – Anayasa Mahkemesi üyeleri altmÕúbeú yaúÕnÕ
doldurunca emekliye ayrÕlÕrlar.
Anayasa Mahkemesi üyeli÷i, bir üyenin hâkimlik mesle÷inden
çÕkarÕlmayÕ gerektiren bir suçtan dolayÕ hüküm giymesi halinde
kendili÷inden;
görevini
sa÷lÕk
bakÕmÕndan
yerine
getiremeyece÷inin kesin olarak anlaúÕlmasÕ halinde de, Anayasa
Mahkemesi üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷unun kararÕ ile sona
erer.

b) Üyeli÷in Sona Ermesi
Madde 146- Anayasa Mahkemesi üyeleri altmÕú beú yaúÕnda
emekliye ayrÕlÕrlar.
Anayasa Mahkemesi üyeli÷i, bir üyenin hâkimlik mesle÷inden
çÕkarÕlmayÕ gerektiren bir suçtan dolayÕ hüküm giymesi halinde
kendili÷inden;
görevini
sa÷lÕk
bakÕmÕndan
yerine
getiremeyece÷inin kesin olarak anlaúÕlmasÕ hâlinde de Anayasa
Mahkemesi üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷unun kararÕ ile sona
erer.

3. Görev ve yetkileri
Madde 148 – Anayasa Mahkemesi, kanunlarÕn, kanun hükmünde
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi øçtüzü÷ünün
Anayasaya úekil ve esas bakÕmlarÕndan uygunlu÷unu denetler.
Anayasa de÷iúikliklerini ise sadece úekil bakÕmÕndan inceler ve
denetler. Ancak, ola÷anüstü hallerde, sÕkÕyönetim ve savaú
hallerinde çÕkarÕlan kanun hükmünde kararnamelerin úekil ve esas
bakÕmÕndan
Anayasaya
aykÕrÕlÕ÷Õ
iddiasÕyla,
Anayasa
Mahkemesinde dava açÕlamaz.
KanunlarÕn úekil bakÕmÕndan denetlenmesi, son oylamanÕn,
öngörülen
ço÷unlukla
yapÕlÕp
yapÕlmadÕ÷Õ;
Anayasa
de÷iúikliklerinde ise, teklif ve oylama ço÷unlu÷una ve ivedilikle

II. Görev ve Yetkileri
Madde 147- (20/9/1971-1488/1 md.) (37) Anayasa Mahkemesi,
kanunlarÕn ve Türkiye Büyük Millet Meclisi øçtüzüklerinin
Anayasaya, Anayasa de÷iúikliklerinin de Anayasada gösterilen
úekil úartlarÕna uygunlu÷unu denetler.
CumhurbaúkanÕ, Bakanlar Kurulu üyelerini, YargÕtay, DanÕútay,
Askerî YargÕtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve SayÕútay Baúkan
ve üyelerini, Cumhuriyet BaúsavcÕsÕnÕ, Baúkanun sözcüsünü,
Askerî YargÕtay BaúsavcÕsÕnÕ ve kendi üyelerini görevleriyle
ilgili suçlardan dolayÕ Yüce Divan sÕfatÕyla yargÕlar ve Anayasa
ile verilen di÷er görevleri yerine getirir.

Yücedivan
Madde 61-(5/2/1937-3115 ve 29/11/19373272)(14) BakanlarÕ, DanÕútay ve YargÕtay
baúkanlarÕ ve üyelerini ve Cumhuriyet
BaúsavcÕsÕnÕ
görevlerinden
do÷acak
iúlerden dolayÕ yargÕlamak için Yücedivan
kurulur.
(14) Maddenin ilk úekli:
Vazifelerinden münbais hususatta øcra
Vekilleriyle ùurayÕ Devlet ve Mahkemei
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görüúülemeyece÷i úartÕna uyulup uyulmadÕ÷Õ hususlarÕ ile
sÕnÕrlÕdÕr. ùekil bakÕmÕndan denetleme, CumhurbaúkanÕnca veya
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beúte biri tarafÕndan
istenebilir. Kanunun yayÕmlandÕ÷Õ tarihten itibaren on gün
geçtikten sonra, úekil bozuklu÷una dayalÕ iptal davasÕ açÕlamaz;
def'i yoluyla da ileri sürülemez.
Anayasa Mahkemesi CumhurbaúkanÕnÕ, Bakanlar Kurulu
üyelerini, Anayasa Mahkemesi, YargÕtay, DanÕútay, Askerî
YargÕtay, Askerî Yüksek ødare Mahkemesi Baúkan ve üyelerini,
BaúsavcÕlarÕnÕ, Cumhuriyet BaúsavcÕvekilini, Hâkimler ve
SavcÕlar Yüksek Kurulu ve SayÕútay Baúkan ve üyelerini
görevleriyle ilgili suçlardan dolayÕ Yüce Divan sÕfatÕyla yargÕlar.
Yüce Divanda, savcÕlÕk görevini Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ veya
Cumhuriyet BaúsavcÕvekili yapar.
Yüce Divan kararlarÕ kesindir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen di÷er görevleri de
yerine getirir.
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rüesa
ve
azasÕnÕ
ve
Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sÕfatÕyla yargÕlamasÕnda Temyiz
Baúmüddeiumumiyi muhakeme etmek
savcÕlÕk görevini Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ yapar.
üzere bir (DivanÕ Âli) teúkil edilir.”
(37) Maddenin ølk ùekli:
Anayasa Mahkemesi, kanunlarÕn ve Türkiye Büyük Millet Maddenin 3155 sayÕlÕ kanunla de÷iúik
Meclisi øçtüzüklerinin Anayasaya uygunlu÷unu denetler.
úekli:
CumhurbaúkanÕnÕ, Bakanlar Kurulu üyelerini, YargÕtay, Vazifelerinden münbais hususatta øcra
DanÕútay, Askerî YargÕtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve SayÕútay Vekilleri ve siyasi müsteúarlarÕ ve ùurayÕ
Baúkan ve Üyelerini, Cumhuriyet BaúsavcÕsÕnÕ, Baúkanun Devlet ve Temyiz Mahkemesi rüesasÕ ve
ve
Cumhuriyet
sözcüsünü, Askerî YargÕtay BaúsavcÕsÕnÕ ve kendi üyelerini azasÕnÕ
görevleriyle ilgili suçlardan dolayÕ Yüce Divan sÕfatiyle yargÕlar Baúmüddeiumumisini muhakeme etmek
üzere bir (DivanÕ Ali) teúkil edilir.
ve Anayasa ile verilen di÷er görevleri yerine getirir.
Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sÕfatiyle yargÕlamasÕnda
savcÕlÕk görevini Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ yapar.
Madde 62- Yücedivan üyeli÷i için, on biri
YargÕtay, onu DanÕútay baúkanlarÕ ve
üyeleri arasÕndan ve kendi GenelkurullarÕ
tarafÕndan gerekli görüldükte gizli oyla,
yirmi bir kiúi seçilir.
Bunlar gizli oy ve salt ço÷unlukla
içlerinden birini Baúkan ve birini Baúkan
vekili seçerler.
Madde 63- Yücedivan bir Baúkan ve on
dört üye ile kurulur ve kararlarÕnÕ salt
ço÷unlukla verir.
Geri kalan altÕ kiúi gerekti÷inde kurulun
eksi÷ini tamamlamak için yedek üye
durumundadÕr.
Bu yedek üyeleri, üçü YargÕtay, üçü
DanÕútay’dan seçilmiú üyeler arasÕnda
olmak üzere adçekme ile ayrÕlÕr.
BaúkanlÕ÷a ve baúkan vekilli÷ine seçilenler
bu adçekmeye girmezler.
Madde 64- YücedivanÕn savcÕlÕk görevi,
BaúsavcÕlÕk tarafÕndan görülür.
Madde 65- YücedivanÕn kararlarÕ kesindir.
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Madde 66- Yücedivan kanunlara göre
yargÕlar ve hüküm verir.
Madde
67Yücedivan
gerekli
görüldü÷ünde Türkiye Büyük Millet
Meclisi karariyle kurulur.

4. ÇalÕúma ve yargÕlama usulü
Madde 149 –(62)Anayasa Mahkemesi, Baúkan ve on üye ile
toplanÕr, salt ço÷unluk ile karar verir. Anayasa de÷iúikliklerinde
iptale (Ek ibare: 3/10/2001-4709/33 md.) ve siyasi parti
davalarÕnda kapatÕlmaya karar verebilmesi için beúte üç oy
çoklu÷u úarttÕr.
ùekil bozuklu÷una dayalÕ iptal davalarÕ Anayasa Mahkemesince
öncelikle incelenip karara ba÷lanÕr.
Anayasa Mahkemesinin kuruluúu ve yargÕlama usulleri kanunla;
mahkemenin çalÕúma esaslarÕ ve üyeleri arasÕndaki iúbölümü
kendi yapaca÷Õ içtüzükle düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sÕfatÕyla baktÕ÷Õ davalar dÕúÕnda
kalan iúleri dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördü÷ü
hallerde sözlü açÕklamalarÕnÕ dinlemek üzere ilgilileri ve konu
üzerinde bilgisi olanlarÕ ça÷Õrabilir. (Ek cümle: 23/7/1995 –
4121/14 md.) ve siyasi partilerin temelli kapatÕlmasÕ veya
kapatÕlmasÕna
iliúkin
davalarda,
YargÕtay
Cumhuriyet
BaúsavcÕsÕndan sonra kapatÕlmasÕ istenen siyasi partinin genel
baúkanlÕ÷ÕnÕn veya tayin edece÷i bir vekilin savunmasÕnÕ dinler.
(62) Maddenin ølk ùekli:
Anayasa Mahkemesi, Baúkan ve on üye ile toplanÕr, salt ço÷unluk
ile karar verir. Anayasa de÷iúikliklerinde iptale karar verebilmesi
için üçte iki oy çoklu÷u úarttÕr.
ùekil bozuklu÷una dayalÕ iptal davalarÕ Anayasa Mahkemesince
öncelikle incelenip karara ba÷lanÕr.
Anayasa Mahkemesi'nin kuruluúu ve yargÕlama usulleri kanunla;
Mahkemenin çalÕúma esaslarÕ ve üyeleri arasÕndaki iú bölümü
kendi yapaca÷Õ içtüzükle düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sÕfatÕyla baktÕ÷Õ davalar dÕúÕnda
kalan iúleri dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördü÷ü
hallerde sözlü açÕklamalarÕnÕ dinlemek üzere ilgilileri ve konu
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III. YargÕlama ve ÇalÕúma Usûlü
Madde 148- (15/3/1973-1699/5 md.) (38) Anayasa
Mahkemesinin kuruluúu ve yargÕlama usulleri kanunla;
Mahkemenin çalÕúma tarzÕ ve üyeleri arasÕndaki iúbölümü kendi
yapaca÷Õ øçtüzükle düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sÕfatÕyla baktÕ÷Õ davalar ile
siyasî partilerin kapatÕlmasÕ hakkÕndaki dâvalar dÕúÕndaki iúleri,
dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördü÷ü hallerde, sözlü
açÕklamalarÕnÕ dinlemek üzere ilgilileri ça÷ÕrÕr.
(38) Maddenin ølk ùekli:
Anayasa Mahkemesinin kuruluúu ve yargÕlama usulleri kanunla;
Mahkemenin çalÕúma tarzÕ ve üyeleri arasÕndaki iúbölümü kendi
yapaca÷Õ øçtüzükle düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sÕfatiyle baktÕ÷Õ davalar
dÕúÕndaki iúleri, dosya üzerinde inceler. Ancak gerekli gördü÷ü
hallerde, sözlü açÕklamalarÕnÕ dinlemek üzere ilgilileri ça÷ÕrÕr.

AnayasanÕn DayanaklarÕ
Madde
102Anayasada
de÷iúiklik
yapÕlmasÕ aúa÷Õdaki úartlara ba÷lÕdÕr:
De÷iúiklik teklifinin Meclis tam üyesinin en
az üçte biri tarafÕndan imzalanmasÕ úarttÕr.
De÷iúiklikler ancak tam sayÕsÕnÕn üçte iki
oy çoklu÷u ile kabul edilebilir.
Bu kanunun, Devlet úeklinin Cumhuriyet
oldu÷u hakkÕndaki birinci maddesinde
de÷iúiklik ve baúkalama yapÕlmasÕ hiçbir
türlü teklif dahi edilemez.
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üzerinde bilgisi olanlarÕ ça÷Õrabilir.
Maddenin 4121 SayÕlÕ Kanunla De÷iútirilen ùekli:
Anayasa Mahkemesi, Baúkan ve on üye ile toplanÕr, salt ço÷unluk
ile karar verir. Anayasa de÷iúikliklerinde iptale karar verebilmesi
için üçte iki oy çoklu÷u úarttÕr.
ùekil bozuklu÷una dayalÕ iptal davalarÕ Anayasa Mahkemesince
öncelikle incelenip karara ba÷lanÕr.
Anayasa Mahkemesinin kuruluúu ve yargÕlama usulleri kanunla;
mahkemenin çalÕúma esaslarÕ ve üyeleri arasÕndaki iúbölümü
kendi yapaca÷Õ içtüzükle düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sÕfatÕyla baktÕ÷Õ davalar dÕúÕnda
kalan iúleri dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördü÷ü
hallerde sözlü açÕklamalarÕnÕ dinlemek üzere ilgilileri ve konu
üzerinde bilgisi olanlarÕ ça÷Õrabilir ve siyasi partilerin temelli
kapatÕlmasÕ veya kapatÕlmasÕna iliúkin davalarda, YargÕtay
Cumhuriyet BaúsavcÕsÕndan sonra kapatÕlmasÕ istenen siyasi
partinin genel baúkanlÕ÷ÕnÕn veya tayin edece÷i bir vekilin
savunmasÕnÕ dinler.
5. øptal davasÕ
Madde 150 – KanunlarÕn, kanun hükmündeki kararnamelerin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi øçtüzü÷ünün veya bunlarÕn belirli
madde ve hükümlerinin úekil ve esas bakÕmÕndan Anayasaya
aykÕrÕlÕ÷Õ iddiasÕyla Anayasa Mahkemesinde do÷rudan do÷ruya
iptal davasÕ açabilme hakkÕ, CumhurbaúkanÕna, iktidar ve
anamuhalefet partisi Meclis gruplarÕ ile Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayÕsÕnÕn en az beúte biri tutarÕndaki üyelere aittir.
øktidarda birden fazla siyasi partinin bulunmasÕ halinde, iktidar
partilerinin dava açma hakkÕnÕ en fazla üyeye sahip olan parti
kullanÕr.

IV. øptâl DâvasÕ
a) Dâva HakkÕ
Madde
149-(20/9/1971-1488/1
md.)(39)CumhurbaúkanÕ;
Yasama Meclislerindeki siyasî parti gruplarÕ ve Türkiye Büyük
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler ile son
milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayÕsÕnÕn en az yüzde
onunu alan siyasi partiler; Yasama Meclislerinden birinin üye
tamsayÕsÕnÕn en az altÕda biri tutarÕndaki üyeleri; kendi varlÕk ve
görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu,
YargÕtay, DanÕútay, Askerî YargÕtay ve üniversiteler, kanunlarÕn
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi øçtüzüklerinin veya bunlarÕn
belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykÕrÕlÕ÷Õ iddiasÕyla,
Anayasa Mahkemesinde do÷rudan do÷ruya iptâl dâvasÕ
açabilirler.
(39) Maddenin ølk ùekli:
CumhurbaúkanÕ; son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy
sayÕsÕnÕn en az yüzde onunu alan veya Türkiye Büyük Millet
Meclisinde temsilcisi bulunan siyasi partiler veya bunlarÕn
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meclis gruplarÕ; Yasama Meclislerinden birinin üye tam
sayÕsÕnÕn en az altÕda biri tutarÕndaki üyeleri; kendi varlÕk ve
görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu,
YargÕtay, DanÕútay, Askerî YargÕtay ve Üniversiteler, kanunlarÕn
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi øçtüzüklerinin veya bunlarÕn
belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykÕrÕlÕ÷Õ iddiasÕyla,
Anayasa Mahkemesinde do÷rudan do÷ruya iptal davasÕ
açabilirler.
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6. Dava açma süresi
Madde 151 – Anayasa Mahkemesinde do÷rudan do÷ruya iptal
davasÕ açma hakkÕ, iptali istenen kanun, kanun hükmünde
kararname veya içtüzü÷ün Resmi Gazetede yayÕmlanmasÕndan
baúlayarak altmÕú gün sonra düúer.

b) Dâva Açma Süresi
Madde 150- Anayasa Mahkemesinde do÷rudan do÷ruya iptâl
dâvasÕ açma hakkÕ, iptâli istenen kanunun veya øçtüzü÷ün Resmî
Gazetede yayÕnlanmasÕndan baúlayarak doksan gün sonra düúer.

7. Anayasaya aykÕrÕlÕ÷Õn di÷er mahkemelerde ileri sürülmesi
Madde 152 – Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak
bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini
Anayasaya aykÕrÕ görürse veya taraflardan birinin ileri sürdü÷ü
aykÕrÕlÕk iddiasÕnÕn ciddi oldu÷u kanÕsÕna varÕrsa, Anayasa
Mahkemesinin bu konuda verece÷i karara kadar davayÕ geri
bÕrakÕr.
Mahkeme, Anayasaya aykÕrÕlÕk iddiasÕnÕ ciddi görmezse bu iddia,
temyiz merciince esas hükümle birlikte karara ba÷lanÕr.
Anayasa Mahkemesi, iúin kendisine geliúinden baúlamak üzere
beú ay içinde kararÕnÕ verir ve açÕklar. Bu süre içinde karar
verilmezse mahkeme davayÕ yürürlükteki kanun hükümlerine
göre sonuçlandÕrÕr. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararÕ, esas
hakkÕndaki karar kesinleúinceye kadar gelirse, mahkeme buna
uymak zorundadÕr.
Anayasa Mahkemesinin iúin esasÕna girerek verdi÷i red kararÕnÕn
Resmi Gazetede yayÕmlanmasÕndan sonra on yÕl geçmedikçe aynÕ
kanun hükmünün Anayasaya aykÕrÕlÕ÷Õ iddiasÕyla tekrar
baúvuruda bulunulamaz.

c) Anayasaya AykÕrÕlÕ÷Õn Di÷er Mahkemelerde øleri
Sürülmesi
Madde 151- (20/9/1971-1488/1 md.)(40) Bir davaya bakmakta
olan mahkeme, uygulanacak bir kanunun hükümlerini
Anayasaya aykÕrÕ görürse veya taraflardan birinin ileri sürdü÷ü
aykÕrÕlÕk iddiasÕnÕn ciddî oldu÷u kanÕsÕna varÕrsa, Anayasa
Mahkemesinin bu konuda verece÷i karara kadar dâvayÕ geri
bÕrakÕr.
Mahkeme, Anayasaya aykÕrÕlÕk iddiasÕnÕ ciddi görmezse bu
iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara ba÷lanÕr.
Anayasa Mahkemesi, iúin kendisine geliúinden baúlamak üzere
altÕ ay içinde kararÕnÕ verir ve açÕklar.
Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme, Anayasaya aykÕrÕlÕk
iddiasÕnÕ, kendi kanÕsÕna göre çözümleyerek davayÕ yürütür.
Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararÕ, esas hakkÕndaki karar
kesinleúinceye kadar gelirse, mahkemeler buna uymak
zorundadÕr.
(40) Maddenin ølk ùekli:
Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanunun
hükümlerini Anayasaya aykÕrÕ görürse veya taraflardan birinin
ileri sürdü÷ü aykÕrÕlÕk iddiasÕnÕn ciddi oldu÷u kanÕsÕna varÕrsa,
Anayasa Mahkemesinin bu konuda verece÷i karara kadar davayÕ

1924 ANAYASASI

107
1982 ANAYASASI

1961 ANAYASASI
geri bÕrakÕr.
Mahkeme, Anayasaya aykÕrÕlÕk iddiasÕnÕ ciddi görmezse, bu
iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara ba÷lanÕr.
Anayasa Mahkemesi, iúin kendisine geliúinden baúlamak üzere
üç ay içinde kararÕnÕ verir.
Bu süre içinde karar verilmezse, Mahkeme, Anayasaya aykÕrÕlÕk
iddiasÕnÕ, kendi kanÕsÕna göre çözümleyerek davayÕ yürütür.
Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararÕ, esas hakkÕndaki karar
kesinleúinceye kadar gelirse, mahkemeler buna uymak
zorundadÕr.

8. Anayasa Mahkemesinin kararlarÕ
Madde 153 – Anayasa Mahkemesinin kararlarÕ kesindir. øptal
kararlarÕ gerekçesi yazÕlmadan açÕklanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamÕnÕ veya bir hükmünü iptal ederken, kanun
koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde
hüküm tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi øçtüzü÷ü ya da bunlarÕn hükümleri, iptal kararlarÕnÕn
Resmi Gazetede yayÕmlandÕ÷Õ tarihte yürürlükten kalkar. Gereken
hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlü÷e girece÷i
tarihi ayrÕca kararlaútÕrabilir. Bu tarih, kararÕn Resmi Gazetede
yayÕmlandÕ÷Õ günden baúlayarak bir yÕlÕ geçemez.
øptal kararÕnÕn yürürlü÷e giriúinin ertelendi÷i durumlarda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, iptal kararÕnÕn ortaya çÕkardÕ÷Õ hukuki
boúlu÷u dolduracak kanun tasarÕ veya teklifini öncelikle görüúüp
karara ba÷lar.
øptal kararlarÕ geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararlarÕ Resmi Gazetede hemen yayÕmlanÕr
ve yasama, yürütme ve yargÕ organlarÕnÕ, idare makamlarÕnÕ,
gerçek ve tüzelkiúileri ba÷lar.

V.Anayasa Mahkemesinin KararlarÕ
Madde 152- (20/9/1971-1488/1 md.) (41) Anayasa
Mahkemesinin kararlarÕ kesindir. Kararlar, gerekçesi yazÕlmadan
açÕklanamaz.
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykÕrÕ oldu÷undan iptâline
karar verilen kanun veya øçtüzük veya bunlarÕn iptâl edilen
hükümleri, gerekçeli kararÕn Resmî Gazetede yayÕmlandÕ÷Õ
tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde, Anayasa
Mahkemesi, iptâl hükmünün yürürlü÷e girece÷i tarihi ayrÕca
kararlaútÕrabilir. Bu tarih kararÕn Resmî Gazete’de yayÕmlandÕ÷Õ
günden baúlayarak bir yÕlÕ geçemez.
øptal kararÕ geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi, di÷er mahkemelerden gelen Anayasaya
aykÕrÕlÕk iddialarÕ üzerine verdi÷i hükümlerin, olayla sÕnÕrlÕ ve
yalnÕz taraflarÕ ba÷layÕcÕ olaca÷Õna da karar verebilir.
Anayasa Mahkemesi kararlarÕ, Resmi Gazetede hemen
yayÕmlanÕr ve Devletin yasama, yürütme ve yargÕ organlarÕnÕ,
idare makamlarÕnÕ, gerçek ve tüzel kiúileri ba÷lar.
(41) Maddenin ølk ùekli:
Anayasa Mahkemesinin kararlarÕ kesindir.
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykÕrÕ oldu÷undan iptaline
karar verilen kanun veya øçtüzük veya bunlarÕn iptal edilen
hükümleri, karar tarihinde yürürlükten kalkar. Gereken hallerde,
Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlü÷e girece÷i tarihi
ayrÕca kararlaútÕrabilir. Bu tarih, kararÕn verildi÷i günden
baúlayarak altÕ ayÕ geçemez.
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øptal kararÕ geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi, di÷er mahkemelerden gelen Anayasaya
aykÕrÕlÕk iddialarÕ üzerine verdi÷i hükümlerin olayla sÕnÕrlÕ ve
yalnÕz taraflarÕ ba÷layÕcÕ olaca÷Õna da karar verebilir.
Anayasa Mahkemesi kararlarÕ, Resmi Gazetede hemen
yayÕnlanÕr ve Devletin yasama, yürütme ve yargÕ organlarÕnÕ,
idare makamlarÕnÕ, gerçek ve tüzel kiúileri ba÷lar.

B. YargÕtay
Madde 154 – YargÕtay, adliye mahkemelerince verilen ve
kanunun baúka bir adli yargÕ merciine bÕrakmadÕ÷Õ karar ve
hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli
davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
YargÕtay üyeleri, birinci sÕnÕfa ayrÕlmÕú adli yargÕ hâkim ve
Cumhuriyet savcÕlarÕ ile bu meslekten sayÕlanlar arasÕndan
Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulunca üye tamsayÕsÕnÕn salt
ço÷unlu÷u ile ve gizli oyla seçilir.
YargÕtay Birinci BaúkanÕ, birinci baúkanvekilleri ve daire
baúkanlarÕ kendi üyeleri arasÕndan YargÕtay Genel Kurulunca üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ve gizli oyla dört yÕl için seçilirler;
süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
YargÕtay Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ ve Cumhuriyet BaúsavcÕvekili,
YargÕtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasÕndan gizli oyla
belirleyece÷i beúer aday arasÕndan CumhurbaúkanÕ tarafÕndan dört
yÕl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
YargÕtayÕn kuruluúu, iúleyiúi, Baúkan, baúkanvekilleri, daire
baúkanlarÕ ve üyeleri ile Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ ve Cumhuriyet
BaúsavcÕvekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve hâkimlik teminatÕ esaslarÕna göre kanunla
düzenlenir.
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I. YargÕtay
Madde 139- (20/9/1971-1488/1 md.) (42) YargÕtay, adliye
mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme
merciidir. Kanunla gösterilen belli dâvalara da ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar.
YargÕtay üyeleri birinci sÕnÕfa ayrÕlmÕú hâkim ve Cumhuriyet
savcÕlarÕ ile bu mesleklerden sayÕlanlar arasÕndan Yüksek
Hâkimler Kurulunca üye tam sayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile ve
gizli oyla seçilir.
YargÕtay, Birinci BaúkanÕ ile Cumhuriyet BaúsavcÕsÕnÕ, kendi
üyeleri arasÕndan, üye tam sayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile ve gizli
oyla seçer.
YargÕtay, Birinci BaúkanÕyla ikinci baúkanlarÕnÕn ve Cumhuriyet
BaúsavcÕsÕnÕn görev süreleri dört yÕldÕr. Süresi bitenler yeniden
seçilebilirler.
YargÕtayÕn kuruluúu, iúleyiúi, Baúkan ve üyelerinin ve di÷er
mensuplarÕnÕn nitelikleri ve ikinci baúkanlarÕn seçim usulleri
kanunla düzenlenir.
(42) Maddenin ølk ùekli:
YargÕtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin
son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli dâvalara da ilk
ve son derece mahkemesi olarak bakar.
YargÕtay Üyeleri Yüksek Hâkimler Kurulunca, YargÕtay Birinci
BaúkanÕyla økinci BaúkanlarÕ ve Cumhuriyet BaúsavcÕsÕ YargÕtay
büyük genel kurulunca, üye tamsayÕlarÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile ve
gizli oyla seçilir.
YargÕtayÕn kuruluúu, iúleyiúi, Baúkan ve üyelerinin ve di÷er
mensuplarÕnÕn nitelikleri kanunla düzenlenir.
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C. DanÕútay
Madde 155 – DanÕútay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun
baúka bir idari yargÕ merciine bÕrakmadÕ÷Õ karar ve hükümlerin
son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk
ve son derece mahkemesi olarak bakar.
(De÷iúik ikinci fÕkra: 13/8/1999 – 4446/3 md.) (63) DanÕútay,
davalarÕ görmek, Baúbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen
kanun tasarÕlarÕ, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz úartlaúma ve
sözleúmeleri hakkÕnda iki ay içinde düúüncesini bildirmek, tüzük
tasarÕlarÕnÕ incelemek, idari uyuúmazlÕklarÕ çözmek ve kanunla
gösterilen di÷er iúleri yapmakla görevlidir.
DanÕútay üyelerinin dörtte üçü, birinci sÕnÕf idari yargÕ hâkim ve
savcÕlarÕ ile bu meslekten sayÕlanlar arasÕndan Hâkimler ve
SavcÕlar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen
görevliler arasÕndan CumhurbaúkanÕ; tarafÕndan seçilir.
DanÕútay BaúkanÕ, BaúsavcÕ, baúkanvekilleri ve daire baúkanlarÕ,
kendi üyeleri arasÕndan DanÕútay Genel Kurulunca üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ve gizli oyla dört yÕl için seçilirler.
Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
DanÕútayÕn, kuruluúu, iúleyiúi, Baúkan, BaúsavcÕ, baúkanvekilleri,
daire baúkanlarÕ ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idari
yargÕnÕn özelli÷i, mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve hâkimlik
teminatÕ esaslarÕna göre kanunla düzenlenir.
(63) Bu fÕkra 4446 SayÕlÕ Kanunla eklenmiútir.
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II. DanÕútay
Madde 140- (20/9/1971-1488/1 md.) (43) DanÕútay, kanunlarÕn
baúka idarî yargÕ mercilerine bÕrakmadÕ÷Õ konularda ilk derece
ve genel olarak üst derecede idare mahkemesidir.
DanÕútay, idari uyuúmazlÕklarÕ ve dâvalarÕ görmek ve
çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarÕlarÕ
hakkÕnda düúüncesini bildirmek, tüzük tasarÕlarÕnÕ ve imtiyaz
úartlaúma ve sözleúmelerini incelemek ve kanunla gösterilen
di÷er iúleri yapmakla görevlidir.
DanÕútay üyeleri, Bakanlar Kurulu ile DanÕútay Genel Kuruluna
ayrÕ ayrÕ boú yer sayÕsÕ kadar gösterilecek adaylar arasÕndan
Anayasa Mahkemesinin asÕl ve yedek üyelerinin üye tam
sayÕsÕnÕn üçte iki ço÷unlu÷u ile ve gizli oyla seçilir. ølk iki
oylamada bu ço÷unluk sa÷lanamazsa, salt ço÷unlukla yetinilir.
DanÕútay, BaúkanÕnÕ ve Baúkanun sözcüsünü, kendi üyeleri
arasÕndan, üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile ve gizli oyla
seçer.
Baúkan, daire baúkanlarÕ ve Baúkanun sözcüsünün görev süreleri
dört yÕldÕr. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
DanÕútayÕn kuruluúu, iúleyiúi, yargÕlama ve daire baúkanlarÕnÕn
seçimi usulleri, mensuplarÕnÕn nitelikleriyle atanmalarÕ, haklarÕ
ve ödevleri, aylÕk ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri,
haklarÕnda disiplin kovuúturmasÕ yapÕlmasÕ ve disiplin cezasÕ
uygulanmasÕ, mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve hâkimlik teminatÕ
esaslarÕna göre kanunla düzenlenir.
Asker kiúilerle ilgili idari eylem ve iúlemlerin yargÕ denetimi
Askerî Yüksek ødare Mahkemesince yapÕlÕr. Askerî Yüksek
ødare Mahkemesinin kuruluúu, iúleyiúi, yargÕlama usulleri,
baúkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmalarÕ, disiplin ve özlük
iúleri; hâkimlik teminatÕ ve askerlik hizmetlerinin gereklerine
göre, kanunla düzenlenir.
(43) Maddenin ølk ùekli:
DanÕútay, kanunlarÕn baúka idari yargÕ mercilerine bÕrakmadÕ÷Õ
konularda ilk derece ve genel olarak üst derece idare
mahkemesidir.
DanÕútay, idari uyuúmazlÕklarÕ ve davalarÕ görmek ve
çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarÕlarÕ
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hakkÕnda düúüncesini bildirmek, tüzük tasarÕlarÕnÕ ve imtiyaz
úartlaúma ve sözleúmelerini incelemek ve kanunla gösterilen
di÷er iúleri yapmakla görevlidir. DanÕútay Baúkan ve üyeleriyle
Baúkanun sözcüsü, kanunda gösterilen niteliklere sahip kimseler
arasÕndan, Anayasa Mahkemesinin asÕl ve yedek üyeliklerinden
meydana gelen kurulca gizli oyla ve üçte iki ço÷unlukla seçilir.
ølk iki oylamada ço÷unluk sa÷lanamazsa, salt ço÷unlukla
yetinilir.
DanÕútay Baúkan ve üyeleriyle BaúkanÕn sözcüsünün
seçimlerinde Bakanlar Kurulu ile DanÕútay genel kurulunca ayrÕ
ayrÕ boú yer sayÕsÕ kadar aday gösterilir.
DanÕútayÕn kuruluúu, iúleyiúi, yargÕlama usulleri, mensuplarÕnÕn
nitelikleriyle atanmalarÕ, haklarÕ ve ödevleri, aylÕk ve ödenekleri,
meslekte ilerlemeleri, haklarÕnda disiplin kovuúturmasÕ
yapÕlmasÕ ve disiplin cezasÕ uygulanmasÕ, mahkemelerin
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve hâkimlik teminatÕ esaslarÕna göre kanunla
düzenlenir.

D. Askerî YargÕtay
Madde 156 – Askerî YargÕtay, askerî mahkemelerden verilen
karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. AyrÕca, asker
kiúilerin kanunla gösterilen belli davalarÕna ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar.
Askerî YargÕtay üyeleri birinci sÕnÕf askerî Hâkimler arasÕndan
Askerî YargÕtay Genel Kurulunun üye tamsayÕsÕnÕn salt
ço÷unlu÷u ve gizli oyla her boú yer için gösterece÷i üçer aday
içinden CumhurbaúkanÕnca seçilir.
Askerî YargÕtay BaúkanÕ, BaúsavcÕsÕ, økinci BaúkanÕ ve daire
baúkanlarÕ Askerî YargÕtay üyeleri arasÕndan rütbe ve kÕdem
sÕrasÕna göre atanÕrlar.
Askerî YargÕtayÕn kuruluúu, iúleyiúi, mensuplarÕnÕn disiplin ve
özlük iúleri, mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ, hâkimlik teminatÕ ve
askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.

III. Askerî YargÕtay
Madde 141- (20/9/1971-1488/1 md.) (44) Askerî YargÕtay,
askerî mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme
merciidir. AyrÕca, asker kiúilerin kanunla gösterilen belli
dâvalarÕna ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Askerî YargÕtay üyeleri en az albay rütbesinde birinci sÕnÕf
askerî Hâkimler arasÕndan Askerî YargÕtay Genel Kurulunun
üye tam sayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile her boú yerin üç misli
olarak gösterdi÷i adaylar arasÕndan CumhurbaúkanÕnca seçilir.
Askerî YargÕtay BaúkanÕ, BaúsavcÕsÕ, økinci BaúkanÕ ve daire
baúkanlarÕ Askerî YargÕtay üyeleri arasÕndan rütbe ve kÕdem
sÕrasÕna göre atanÕrlar.
Askerî YargÕtayÕn kuruluúu, iúleyiúi, yargÕlama usulleri ve üyeler
hakkÕndaki disiplin ve özlük iúleri, mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ,
hâkimlik teminatÕ ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre
kanunla düzenlenir.
(44) Maddenin ølk ùekli:
Askerî YargÕtay, askerî mahkemelerce verilen karar ve
hükümlerin son inceleme merciidir. AyrÕca, kanunla gösterilen
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askerî iúlere ait belli davalara ilk ve son derece mahkemesi
olarak bakar. Askerî YargÕtay üyeleriyle BaúsavcÕsÕ, hâkimlik
niteli÷ine sahip kÕrk yaúÕnÕ bitirmiú ve en az on yÕlÕ askerî
hâkimlik veya askerî savcÕlÕk yapmÕú kimseler arasÕndan, Askerî
YargÕtay genel kurulunun üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷uyla
boú yerin üç misli olarak gösterdi÷i adaylar arasÕndan
CumhurbaúkanÕnca seçilir.
Askerî YargÕtay, BaúkanlarÕnÕ kendi üyeleri arasÕndan seçer.
Askerî YargÕtayÕn kuruluúu, iúleyiúi, yargÕlama usulleri, üyeler
hakkÕndaki disiplin iúleri, mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve
hâkimlik teminatÕ esaslarÕna göre, kanunla düzenlenir.

E. Askerî Yüksek ødare Mahkemesi
Madde 157 – Askerî Yüksek ødare Mahkemesi, askerî olmayan
makamlarca tesis edilmiú olsa bile, asker kiúileri ilgilendiren ve
askerî hizmete iliúkin idari iúlem ve eylemlerden do÷an
uyuúmazlÕklarÕn yargÕ denetimini yapan ilk ve son derece
mahkemesidir. Ancak, askerlik yükümlülü÷ünden do÷an
uyuúmazlÕklarda ilgilinin asker kiúi olmasÕ úartÕ aranmaz.
Askerî Yüksek ødare Mahkemesinin askerî hâkim sÕnÕfÕndan olan
üyeleri, mahkemenin bu sÕnÕftan olan baúkan ve üyeleri
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ve gizli oy ile birinci sÕnÕf askerî
Hâkimler arasÕndan her boú yer için gösterilecek üç aday içinden;
hâkim sÕnÕfÕndan olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda
gösterilen subaylar arasÕndan, Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õnca her
boú yer için gösterilecek üç aday içinden CumhurbaúkanÕnca
seçilir.
Askerî hâkim sÕnÕfÕndan olmayan üyelerin görev süresi en fazla
dört yÕldÕr.
Mahkemenin BaúkanÕ, BaúsavcÕ ve daire baúkanlarÕ hâkim
sÕnÕfÕndan olanlar arasÕndan rütbe ve kÕdem sÕrasÕna göre
atanÕrlar.
Askerî Yüksek ødare Mahkemesinin kuruluúu, iúleyiúi, yargÕlama
usulleri, mensuplarÕnÕn disiplin ve özlük iúleri, mahkemelerin
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ, hâkimlik teminatÕ ve askerlik hizmetlerinin
gereklerine göre kanunla düzenlenir.
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F. UyuúmazlÕk Mahkemesi
Madde 158 – UyuúmazlÕk Mahkemesi adli, idari ve askerî yargÕ
mercileri arasÕndaki görev ve hüküm uyuúmazlÕklarÕnÕ kesin
olarak çözümlemeye yetkilidir.
UyuúmazlÕk Mahkemesinin kuruluúu, üyelerinin nitelikleri ve
seçimleri ile iúleyiúi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin
BaúkanlÕ÷ÕnÕ Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasÕndan
görevlendirilen üye yapar.
Di÷er mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasÕndaki görev
uyuúmazlÕklarÕnda, Anayasa Mahkemesinin kararÕ esas alÕnÕr.

IV. UyuúmazlÕk Mahkemesi
Madde 142- UyuúmazlÕk Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî yargÕ
mercileri arasÕndaki görev ve hüküm uyuúmazlÕklarÕnÕ kesin
olarak çözümlemeye yetkilidir.
UyuúmazlÕk Mahkemesinin kuruluú ve iúleyiúi kanunla
düzenlenir.
Bu
Mahkemenin
BaúkanlÕ÷ÕnÕ
Anayasa
Mahkemesince kendi asÕl veya yedek üyeleri arasÕndan
görevlendirilen bir üye yapar.

III. Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulu
Madde 159 – Hâkimler
ve SavcÕlar Yüksek Kurulu,
mahkemelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve hakîmlik teminatÕ esaslarÕna göre
kurulur ve görev yapar.
Kurulun BaúkanÕ, Adalet BakanÕdÕr. Adalet BakanlÕ÷Õ MüsteúarÕ
Kurulun tabii üyesidir. Kurulun üç asÕl ve üç yedek üyesi
YargÕtay Genel Kurulunun, iki asÕl ve iki yedek üyesi DanÕútay
Genel Kurulu kendi üyeleri arasÕndan, her üyelik için
gösterecekleri üçer aday içinden CumhurbaúkanÕnca, dört yÕl için
seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçimle
gelen asÕl üyeleri arasÕndan bir baúkanvekili seçer.
Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulu; adli ve idari yargÕ hâkim
ve savcÕlarÕnÕ mesle÷e kabul etme, atama ve nakletme, geçici
yetki verme, yükselme ve birinci sÕnÕfa ayÕrma, kadro da÷Õtma,
meslekte kalmalarÕ uygun görülmeyenler hakkÕnda karar verme,
disiplin cezasÕ verme, görevden uzaklaútÕrma iúlemlerini yapar.
Adalet BakanlÕ÷ÕnÕn, bir mahkemenin veya bir hakîmin veya
savcÕnÕn kadrosunun kaldÕrÕlmasÕ veya bir mahkemenin yargÕ
çevresinin de÷iútirilmesi konusundaki tekliflerini karara ba÷lar.
AyrÕca Anayasa ve kanunlarla verilen di÷er görevleri yerine
getirir.
Kurul kararlarÕna karúÕ yargÕ mercilerine baúvurulamaz.
Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim ve çalÕúma usulleriyle
itirazlarÕn Kurul bünyesinde incelenmesi esaslarÕ kanunla
düzenlenir.
Adalet BakanlÕ÷ÕnÕn merkez kuruluúunda geçici veya sürekli
olarak çalÕútÕrÕlacak hâkim ve savcÕlarÕn muvafakatlerini alarak

C) Yüksek Hâkimler Kurulu
I. Kuruluú
Madde 143- (20/9/1971-1488/1 md.) (45)Yüksek Hâkimler
Kurulu, onbir asÕl ve üç yedek üyeden kuruludur. Üyeler,
YargÕtay Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasÕndan ve üye
tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile gizli oyla seçilir.
Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile,
kendi içinden BaúkanÕnÕ ve bölüm baúkanlarÕnÕ seçer.
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yÕldÕr.
Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, görevleri süresince baúka bir
iú ve görev alamazlar.
Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluúu, çalÕúma usulleri,
bölümleri ve bu bölümlerin görevleriyle, toplantÕ ve karar yeter
sayÕlarÕ, Baúkan ve üyelerinin aylÕk ve ödenekleri kanunla
düzenlenir.
Adalet BakanÕ, gerekli gördü÷ü hallerde Yüksek Hâkimler
Kurulu toplantÕlarÕna baúkanlÕk eder.
(45) Maddenin ølk ùekli:
Yüksek Hâkimler Kurulu, onsekiz asÕl ve beú yedek üyeden
kuruludur. Bu üyelerden altÕsÕ YargÕtay genel kurulunca, altÕsÕ
birince sÕnÕfa ayrÕlmÕú hâkimlerce ve kendi aralarÕndan gizli oyla
seçilir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, yüksek
mahkemelerde hâkimlik etmiú veya bunlara üye olma úartlarÕnÕ
kazanmÕú kimseler arasÕndan gizli oyla ve üye tamsayÕlarÕnÕn
salt ço÷unlu÷u ile üçer üye seçerler. Bu usulle YargÕtay genel
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atama yetkisi Adalet BakanÕna aittir.
Adalet BakanÕ Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulunun ilk
toplantÕsÕnda onaya sunulmak üzere, gecikmesinde sakÕnca
bulunan hallerde hizmetin aksamamasÕ için hâkim ve savcÕlarÕ
geçici yetki ile görevlendirebilir.
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kurulunca iki, birinci sÕnÕfa ayrÕlmÕú Hâkimler ile Millet Meclisi
ve Cumhuriyet Senatosu tarafÕndan birer yedek üye seçilir.
Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tamsayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile
kendi içinden BaúkanÕnÕ seçer.
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yÕldÕr. Her
iki yÕlda yarÕsÕnÕn seçimi yenilenir. Hakîmlik görevinde iken
seçilmiú olan üyeler ardÕ ardÕna ilk defa seçilemez.
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, görevleri süresince baúka bir
iú ve görev alamazlar.
Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluúu, çalÕúma usulleri,
bölümleri ve bu bölümlerin görevleriyle toplantÕ ve karar yeter
sayÕlarÕ, Baúkan ve üyelerinin aylÕk ve ödenekleri kanunla
düzenlenir.
Adalet BakanÕ, Yüksek Hâkimler Kurulu toplantÕlarÕna
katÕlabilir; oylamaya katÕlamaz.
II. Görev ve Yetkileri
Madde 144- (20/9/1971-1488/1 md.) (46) Yüksek Hâkimler
Kurulu, adliye mahkemeleri Hâkimlerinin özlük iúleri hakkÕnda
kesin karar verir. (Bu kararlar aleyhine baúka mercilere
baúvurulamaz.)(47)
Ancak, disiplin ve meslekten çÕkarma cezalarÕ ile ilgili kararlarÕn
bir defa daha incelenmesini, Adalet BakanÕ veya hakkÕnda karar
verilen hâkim isteyebilir.
Bir hakîmin her ne sebeple olursa olsun, meslekten çÕkarÕlmasÕ
hakkÕndaki karar Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun
salt ço÷unlu÷u ile alÕnÕr.
Adalet BakanÕ gerekli gördü÷ü hallerde, bir hâkim hakkÕnda
disiplin kovuúturmasÕ açÕlmasÕnÕ Yüksek Hâkimler Kurulundan
isteyebilir.
Bir mahkemenin veya bir hakîmin kadrosunun kaldÕrÕlmasÕ veya
bir mahkemenin yargÕ çevresinin de÷iútirilmesi, Yüksek
Hâkimler Kurulunun uygun görmesine ba÷lÕdÕr.
Hâkimlerin denetimi ve haklarÕndaki soruúturma, Yüksek
Hâkimler Kuruluna ba÷lÕ ve sürekli olarak görevli müfettiú
Hâkimler eliyle yapÕlÕr. Müfettiú hâkimler, hâkim ve Cumhuriyet
savcÕlarÕ ile bu mesleklerden sayÕlanlar arasÕndan Yüksek
Hâkimler Kurulunca atanÕr. Müfettiú Hâkimlerin nitelikleri ile
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atanma usulleri, haklarÕ, ödevleri, ödenek ve yolluklarÕ, meslekte
ilerlemeleri, haklarÕnda disiplin kovuúturmasÕ yapÕlmasÕ ve
disiplin cezasÕ uygulanmasÕ, hakîmlik teminatÕ esaslarÕna göre
kanunla düzenlenir.
(46) Maddenin ølk ùekli:
Hâkimlerin bütün özlük iúleri hakkÕnda karar verme yetkisi
Yüksek Hâkimler Kurulunundur.
Bir hakîmin, her ne sebeple olursa olsun, meslekten çÕkarÕlmasÕ
hakkÕndaki karar, genel kurulun salt ço÷unlu÷uyla alÕnÕr.
Adalet BakanÕ, gerekli gördü÷ü hallerde, bir hâkim hakkÕnda
disiplin kovuúturmasÕ açÕlmasÕ için Yüksek Hâkimler kuruluna
baúvurabilir. Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldÕrÕlmasÕ
veya bir mahkemenin yargÕ çevresinin de÷iútirilmesi, Yüksek
Hâkimler Kurulunun uygun görmesine ba÷lÕdÕr.
Hâkimlerin denetimi, belli konular için Yüksek Hâkimler
Kurulunca görevlendirilecek üst derecedeki Hâkimler eliyle
yapÕlÕr.
(47) Bu hüküm Anayasa Mahkemesinin 27.1.1972 gün ve
E.1976/43 K. 1977/4 sayÕlÕ kararÕ ile iptal edilmiútir. (R.G.
21.4.1977-15916.)

IV. SayÕútay
Madde 160 – (De÷iúik:29/10/2005-5428/2 md.)(64) SayÕútay,
merkezî yönetim bütçesi kapsamÕndaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kurumlarÕnÕn bütün gelir ve giderleri ile mallarÕnÕ
Türkiye Büyük Millet Meclisi adÕna denetlemek ve sorumlularÕn
hesap ve iúlemlerini kesin hükme ba÷lamak ve kanunlarla verilen
inceleme, denetleme ve hükme ba÷lama iúlerini yapmakla
görevlidir. SayÕútayÕn kesin hükümleri hakkÕnda ilgililer yazÕlÕ
bildirim tarihinden itibaren onbeú gün içinde bir kereye mahsus
olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu
kararlar dolayÕsÕyla idari yargÕ yoluna baúvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkÕnda DanÕútay
ile SayÕútay kararlarÕ arasÕndaki uyuúmazlÕklarda DanÕútay
kararlarÕ esas alÕnÕr.
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II. SayÕútay; SilahlÕ Kuvvetlerin MallarÕnÕn ve Kamu øktisadî
Teúebbüslerinin Denetlenmesi
Madde 127- (20/9/1971-1488/1 md.) (48) SayÕútay, genel ve
katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarÕnÕ
Türkiye Büyük Millet Meclisi adÕna denetlemek ve sorumlularÕn
hesap ve iúlemlerini kesin hükme ba÷lamak ve kanunlarla
verilen inceleme, denetleme ve hükme ba÷lama iúlerini
yapmakla görevlidir.
SayÕútayÕn kuruluúu, iúleyiúi, denetim usulleri, mensuplarÕnÕn
nitelikleri, atanmalarÕ, ödev ve yetkileri, haklarÕ ve yükümleri ve
di÷er özlük iúleri, Baúkan ve üyelerinin teminatÕ kanunla
düzenlenir.
SilâhlÕ Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarÕnÕn Türkiye
Büyük Millet Meclisi adÕna denetlenmesi usulleri, millî savunma

Madde 100- Büyük Millet Meclisine ba÷lÕ
ve Devletin gelirlerini ve giderlerini özel
kanuna göre denetlemekle görevli bir
SayÕútay kurulur.
Madde 101- SayÕútay, genel uygunluk
bildirimini iliúkin oldu÷u kesin hesap
kanununun
maliyece
Büyük
Millet
Meclisine verilmesi tarihinden baúlayarak
en geç altÕ ay içinde Meclise sunar.

115
1982 ANAYASASI
(Ek üçüncü fÕkra: 29/10/2005-5428/2 md.) Mahallî idarelerin
hesap ve iúlemlerinin denetimi ve kesin hükme ba÷lanmasÕ
SayÕútay tarafÕndan yapÕlÕr.
SayÕútayÕn kuruluúu, iúleyiúi, denetim usulleri, mensuplarÕnÕn
nitelikleri, atanmalarÕ, ödev ve yetkileri, haklarÕ ve
yükümlülükleri ve di÷er özlük iúleri, Baúkan ve üyelerinin
teminatÕ kanunla düzenlenir.
(Mülga son fÕkra: 7/5/2004-5170/10 md.)(65)
(64) FÕkranÕn ølk ùekli:
SayÕútay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri
ile mallarÕnÕ Türkiye Büyük Millet Meclisi adÕna denetlemek ve
sorumlularÕn hesap ve iúlerini kesin hükme ba÷lamak ve
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme ba÷lama
iúlerini yapmakla görevlidir. SayÕútayÕn kesin hükümleri hakkÕnda
ilgililer yazÕlÕ bildirim tarihinden itibaren onbeú gün içinde bir
kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde
bulunabilirler. Bu kararlar dolayÕsÕyla idari yargÕ yoluna
baúvurulamaz.
(65) Yürürlükten KaldÕrÕlan FÕkra Metni:
SilahlÕ Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarÕnÕn Türkiye
Büyük Millet Meclisi adÕna denetlenmesi usulleri, Milli Savunma
hizmetlerinin gerektirdi÷i gizlilik esaslarÕna uygun olarak kanunla
düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
MALø VE EKONOMøK HÜKÜMLER
BøRøNCø BÖLÜM
MALø HÜKÜMLER
I. Bütçe
A. Bütçenin hazÕrlanmasÕ ve uygulanmasÕ
Madde 161 – Devletin ve kamu iktisadi teúebbüsleri dÕúÕndaki
kamu tüzel kiúilerinin harcamalarÕ, yÕllÕk bütçelerle yapÕlÕr.
(De÷iúik ikinci fÕkra: 29/10/2005-5428/3 md.) (66) Malî yÕl
baúlangÕcÕ ile merkezi yönetim bütçesinin hazÕrlanmasÕ,
uygulanmasÕ ve kontrolü kanunla düzenlenir.
Kanun, kalkÕnma planlarÕ ile ilgili yatÕrÕmlar veya bir yÕldan fazla
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hizmetlerinin gerektirdi÷i gizlilik esaslarÕna uygun olarak
kanunla düzenlenir.
Kamu øktisadî Teúebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince
denetlenmesi kanunla düzenlenir.
(48) Maddenin ølk ùekli:
II. SayÕútay; kamu iktisadi teúebbüslerinin denetlenmesi
SayÕútay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve
giderleri ile mallarÕnÕ Türkiye Büyük Millet Meclisi adÕna
denetlemek ve sorumlularÕn hesap ve iúlemlerini kesin hükme
ba÷lamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme
ba÷lama iúlerini yapmakla görevlidir.
SayÕútayÕn kuruluúu, iúleyiúi, denetim usulleri, mensuplarÕnÕn
nitelikleri, atanmalarÕ, ödev ve yetkileri, haklarÕ ve yükümleri ve
di÷er özlük iúleri, Baúkan ve üyelerinin teminatÕ kanunla
düzenlenir.
Kamu iktisadi teúebbüslerinin Türkiye Büyük millet Meclisince
denetlenmesi kanunla düzenlenir.

Maliye øúleri
Madde 95-(10/12/1931-1883)(15) Bütçe
Kanunu tasarÕsÕ ve buna ba÷lÕ bütçeler ve
D) øktisadî ve Malî Hükümler
cetvellerle katma bütçeler Meclise bütçe yÕlÕ
I. Bütçe
Madde 126- Devletin ve kamu iktisadî teúebbüsleri dÕúÕndaki baúÕndan en az üç ay önce sunulur.
kamu tüzel kiúilerinin harcamalarÕ yÕllÕk bütçelerle yapÕlÕr.
Kanun, kalkÕnma plânlarÕ ile ilgili yatÕrÕmlar veya bir yÕldan (15) Maddenin ilk úekli:
Muvazenei Umumiye Kanunu müteallik
fazla sürecek iú ve hizmetler için özel süre ve usûller koyabilir.
Genel ve katma bütçelerin nasÕl yapÕlaca÷Õ ve uygulanaca÷Õ oldu÷u senei maliyenin duhulünde mevkii
kanunla gösterilir. Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler icraya konulabilmek için layihasÕ ve
dÕúÕnda hiçbir hüküm konulamaz.
merbutu bütçeler ve cetveller nihayet
Teúrinisani iptidasÕnda Meclise takdim
olunur.
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sürecek iú ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dÕúÕnda hiçbir hüküm
konulamaz.
(66) FÕkranÕn ølk ùekli:
Mali yÕl baúlangÕcÕ ile genel ve katma bütçelerin nasÕl
hazÕrlanaca÷Õ ve uygulanaca÷Õ kanunla belirlenir.

B. Bütçenin görüúülmesi
Madde 162 – (De÷iúik: 29/10/2005-5428/4 md.)(67) Bakanlar
Kurulu, merkezî yönetim bütçe tasarÕsÕ ile milli bütçe
tahminlerini gösteren raporu, mali yÕl baúÕndan en az yetmiúbeú
gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarÕlarÕ ve rapor, kÕrk üyeden kurulu Bütçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluúunda, iktidar
grubuna veya gruplarÕna en az yirmibeú üye verilmek úartÕ ile,
siyasi parti gruplarÕnÕn ve ba÷ÕmsÕzlarÕn oranlarÕna göre temsili
göz önünde tutulur.
Bütçe Komisyonunun ellibeú gün içinde kabul edece÷i metin,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüúülür ve mali yÕlbaúÕna
kadar karara ba÷lanÕr.
(De÷iúik dördüncü fÕkra: 29/10/2005-5428/4 md.)(68) Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare
bütçeleri hakkÕnda düúüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki
görüúmeler sÕrasÕnda açÕklarlar; bölümler ve de÷iúiklik önergeleri,
üzerinde ayrÕca görüúme yapÕlmaksÕzÕn okunur ve oylanÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarÕlarÕnÕn
Genel Kurulda görüúülmesi sÕrasÕnda, gider artÕrÕcÕ veya gelirleri
azaltÕcÕ önerilerde bulunamazlar.

II. Bütçenin Görüúülmesi ve Kabûlü; Gider ArtÕrÕcÕ ve Gelir
AzaltÕcÕ Teklifler
Madde 94- Genel ve katma bütçe tasarÕlarÕ ile milli bütçe
tahminlerini gösteren rapor, mali yÕlbaúÕndan en az üç ay önce,
Bakanlar Kurulu tarafÕndan, Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulur.
Bu tasarÕlar ve rapor, otuzbeú milletvekiliyle onbeú Cumhuriyet
Senatosu üyesinden kurulu bir karma komisyona verilir. Bu
komisyonun kuruluúunda, iktidar grubuna veya gruplarÕna en az
otuz üye verilmek úartÕyla, siyasî parti gruplarÕnÕn ve
ba÷ÕmsÕzlarÕn oranlarÕna göre temsili göz önünde tutulur.
Karma komisyonun en çok sekiz hafta içinde kabûl edece÷i
metin, önce Cumhuriyet Senatosunda görüúülür ve en geç on
gün içinde karara ba÷lanÕr.
Cumhuriyet Senatosunca kabûl edilen metin, en geç bir hafta
içinde yeniden görüúülmek üzere, karma komisyona verilir.
Karma Komisyonun kabûl etti÷i son metin Millet Meclisinde
görüúülür ve malî yÕlbaúÕna kadar karara ba÷lanÕr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclislerinin genel
kurullarÕnda, BakanlÕk ve daire bütçeleriyle katma bütçeler
hakkÕndaki düúüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki
(67) FÕkranÕn ølk ùekli:
görüúmeler sÕrasÕnda açÕklarlar; bölümler ve de÷iúiklik
Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe tasarÕlarÕ ile milli bütçe önergeleri, üzerlerinde ayrÕca görüúme yapÕlmaksÕzÕn okunur ve
tahminlerini gösteren raporu, mali yÕlbaúÕndan en az yetmiúbeú oya konur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarÕlarÕnÕn
gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
genel kurullarda görüúülmesi sÕrasÕnda gider artÕrÕcÕ veya belli
gelirleri azaltÕcÕ teklifler yapamazlar.
(68) FÕkranÕn ølk ùekli:
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlÕk
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ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkÕnda düúüncelerini, her
bütçenin tümü üzerindeki görüúmeler sÕrasÕnda açÕklarlar;
bölümler ve de÷iúiklik önergeleri, üzerinde ayrÕca görüúme
yapÕlmaksÕzÕn okunur ve oya konur.
C. Bütçelerde de÷iúiklik yapÕlabilme esaslarÕ
Madde 163 –(De÷iúik: 29/10/2005-5428/5 md.)(69) Merkezî
yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek miktarÕn
sÕnÕrÕnÕ gösterir. Harcanabilecek miktar sÕnÕrÕnÕn Bakanlar Kurulu
kararÕyla aúÕlabilece÷ine dair bütçelere hüküm konulamaz.
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede
de÷iúiklik yapmak yetkisi verilemez. Cari yÕl bütçesindeki ödenek
artÕúÕnÕ öngören de÷iúiklik tasarÕlarÕnda ve cari ve ileriki yÕl
bütçelerine mali yük getirecek nitelikteki kanun tasarÕ ve
tekliflerinde, belirtilen giderleri karúÕlayabilecek mali kaynak
gösterilmesi zorunludur.
(69) Maddenin ølk ùekli:
Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek
miktarÕn sÕnÕrÕnÕ gösterir. Harcanabilecek miktar sÕnÕrÕnÕn
Bakanlar Kurulu kararÕyla aúÕlabilece÷ine dair bütçelere hüküm
konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile
bütçede de÷iúiklik yapmak yetkisi verilemez. Cari yÕl
bütçesindeki ödenek artÕúÕnÕ öngören de÷iúiklik tasarÕlarÕnda ve
cari ve ileriki yÕl bütçelerine mali yük getirecek nitelikteki kanun
tasarÕ ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karúÕlayabilecek mali
kaynak gösterilmesi zorunludur.
D. Kesinhesap
Madde 164 – Kesinhesap kanunu tasarÕlarÕ, kanunda daha kÕsa
bir süre kabul edilmemiú ise, ilgili olduklarÕ mali yÕlÕn sonundan
baúlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur. SayÕútay, genel uygunluk
bildirimini, iliúkin oldu÷u kesinhesap kanunu tasarÕsÕnÕn
verilmesinden baúlayarak en geç yetmiúbeú gün içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesinhesap kanunu tasarÕsÕ, yeni yÕl bütçe kanunu tasarÕsÕyla
birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alÕnÕr. Bütçe Komisyonu,
bütçe kanunu tasarÕsÕyla kesinhesap kanunu tasarÕsÕnÕ Genel

III. Kesin Hesaplar
Madde 128- Kesin hesap kanunun tasarÕlarÕ, kanunda daha kÕsa
bir süre kabûl edilmemiú ise, ilgili olduklarÕ malî yÕlÕn sonundan
baúlayarak en geç bir yÕl sonra, Bakanlar Kurulunca, Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur. SayÕútay, genel uygunluk
bildirimini, iliúkin oldu÷u kesin hesap kanunu tasarÕsÕnÕn
verilmesinden baúlayarak en geç altÕ ay içinde Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunar.

Madde 98- Kesinhesap kanunu, iliúkin
oldu÷u yÕl bütçesinin hesap dönemi içinde
elde edilen gelirle gene o yÕlki ödemelerin
gerçekleúmiú tutarÕnÕ gösterir kanundur.
Bunun úekli ve bölümleri Bütçe Kanunu ile
tam karúÕlÕklÕ olacaktÕr.
Madde 99- Her yÕlÕn kesin hesap kanunu
tasarÕsÕ o yÕlÕn sonundan baúlayarak en geç
ikinci yÕl KasÕm ayÕ baúÕna kadar Büyük
Millet Meclisine sunulur.

1982 ANAYASASI

1961 ANAYASASI

Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarÕsÕnÕ,
yeni yÕl bütçe kanunu tasarÕsÕyla beraber görüúerek karara ba÷lar.
Kesinhesap kanunu tasarÕsÕ ve genel uygunluk bildiriminin
Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiú olmasÕ, ilgili yÕla ait
SayÕútayca sonuçlandÕrÕlamamÕú denetim ve hesap yargÕlamasÕnÕ
önlemez ve bunlarÕn karara ba÷landÕ÷Õ anlamÕna gelmez.
E. Kamu iktisadi teúebbüslerinin denetimi
Madde 165 – Sermayesinin yarÕsÕndan fazlasÕ do÷rudan do÷ruya
veya dolaylÕ olarak Devlete ait olan kamu kuruluú ve
ortaklÕklarÕnÕn Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi
esaslarÕ kanunla düzenlenir.
øKøNCø BÖLÜM
EKONOMøK HÜKÜMLER
I. Planlama
Madde 166 – Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkÕnmayÕ, özellikle
sanayiin ve tarÕmÕn yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde
hÕzla
geliúmesini,
ülke
kaynaklarÕnÕn
döküm
ve
de÷erlendirilmesini yaparak verimli úekilde kullanÕlmasÕnÕ
planlamak, bu amaçla gerekli teúkilatÕ kurmak Devletin görevidir.
Planda milli tasarrufu ve üretimi artÕrÕcÕ, fiyatlarda istikrar ve dÕú
ödemelerde dengeyi sa÷layÕcÕ, yatÕrÕm ve istihdamÕ geliútirici
tedbirler öngörülür; yatÕrÕmlarda toplum yararlarÕ ve gerekleri
gözetilir; kaynaklarÕn verimli úekilde kullanÕlmasÕ hedef alÕnÕr.
KalkÕnma giriúimleri, bu plana göre gerçekleútirilir.
KalkÕnma planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕna, Türkiye Büyük Millet
Meclisince onaylanmasÕna, uygulanmasÕna, de÷iútirilmesine ve
bütünlü÷ünü bozacak de÷iúikliklerin önlenmesine iliúkin usul ve
esaslar kanunla düzenlenir.
II. PiyasalarÕn denetimi ve dÕú ticaretin düzenlenmesi
Madde 167 – Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet
piyasalarÕnÕn sa÷lÕklÕ ve düzenli iúlemelerini sa÷layÕcÕ ve
geliútirici tedbirleri alÕr; piyasalarda fiili veya anlaúma sonucu
do÷acak tekelleúme ve kartelleúmeyi önler.
DÕú ticaretin ülke ekonomisinin yararÕna olmak üzere
düzenlenmesi amacÕyla ithalat, ihracat ve di÷er dÕú ticaret
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IV. KalkÕnma
a) KalkÕnma PlânÕ ve Devlet Plânlama TeúkilâtÕ
Madde 129- øktisadî, sosyal ve kültürel kalkÕnma plâna
ba÷lanÕr. KalkÕnma bu plâna göre gerçekleútirilir.
Devlet Plânlama TeúkilâtÕnÕn kuruluú ve görevleri, plânÕn
hazÕrlanmasÕnda, yürürlü÷e konmasÕnda, uygulanmasÕnda ve
de÷iútirilmesinde gözetilecek esaslar ve plânÕn bütünlü÷ünü
bozacak de÷iúikliklerin önlenmesini sa÷layacak tedbirler özel
kanunla düzenlenir.
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iúlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dÕúÕnda ek mali
yükümlülükler koymaya ve bunlarÕ kaldÕrmaya kanunla
Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir.
III. Tabii servetlerin ve kaynaklarÕn aranmasÕ ve iúletilmesi
Madde 168 – Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve
tasarrufu altÕndadÕr. BunlarÕn aranmasÕ ve iúletilmesi hakkÕ
Devlete aittir. Devlet bu hakkÕnÕ belli bir süre için, gerçek ve
tüzelkiúilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kayna÷Õn arama
ve iúletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkiúilerle ortak olarak
veya do÷rudan gerçek ve tüzelkiúiler eliyle yapÕlmasÕ, kanunun
açÕk iznine ba÷lÕdÕr. Bu durumda gerçek ve tüzelkiúilerin uymasÕ
gereken úartlar ve Devletçe yapÕlacak gözetim, denetim usul ve
esaslarÕ ve müeyyideler kanunda gösterilir.

b) Tabii Servet KaynaklarÕnÕn AranmasÕ ve øúletilmesi
Madde 130- Tabii servetler ve kaynaklarÕ, Devletin hüküm ve
tasarrufu altÕndadÕr. BunlarÕn aranmasÕ ve iúletilmesi hakkÕ
Devlete aittir. Arama ve iúletmenin Devletin özel teúebbüsle
birleúmesi suretiyle veya do÷rudan do÷ruya özel teúebbüs eliyle
yapÕlmasÕ, kanunun açÕk iznine ba÷lÕdÕr.

IV. Ormanlar ve orman köylüsü
A. OrmanlarÕn korunmasÕ ve geliútirilmesi
Madde 169 – Devlet, ormanlarÕn korunmasÕ ve sahalarÕnÕn
geniúletilmesi için gerekli kanunlarÕ koyar ve tedbirleri alÕr.
Yanan ormanlarÕn yerinde yeni orman yetiútirilir, bu yerlerde
baúka çeúit tarÕm ve hayvancÕlÕk yapÕlamaz. Bütün ormanlarÕn
gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanlarÕnÕn mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanlarÕ
kanuna göre, Devletçe yönetilir ve iúletilir. Bu ormanlar
zamanaúÕmÕ ile mülk edinilemez ve kamu yararÕ dÕúÕnda irtifak
hakkÕna konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade
edilemez. OrmanlarÕn tahrip edilmesine yol açan siyasi
propaganda yapÕlamaz; münhasÕran orman suçlarÕ için genel ve
özel af çÕkarÕlamaz. OrmanlarÕ yakmak, ormanÕ yok etmek veya
daraltmak amacÕyla iúlenen suçlar genel ve özel af kapsamÕna
alÕnamaz.
Orman olarak muhafazasÕnda bilim ve fen bakÕmÕndan hiçbir
yarar görülmeyen, aksine tarÕm alanlarÕna dönüútürülmesinde
kesin yarar oldu÷u tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden
önce bilim ve fen bakÕmÕndan orman niteli÷ini tam olarak
kaybetmiú olan tarla, ba÷, meyvelik, zeytinlik gibi çeúitli tarÕm
alanlarÕnda veya hayvancÕlÕkta kullanÕlmasÕnda yarar oldu÷u

c) OrmanlarÕn ve Orman Köylüsünün KorunmasÕ,
OrmanlarÕn Geliútirilmesi
Madde 131- (17/4/1970-1255/1 md.) (49) Devlet, ormanlarÕn
korunmasÕ ve ormanlÕk sahalarÕn geniúletilmesi için gerekli
kanunlarÕ koyar ve tedbirleri alÕr. Bütün ormanlarÕn gözetimi
Devlete aittir.
Devlet ormanlarÕ, kanuna göre Devletçe yönetilir ve iúletilir.
Devlet ormanlarÕnÕn mülkiyeti, yönetimi ve iúletilmesi özel
kiúilere devrolunamaz. Bu ormanlar, zamanaúÕmÕyla mülk
edinilemez ve kamu yararÕ dÕúÕnda irtifak hakkÕna konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade
edilemez.
Ormanlar içinde veya hemen yakÕnÕnda oturan halkÕn
kalkÕndÕrÕlmasÕ ve ormanÕ koruma bakÕmÕndan, ormanÕn
gözetilmesinde ve iúletilmesinde Devletle bu halkÕn iúbirli÷i
yapmasÕnÕ sa÷layÕcÕ tedbirler ve gereken hallerde baúka yere
yerleútirme kanunla düzenlenir.
AnayasanÕn yürürlü÷e girdi÷i tarihten önce bilim ve fen
bakÕmÕndan orman niteli÷ini tam olarak kaybetmiú olan tarla,
ba÷, meyvalÕk, zeytinlik gibi çeúitli tarÕm alanlarÕnda veya
hayvancÕlÕkta kullanÕlmasÕnda yarar bulunan topraklarla úehir,
kasaba ve köy yapÕlarÕnÕn toplu olarak bulundu÷u yerler dÕúÕnda
orman sÕnÕrlarÕnda hiçbir daraltma yapÕlamaz. Yanan ormanlarÕn

1924 ANAYASASI

1982 ANAYASASI

1961 ANAYASASI

tespit edilen araziler, úehir, kasaba ve köy yapÕlarÕnÕn toplu olarak yerinde yeni orman yetiútirilir ve bu yerlerde baúka çeúit tarÕm
bulundu÷u yerler dÕúÕnda, orman sÕnÕrlarÕnda daraltma yapÕlamaz. ve hayvancÕlÕk yapÕlamaz.
OrmanlarÕn tahribedilmesine yol açan hiçbir siyasî propaganda
yapÕlamaz.
(49) Maddenin ølk ùekli:
c) OrmanlarÕn korunmasÕ ve geliútirilmesi
Devlet, ormanlarÕn korunmasÕ ve ormanlÕk sahalarÕn
geniúletilmesi için gerekli kanunlarÕ koyar ve tedbirleri alÕr.
Bütün ormanlarÕn gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanlarÕ, kanuna göre Devletçe yönetilir ve iúletilir.
Devlet ormanlarÕnÕn mülkiyeti, yönetimi ve iúletilmesi özel
kiúilere devrolunamaz. Bu ormanlar, zamanaúÕmÕyla mülk
edinilemez ve kamu yararÕ dÕúÕnda irtifak hakkÕna konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade
edilemez.
Ormanlar içinde veya hemen yakÕnÕnda oturan halkÕn
kalkÕndÕrÕlmasÕ ve ormanÕ koruma bakÕmÕndan gerekirse, baúka
yere yerleútirilmesi kanunla düzenlenir.
Yanan ormanlarÕn yerinde yeni orman yetiútirilir ve bu yerlerde
baúka çeúit tarÕm ve hayvancÕlÕk yapÕlamaz.
Orman suçlarÕ için genel af çÕkarÕlamaz; ormanlarÕn tahribine
yol açacak hiçbir siyasi propaganda yapÕlamaz.

B. Orman köylüsünün korunmasÕ
Madde 170- Ormanlar içinde veya bitiúi÷indeki köyler halkÕnÕn
kalkÕndÕrÕlmasÕ, ormanlarÕn ve bütünlü÷ünün korunmasÕ
bakÕmlarÕndan, ormanÕn gözetilmesi ve iúletilmesinde Devletle bu
halkÕn iúbirli÷ini sa÷layÕcÕ tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce
bilim ve fen bakÕmÕndan orman niteli÷ini tamamen kaybetmiú
yerlerin de÷erlendirilmesi; bilim ve fen bakÕmÕndan orman olarak
muhafazasÕnda yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman
sÕnÕrlarÕ dÕúÕna çÕkartÕlmasÕ; orman içindeki köyler halkÕnÕn
kÕsmen veya tamamen bu yerlere yerleútirilmesi için Devlet eliyle
anÕlan yerlerin ihya edilerek bu halkÕn yararlanmasÕna tahsisi
kanunla düzenlenir.
Devlet, bu halkÕn iúletme araç ve gereçleriyle di÷er girdilerinin
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sa÷lanmasÕnÕ kolaylaútÕrÕcÕ tedbirleri alÕr.
Orman içinden nakledilen köyler halkÕna ait araziler, Devlet
ormanÕ olarak derhal a÷açlandÕrÕlÕr.
IX. Kooperatifçili÷i Geliútirme
V. Kooperatifçili÷in geliútirilmesi
Madde 171 – (23/7/1995-4121)(70)Devlet, milli ekonominin Madde 51- Devlet, kooperatifçili÷in geliúmesini sa÷layacak
yararlarÕnÕ dikkate alarak, öncelikle üretimin artÕrÕlmasÕnÕ ve tedbirleri alÕr.
tüketicinin korunmasÕnÕ amaçlayan kooperatifçili÷in geliúmesini
sa÷layacak tedbirleri alÕr.
(Mülga son fÕkra : 23/7/1995 – 4121/15 md.)
(70) Maddenin ølk ùekli:
Devlet, milli ekonominin yararlarÕnÕ dikkate alarak, öncelikle
üretimin artÕrÕlmasÕnÕ ve tüketicinin korunmasÕnÕ amaçlayan
kooperatifçili÷in geliúmesini sa÷layacak tedbirleri alÕr.
Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup,
siyasetle u÷raúamaz ve siyasi partilerle iúbirli÷i yapamazlar.
X. TarÕmÕn ve Çiftçinin KorunmasÕ
Madde 52- Devlet, halkÕn gere÷i gibi beslenmesini, tarÕmsal
üretimin toplumun yararÕna uygun olarak arttÕrÕlmasÕnÕ
sa÷lamak, topra÷Õn kaybolmasÕnÕ önlemek, tarÕm ürünlerini ve
tarÕmla u÷raúanlarÕn eme÷ini de÷erlendirmek için gereken
tedbirleri alÕr.

VI. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârlarÕn korunmasÕ
A. Tüketicilerin korunmasÕ
Madde 172 – Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydÕnlatÕcÕ
tedbirler alÕr, tüketicilerin kendilerini koruyucu giriúimlerini
teúvik eder.
B. Esnaf ve sanatkârlarÕn korunmasÕ
Madde 173 – Devlet, esnaf ve sanatkârÕ koruyucu ve destekleyici
tedbirleri alÕr.
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BEùøNCø KISIM
ÇEùøTLø HÜKÜMLER
I. ønkÕlâp kanunlarÕnÕn korunmasÕ
Madde 174 – AnayasanÕn hiçbir hükmü, Türk toplumunu ça÷daú
uygarlÕk seviyesinin üstüne çÕkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin
laiklik niteli÷ini koruma amacÕnÕ güden, aúa÷Õda gösterilen
inkÕlâp kanunlarÕnÕn, AnayasanÕn halkoyu ile kabul edildi÷i
tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykÕrÕ
oldu÷u úeklinde anlaúÕlamaz ve yorumlanamaz:

DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEùøTLø HÜKÜMLER
I. Devrim KanunlarÕnÕn KorunmasÕ
Madde 153- Bu AnayasanÕn hiçbir hükmü, Türk toplumunun
ça÷daú uygarlÕk seviyesine eriúmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin
lâiklik niteli÷ini koruma amacÕnÕ güden aúa÷Õda gösterilen
Devrim kanunlarÕnÕn, bu AnayasanÕn halkoyu ile kabûl edildi÷i
tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykÕrÕ
oldu÷u úeklinde anlaúÕlamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayÕlÕ Tevhidi Tedrisat Kanunu;

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayÕlÕ Tevhidi Tedrisat Kanunu;

2. 25 Teúrinisani 1341 tarihli ve 671 sayÕlÕ ùapka øktisasÕ 2. 25 Teúrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayÕlÕ ùapka øktisasÕ
HakkÕnda Kanun;
hakkÕnda Kanun;
3. 30 Teúrinisani 1341 tarihli ve 677 sayÕlÕ Tekke ve Zaviyelerle 3. 30 Teúrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayÕlÕ Tekke ve Zaviyelerle
Türbelerin Seddine ve TürbedarlÕklar ile Bir TakÕm UnvanlarÕn
Türbelerin Seddine ve TürbedarlÕklar ile Bir TakÕm
Men ve ølgasÕna dair Kanun;
UnvanlarÕn Men ve ølgasÕna Dair Kanun;
4. 17 ùubat 1926 tarihli ve 743 sayÕlÕ Türk Kanunu Medenisiyle
kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde
yapÕlaca÷Õna dair medeni nikâh esasÕ ile aynÕ kanunun 110 uncu
maddesi hükmü;
5. 20 MayÕs 1928 tarihli ve 1288 sayÕlÕ Beynelmilel ErkamÕn
Kabulü HakkÕnda Kanun;

4. 17 ùubat 1926 tarihli ve 743 sayÕlÕ Türk Kanunu Medenîsiyle
kabûl edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru tarafÕndan
yapÕlaca÷Õna dair medenî nikah esasÕ ile aynÕ Kanunun 110 uncu
maddesi hükmü;
5. 20 MayÕs 1928 tarihli ve 1288 sayÕlÕ Beynelmilel ErkamÕn
Kabûlü hakkÕnda Kanun;

6. 1 Teúrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayÕlÕ Türk Harflerinin 6. 1 Teúrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayÕlÕ Türk Harflerinin
Kabul ve Tatbiki HakkÕnda Kanun;
Kabûl ve Tatbiki hakkÕnda Kanun;
7. 26 Teúrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayÕlÕ Efendi, Bey, Paúa 7. 26 Teúrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayÕlÕ Efendi, Bey, Paúa
gibi Lakap ve UnvanlarÕn KaldÕrÕldÕ÷Õna dair Kanun;
gibi lâkap ve UnvanlarÕn KaldÕrÕldÕ÷Õna dair Kanun;
8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayÕlÕ BazÕ Kisvelerin 8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayÕlÕ BazÕ Kisvelerin
Giyilemeyece÷ine Dair Kanun.
Giyilemeyece÷ine dair Kanun.
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BEùøNCø KISIM
ALTINCI KISIM
GEÇøCø HÜKÜMLER
GEÇøCø HÜKÜMLER
* Bu Bölümdeki Geçici maddeler karúÕlÕklÕ olarak dizayn * Bu Bölümdeki Geçici maddeler karúÕlÕklÕ olarak dizayn
edilmemiútir.
edilmemiútir.
Geçici Madde 1 – AnayasanÕn halkoylamasÕ sonucu, Türkiye
Cumhuriyeti AnayasasÕ olarak kabul edildi÷inin usulünce ilanÕ ile
birlikte, halkoylamasÕ tarihindeki Milli Güvenlik Konseyi
BaúkanÕ ve Devlet BaúkanÕ, CumhurbaúkanÕ sÕfatÕnÕ kazanarak,
yedi yÕllÕk bir dönem için, Anayasa ile CumhurbaúkanÕna tanÕnan
görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanÕr. 18 Eylül 1980
tarihinde Devlet BaúkanÕ olarak içti÷i and yürürlükte kalÕr. Yedi
yÕllÕk sürenin sonunda CumhurbaúkanlÕ÷Õ seçimi Anayasada
öngörülen hükümlere göre yapÕlÕr.
CumhurbaúkanÕ, ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet
Meclisi toplanÕp; BaúkanlÕk DivanÕ oluúuncaya kadar, 12 AralÕk
1980 gün ve 2356 sayÕlÕ Kanunla teúekkül etmiú olan Milli
Güvenlik Konseyinin BaúkanlÕ÷ÕnÕ da yürütür.
ølk milletvekili genel seçimleri sonunda Türkiye Büyük Millet
Meclisi toplanÕp göreve baúlayÕncaya kadar geçecek süre içinde,
CumhurbaúkanlÕ÷ÕnÕn herhangi bir surette boúalmasÕ halinde,
Milli Güvenlik Konseyinin en kÕdemli üyesi, Türkiye Büyük
Millet Meclisi toplanÕp Anayasaya göre yeni CumhurbaúkanÕnÕ
seçinceye kadar, CumhurbaúkanÕna vekâlet eder ve O'nun
Anayasadaki bütün görevlerini yerine getirir ve yetkilerini
kullanÕr.
Geçici Madde 2 – 12 AralÕk 1980 gün ve 2356 sayÕlÕ Kanunla
kuruluúu gösterilen Milli Güvenlik Konseyi, Anayasaya dayalÕ
olarak hazÕrlanacak Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanununa
göre yapÕlacak ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet
Meclisi toplanÕp BaúkanlÕk DivanÕnÕ oluúturuncaya kadar 2324
sayÕlÕ Anayasa Düzeni HakkÕnda Kanun ve 2485 sayÕlÕ Kurucu
Meclis HakkÕnda Kanunlara göre görevlerini devam ettirir.
AnayasanÕn kabulünden sonra 2356 sayÕlÕ Kanunun 3 üncü
maddesindeki Milli Güvenlik Konseyi Üyeliklerinden birisinin
herhangi bir nedenle boúalmasÕ halinde doldurulmasÕ usulüne
iliúkin hüküm uygulanmaz.

I. T.B.M.M.’nin Seçilmesi ve ToplanmasÕ
a) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Seçimlerinin Birlikte
YapÕlaca÷Õ; ølk ToplantÕ Günü
Geçici Madde 1- Bu Anayasaya göre kurulan Millet Meclisiyle
Cumhuriyet Senatosunun seçimleri aynÕ günde yapÕlÕr.
Seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilânÕnÕ tâkibeden
beúinci gün, her iki Meclis kendili÷inden, Ankara’da Türkiye
Büyük Millet Meclisi binasÕnda saat 15.00’de birlikte toplanÕr.
Bu toplantÕya en yaúlÕ milletvekili baúkanlÕk eder. Bu toplantÕda,
önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve sonra milletvekilleri
andiçerler.
b) Cumhuriyet Senatosunun KurulmasÕ
Geçici Madde 2- Bu Anayasaya göre kurulacak Cumhuriyet
Senatosunun ilk genel seçimleri, genel oyla seçilecek olan bütün
üyelikler için yapÕlÕr.
Cumhuriyet Senatosu, CumhurbaúkanÕnca seçilmesi gereken
onbeú üyenin seçiminden önce hukuki varlÕk kazanÕr.
CumhurbaúkanÕ, bu üyeleri, kendi seçiminden baúlayarak bir ay
içinde seçer.
c) Geçici øçtüzük
Geçici Madde 3- Bu Anayasa göre kurulan Türkiye Büyük
Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet
Senatosunun toplantÕ ve çalÕúmalarÕ için, kendi øçtüzükleri
yapÕlÕncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim
1957 tarihinden önce yürürlükte olan øçtüzü÷ü hükümleri
uygulanÕr.
II. Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler
Meclisinin Hukukî VarlÕklarÕnÕn Sona Ermesi; Devrim
TasarruflarÕ
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Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanÕp göreve baúladÕktan sonra,
Milli Güvenlik Konseyi, altÕ yÕllÕk bir süre için CumhurbaúkanlÕ÷Õ
Konseyi haline dönüúür ve Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri,
CumhurbaúkanlÕ÷Õ Konseyi Üyesi sÕfatÕnÕ alÕrlar. Milli Güvenlik
Konseyi üyesi olarak 18 Eylül 1980 tarihinde içtikleri and
yürürlükte kalÕr. CumhurbaúkanlÕ÷Õ Konseyi Üyeleri, Anayasada
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin haiz bulunduklarÕ özlük
haklarÕ ile dokunulmazlÕ÷Õna sahip olurlar. AltÕ yÕllÕk süre
sonunda CumhurbaúkanlÕ÷Õ Konseyinin hukuki varlÕ÷Õ sona erer.
CumhurbaúkanlÕ÷Õ Konseyinin görevleri úunlardÕr:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek
CumhurbaúkanlÕ÷Õna gönderilen, Anayasada yazÕlÕ temel hak ve
hürriyetlere ve ödevlere, laiklik ilkesine, Atatürk inkÕlâplarÕnÕn,
milli güvenli÷in ve kamu düzeninin korunmasÕna, Türkiye Radyo
- Televizyon Kurumuna, MilletlerarasÕ andlaúmalara, dÕú ülkelere
silahlÕ kuvvet gönderilmesine ve yabancÕ kuvvetlerin Türkiyeye
kabulüne, ola÷anüstü yönetime, sÕkÕyönetim ve savaú haline dair
kanunlar ile CumhurbaúkanÕnca gerekli görülen di÷er kanunlarÕ
CumhurbaúkanÕna tanÕnan onbeú günlük sürenin ilk on günü
içinde incelemek;
b) CumhurbaúkanÕnÕn istemi ve tespit edece÷i süre içinde:
Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesine, ola÷anüstü
yönetim yetkisinin kullanÕlmasÕna ve alÕnacak tedbirlere,
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yönetim ve gözetimine,
gençli÷in yetiútirilmesine ve Diyanet øúlerinin düzenlenmesine
iliúkin konularÕ incelemek ve görüú bildirmek;
c) CumhurbaúkanÕnÕn istemine göre, iç ve dÕú güvenlik ile gerekli
görülen di÷er konularda inceleme ve araútÕrma yapmak ve
sonuçlarÕnÕ CumhurbaúkanÕna sunmak.

Geçici Madde 3 – Anayasaya göre yapÕlacak ilk milletvekili
genel seçimi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanÕp,
BaúkanlÕk DivanÕnÕ oluúturmasÕ ile birlikte:
a) 27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayÕlÕ Anayasa Düzeni HakkÕnda
Kanun,
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Geçici Madde 4- Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük
Millet Meclisinin toplanmasÕyla, 20 Nisan 1340 tarihli ve 491
sayÕlÕ TeúkilâtÕ Esasiye Kanununa ve 12 Haziran 1960 tarihli ve
1 sayÕlÕ Kanunla 13 AralÕk 1960 tarihli ve 157 sayÕlÕ Kanuna
göre kurulan Kurucu Meclisin, Millî Birlik Komitesinin ve
Temsilciler Meclisinin hukukî varlÕklarÕ sona erer ve bunlar
kendili÷inden da÷ÕlmÕú olurlar.
27 MayÕs 1960 tarihinden itibaren Kurucu Meclisin toplandÕ÷Õ 6
Ocak 1961 tarihine kadar yasama yetkisini ve yürütme görevini
Türk Milleti adÕna kullanmÕú bulunan Milli Birlik Komitesinin
ve Devrim Hükümetlerinin karar ve tasarruflarÕndan ve bunlarÕn,
idarece veya yetkili kÕlÕnan organ ve mercilerce
uygulanmasÕndan dolayÕ, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve
uygulayanlar hakkÕnda cezaî veya malî veya hukukî sorumluluk
iddiasÕ ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargÕ
merciine baúvurulamaz.
Normal demokratik rejimi bütün teminatÕ ile kurmak amacÕyla
gerçekleútirilen ve yürütülen 27 MayÕs 1960 Devrim tarihinden
6 Ocak 1961 tarihine kadar çÕkarÕlan kanunlar, Türkiye
Cumhuriyetinin
di÷er
kanunlarÕnÕn
de÷iútirilmesi
ve
kaldÕrÕlmasÕnda uygulanan kurallara göre de÷iútirilebilir veya
kaldÕrÕlabilir. Ancak, bunlar hakkÕnda Anayasaya aykÕrÕlÕk
iddiasÕyla, Anayasa Mahkemesinde iptal davasÕ açÕlamayaca÷Õ
gibi, itiraz yoluyla dahi mahkemelerde Anayasaya aykÕrÕlÕk
iddiasÕ ileri sürülemez.
27 MayÕs 1960 dan 6 Ocak 1961 tarihine kadar çÕkarÕlan
kanunlarÕn, yapÕlmÕú tasarruflarÕn ve alÕnmÕú kararlarÕn
de÷iútirilmesi veya kaldÕrÕlmasÕ hallerinde de 2’nci fÕkra hükmü
saklÕdÕr.

III. CumhurbaúkanÕ Seçimi
Geçici Madde 5- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin and
içtikleri toplantÕnÕn ertesi günü CumhurbaúkanÕ seçimi yapÕlÕr.
CumhurbaúkanÕnÕn seçilmesiyle, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1
sayÕlÕ Kanunla kabul edilmiú olan Devlet BaúkanÕnÕn görevi
kendili÷inden sona erer.
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b) 12 AralÕk 1980 gün ve 2356 sayÕlÕ Milli Güvenlik Konseyi
HakkÕnda Kanun,
c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayÕlÕ Kurucu Meclis HakkÕnda
Kanun,
Yürürlükten kalkar ve Milli Güvenlik Konseyi ile DanÕúma
Meclisinin hukuki varlÕklarÕ sona erer.
Geçici Madde 4 – (Mülga: 17.5.1987 tarihli 3361 ve 23.5.1987
tarihli 3376 numaralÕ kanunlar gere÷ince, 6 Eylül 1987
tarihinde yapÕlan halkoylamasÕ sonucunda yürürlükten
kalkmÕútÕr. HalkoylamasÕ sonucunun yayÕmlandÕ÷Õ Resmi
Gazete: 12.9.1987-19572) (71)
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IV. Bakanlar Kurulunun KurulmasÕ
Geçici Madde 6- Bu AnayasanÕn 102 nci maddesine göre yeni
Bakanlar Kurulunca, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayÕlÕ Kanuna
göre kurulan ve iú baúÕnda olan Bakanlar Kurulunun görevi
kendili÷inden sona erer.

V. AnayasanÕn Kabul Etti÷i Organ, Kurum ve Kurullar
a) Yeni Organ, Kurum ve KurullarÕn KurulmasÕ
Geçici Madde 7- Bu Anayasa ile kabûl edilmiú olan yeni organ,
kurum ve kurullarÕn kuruluú ve iúleyiúleriyle ilgili kanunlar,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantÕsÕndan baúlayarak
en geç altÕ ay içinde ve bu Anayasa ile konulmasÕ emredilen
(71) Bu madde 17.5.1987 tarihli ve 3361 sayÕlÕ kanunla yapÕlan di÷er kanunlar da en geç iki yÕl içinde çÕkarÕlÕr.
Anayasa de÷iúikli÷i ile yürürlükten kaldÕrÕlmÕútÕr. Fakat bu
hükmün onaylanarak yürürlü÷e girebilmesi için halkoylamasÕna b) Eski Organ, Kurum ve KurullarÕn Durumu
sunulmasÕ zorunlu kÕlÕnmÕútÕr.(Bkz.R.G. 18.5.1987-19464/ Geçici Madde 8- Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum
Mükerrer). Bu maddenin kaldÕrÕlmasÕ için ne zaman ve ne úekilde ve kurullar, kuruluú kanunlarÕ yürürlü÷e konularak görevlerine
halkoylamasÕna gidilece÷i, 3376 sayÕlÕ ve 23.5.1987 tarihli baúlayÕncaya kadar, bu konulardaki hükümlerin uygulanmasÕna
“Anayasa De÷iúikliklerinin Halkoyuna SunulmasÕ HakkÕnda devam olunur.
Kanun” da belirtilmiútir. (Bkz. R.G. 28.5.1987-19473).
HalkoylamasÕ 6.9.1987 günü yapÕlmÕú ve bu hüküm yürürlükten c) Eski KanunlarÕn Anayasaya AykÕrÕlÕ÷Õ øddiasÕ
Geçici Madde 9- Anayasa Mahkemesinin görevine baúladÕ÷ÕnÕn
kaldÕrÕlmÕútÕr.(Bkz.R.G. 12.9.1987-19572).
Resmi Gazeteyle yayÕnlanmasÕndan önce, mahkemelerde
kanunlarÕn Anayasaya aykÕrÕlÕ÷Õ iddiasÕ ileri sürülemez ve
Yürürlükten KaldÕrÕlan Madde Metni:
1) 16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayÕlÕ Kanunla feshedilmiú mahkemelerce de kanunlarÕn Anayasaya aykÕrÕlÕ÷Õna dayanÕlarak
karar verilemez.
bulunan siyasi partilerden;
11 Eylül 1980'den sonra gerek parti tüzelkiúili÷i, gerek bunlarÕn Anayasa Mahkemesinin görevine baúladÕ÷Õ tarihte yürürlükte
merkez yöneticilerinden veya Parlamento üyelerinden herhangi olan herhangi bir kanun hakkÕnda, bu Anayasaya aykÕrÕlÕ÷Õ
biri hakkÕnda Türk Ceza Kanununun økinci KitabÕnÕn birinci iddiasÕyla iptâl dâvasÕ açÕlabilir. Bu halde iptâl dâvasÕ açma
babÕnda yer alan Devletin úahsiyetine karúÕ iúlenmiú cürümlerden hakkÕ, Anayasa Mahkemesinin görevine baúladÕ÷ÕnÕn Resmi
herhangi biri ile ilgili olarak kamu davasÕ açÕlmÕú olanlarla, 11 Gazeteyle yayÕmlandÕ÷Õ tarihten itibaren altÕ ay sonra düúer.
Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi ve anamuhalefet partisi
durumunda bulunan siyasi partilerin;
a) 1 Ocak 1980 ve daha sonraki tarihlerde; genel baúkan, genel VI. ølk Cumhuriyet Senatosunda Adçekme
baúkan yardÕmcÕlarÕ veya vekilleri, genel sekreterleri, bunlarÕn Geçice Madde 10- Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve
yardÕmcÕlarÕ ve merkez yönetim kurulu veya benzeri organlarÕn CumhurbaúkanÕnca seçilen üyelerinin yenilenmesi hakkÕndaki
üyeleri; AnayasanÕn halkoylamasÕ sonucu kabulü tarihinden 73 üncü maddesinin 2 nci fÕkrasÕ hükmünün uygulanmasÕnÕ
baúlayarak on yÕl süre ile siyasi parti kuramazlar; Anayasa sa÷lamak amacÕyla, bunlarÕn seçiminden iki yÕl sonra yapÕlacak
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hükümlerine dayalÕ olarak kurulacak siyasi partilere üye
olamazlar, bu partiler tarafÕndan veya ba÷ÕmsÕz olarak milletvekili
genel ve ara seçimlerinde, mahalli seçimlerde aday
gösterilemezler ve aday olamazlar. Siyasi partilerle herhangi bir
úekilde ba÷lantÕ kuramazlar ve siyasi partilerde fahri olarak bile
herhangi bir görev alamazlar.
b) 1 Ocak 1980 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye
bulunan milletvekilleri ile senatörler, AnayasanÕn halkoylamasÕ
sonucu kabulü tarihinden baúlamak üzere beú yÕl süre ile siyasi
parti kuramazlar, kurulacak siyasi partilerin merkez yönetim
kurullarÕnda veya benzeri organlarda görev alamazlar.
2) 1 Ocak 1980 tarihinde kontenjan senatörü veya Cumhuriyet
Senatosunun tabii üyesi olanlar ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ba÷ÕmsÕz üyelerinden; haklarÕnda Türk Ceza
Kanununun økinci kitabÕnÕn birinci babÕnda yer alan Devletin
úahsiyetine karúÕ iúlenmiú cürümlerden herhangi biri ile kamu
davasÕ açÕlmÕú bulunanlar veya birinci fÕkrada nitelendirilen siyasi
partilerinden birine girmiú olanlar birinci fÕkranÕn (b) bendi
hükümlerine tabi olurlar.
Geçici Madde 5 – YapÕlacak ilk milletvekili genel seçimi
sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilanÕnÕ takip eden onuncu
gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da, Türkiye Büyük
Millet Meclisi binasÕnda, saat 15.00’de kendili÷inden toplanÕr. Bu
toplantÕya en yaúlÕ Milletvekili BaúkanlÕk eder. Bu toplantÕda
milletvekilleri andiçerler.
Geçici Madde 6 – Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet
Meclisinin toplantÕ ve çalÕúmalarÕ için kendi içtüzükleri
yapÕlÕncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden
önce yürürlükte olan øçtüzü÷ünün, Anayasaya aykÕrÕ olmayan
hükümleri uygulanÕr.
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seçimlerle yenilenecek olanlarÕ tesbit etmek üzere, bu seçimden
iki ay önce adçekmeye baúvurulur; dört yÕl sonra yapÕlacak
seçimle yenilenecek olan üyelerin tesbiti için, aynÕ esasa
uyularak adçekelir; ancak, ikinci yÕlsonunda seçilmiú olan üyeler
bu adçekmeye girmez.
Cumhuriyet Senatosu BaúkanÕ hakkÕnda adçekme iúlemi
uygulanmaz.
ølk Cumhuriyet Senatosu seçiminden iki ve dört yÕl sonra
yapÕlacak seçimler hakkÕnda da, Cumhuriyet Senatosu
seçimleriyle ilgili kanun hükümleri uygulanÕr.
VII. Affedilenlerin Seçilme Yeterli÷i
Geçici Madde 11- (50) Yenileme
BÕrakÕlmasÕ

Seçiminin

Geriye

(50) Bu madde, 1188 sayÕlÕ Kanunla yürürlükten kaldÕrÕlmÕútÕr.
Bu de÷iúiklik Anayasa Mahkemesinin E.70/1, K.70/31 sayÕlÕ ve
16.6.1970 günlü kararÕ ile iptal edilmiútir. (RG. 7.6.197113858). Bu madde 1801 sayÕlÕ Kanun ile yeniden yürürlükten
kaldÕrÕlmÕútÕr.
Maddenin ølk ùekli:
Geçici Madde 11Yüz kÕzartÕcÕ olmayan bir suçtan kesin hüküm giydikten sonra,
bu AnayasanÕn halkoyu ile kabulünden önce affedilmiú
bulunanlar, 68. maddedeki seçilme yasa÷Õna tabii de÷ildirler.
Geçici Madde 12-(51)
7 Haziran 1970 Tarihinde yapÕlmasÕ gereken Cumhuriyet
Senatosu yenileme seçimleri, AnayasanÕn 73 uncu maddesinde
yapÕlan de÷iúiklik sebebiyle geriye bÕrakÕlmÕútÕr.

(51) 17.4.1970 gün ve 1254 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
Geçici Madde 7 – ølk milletvekili genel seçimi sonunda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi toplanÕp, yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya
kadar, iú baúÕnda olan Bakanlar Kurulunun görevi devam eder.
Geçici Madde 13- (52) Cumhuriyet Senatosu üyelerinden üçte
birinin yenilenmesi ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet
Meclisinde boú bulunan üyelikler için 10 Ekim 1971 gününde
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Geçici Madde 8 – Anayasa ile kabul edilmiú olan yeni organ,
kurum ve kurullarÕn kuruluú, görev, yetki ve iúleyiúleri ile ilgili
kanunlarla, Anayasada konulmasÕ veya de÷iútirilmesi öngörülen
di÷er kanunlar, AnayasanÕn kabulünden baúlayarak Kurucu
Meclisin görev süresi içerisinde, bu süre içerisinde
yetiútirilemeyenler, seçimle gelen Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ilk toplantÕsÕnÕ izleyen bir yÕlsonuna kadar çÕkartÕlÕr.

yapÕlacak seçimler, 12 Ekim 1973’de yapÕlmasÕ gereken
milletvekilleri genel seçimiyle birlikte yapÕlmak üzere
ertelenmiútir. Cumhuriyet Senatosu üyelerinden süresi
dolanlarÕn üyelik sÕfatlarÕ, seçim yapÕlÕncaya kadar devam eder.
CumhurbaúkanÕnca seçilen üyelerden süresi dolanlar hakkÕnda
73 üncü maddenin 5 inci fÕkrasÕ hükmü uygulanmaya devam
olunur.

Geçici Madde 9 – ølk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye
Büyük Millet Meclisinin BaúkanlÕk DivanÕ kurulduktan sonra altÕ
yÕllÕk süre içinde yapÕlacak Anayasa de÷iúikliklerini
CumhurbaúkanÕ, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri
gönderebilir. Bu takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin geri
gönderilen Anayasa de÷iúikli÷i hakkÕndaki kanunu, aynen kabul
edip tekrar CumhurbaúkanÕna gönderebilmesi, üye tamsayÕsÕnÕn
dörtte üç ço÷unlu÷unun oyu ile mümkün olabilir.

(52) 20.9.1971 gün ve 1488 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.

Geçici Madde 14- (53) Bu Anayasa de÷iúikliklerinin yürürlü÷e
girdi÷i tarihte YargÕtay Birinci BaúkanlÕ÷Õ ile Cumhuriyet
BaúsavcÕlÕ÷Õ görevlerinde bulunanlardan bu görevlerde 4 yÕlÕnÕ
doldurmuú olanlarÕn yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir
ay içinde yeni seçim yapÕlÕr.
YargÕtayÕn kuruluúu, iúleyiúi, Baúkan ve üyelerinin ve di÷er
mensuplarÕnÕn nitelikleri ve økinci BaúkanlarÕnÕn Seçim usulleri
Geçici Madde 10 – Mahalli ødare seçimleri en geç Türkiye hakkÕndaki Kanun, Anayasa de÷iúikliklerinin yürürlü÷e girdi÷i
Büyük Millet Meclisinin ilk toplantÕsÕnÕ izleyen bir yÕl içinde tarihten itibaren altÕ ay içinde çÕkarÕlÕr. Bu kanunun yürürlü÷e
girdi÷i tarihte, YargÕtay økinci BaúkanlÕ÷Õnda dört yÕlÕnÕ
yapÕlÕr.
doldurmuú olanlarÕn yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir
Geçici Madde 11 – AnayasanÕn halkoyu ile kabul edildi÷i tarihte ay içinde yeni seçim yapÕlÕr.
Anayasa Mahkemesi asÕl ve yedek üyesi olanlarÕn kadrolarÕ ile
görevleri devam eder. Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli (53) 20.9.1971 gün ve 1488 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
görevlere seçilenlerin bu suretle kazanmÕú olduklarÕ sÕfatlarÕ saklÕ
kalÕr.
Geçici Madde 15- (54) Bu Anayasa de÷iúikliklerinin yürürlü÷e
Anayasa Mahkemesi asÕl üye sayÕsÕ onbire ininceye kadar boúalan girdi÷i tarihte DanÕútay BaúkanlÕ÷Õ ve Baúkanun sözcülü÷ü
asÕl üye kadrosuna, asÕl ve yedek üye sayÕsÕ toplamÕ onbeúe görevlerinde bulunanlardan bu görevlerde dört yÕlÕnÕ doldurmuú
ininceye kadar da boúalan yedek üye kadrosuna seçim yapÕlmaz. olanlarÕn yerleri için yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde
Anayasa Mahkemesinin yeni düzenlemeye intibakÕ sa÷lanÕncaya yeni seçim yapÕlÕr.
kadar asÕl üye sayÕsÕnÕn onbirden, asÕl ve yedek üye sayÕlarÕ AnayasanÕn 114 ve 140 ÕncÕ maddelerinde yapÕlan de÷iúiklik
toplamÕnÕn onbeúden aúa÷Õ düúmesi nedeniyle yapÕlacak gere÷ince,
521
sayÕlÕ
DanÕútay
Kanunu,
Anayasa
de÷iúikliklerinin yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren altÕ ay içinde
seçimlerde bu AnayasanÕn kabul etti÷i esasa ve sÕraya uyulur.
Anayasa Mahkemesi asÕl üye sayÕsÕ onbire ininceye kadar dava ve de÷iútirilir. Bu kanunun yürürlü÷e girdi÷i tarihte DanÕútay Daire
iúlerde 22/4/1962 gün ve 44 sayÕlÕ Kanunun öngördü÷ü toplanma BaúkanlÕ÷Õnda dört yÕlÕnÕ doldurmuú olanlarÕn yerleri için,
yeter sayÕsÕ uygulanÕr.
yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde seçim yapÕlÕr.
DanÕútay BaúkanlÕ÷Õ ile BaúkanÕn sözcülü÷üne ve daire
baúkanlÕ÷Õna yeniden seçilemeyenler DanÕútay üyesi olurlar.
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Geçici Madde 12 – 13/5/1981 gün ve 2461 sayÕlÕ Hâkimler ve
SavcÕlar Yüksek Kurulu Kanununun geçici 1 inci maddesi
uyarÕnca YargÕtay ve DanÕútaydan Kurulun asÕl ve yedek
üyeli÷ine; 1730 sayÕlÕ YargÕtay Kanununa 25/6/1981 gün ve 2483
sayÕlÕ Kanunla eklenen geçici madde uyarÕnca Cumhuriyet
BaúsavcÕlÕ÷Õ ile Cumhuriyet BaúsavcÕvekilli÷ine; 6/1/1982 gün ve
2575 sayÕlÕ DanÕútay Kanununun geçici 14 üncü maddesinin
ikinci fÕkrasÕ uyarÕnca DanÕútay BaúkanlÕ÷Õna, BaúsavcÕlÕ÷Õna,
baúkanvekilliklerine ve daire baúkanlÕklarÕna, Devlet BaúkanÕnca
seçilmiú bulunanlar, seçildikleri dönem için bu görevlerine devam
ederler.
6/1/1982 gün ve 2576 sayÕlÕ Kanunun geçici maddelerinin idari
mahkemeler Baúkan ve üyeliklerine atamalara iliúkin hükümleri
de saklÕdÕr.
Geçici Madde 13 – Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kuruluna
YargÕtaydan seçilmesi gereken bir asÕl ve bir yedek üyenin
seçimleri Anayasa'nÕn yürürlü÷e girdi÷i tarihi izleyen yirmi gün
içinde yapÕlÕr.
Seçilen üyeler göreve baúlayÕncaya kadar Kurul, toplantÕ yeter
sayÕsÕnÕ oluúturacak yedek üyenin katÕlmasÕyla çalÕúmalarÕnÕ
yapar.
Geçici Madde 14 – SendikalarÕn gelirlerini Devlet bankalarÕnda
muhafaza etmelerine iliúkin yükümlülükleri, AnayasanÕn
yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren en geç iki yÕl içinde yerine
getirilir.
Geçici Madde 15 – 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler
sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin BaúkanlÕk
DivanÕnÕ oluúturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve
yürütme yetkilerini Türk milleti adÕna kullanan, 2356 sayÕlÕ
Kanunla Kurulu Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin
yönetimi döneminde kurulmuú hükümetlerin, 2485 sayÕlÕ Kurucu
Meclis HakkÕnda Kanunla görev ifa eden DanÕúma Meclisinin her
türlü karar ve tasarruflarÕndan dolayÕ haklarÕnda cezai, mali veya
hukuki sorumluluk iddiasÕ ileri sürülemez ve bu maksatla
herhangi bir yargÕ merciine baúvurulamaz.
Bu karar ve tasarruflarÕn idarece veya yetkili kÕlÕnmÕú organ,
merci ve görevlilerce uygulanmasÕndan dolayÕ, karar alanlar,
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(54) 20.9.1971 gün ve 1488 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
Geçici Madde 16- (55) Bu Anayasa de÷iúikli÷inin yürürlü÷e
girdi÷i tarihte YargÕtay økinci Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ veya
YargÕtay Cumhuriyet SavcÕlÕ÷Õ görevlerinde bulunanlar YargÕtay
üyesi olurlar.
Bunlara ait kadrolar da YargÕtaya, üye kadrosu olarak geçer.
45 sayÕlÕ Yüksek Hâkimler
Kurulu Kanununda gerekli
de÷iúiklikler yapÕlÕncaya kadar, Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ
bölümleriyle Yüksek SavcÕlar Genel Kurulu ve bölümleri ve
bunlara mensup olanlar görevlerine devam ederler.
(55) 20.9.1971 gün ve 1488 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
Geçici Madde 17- (56) AnayasanÕn 46 ve 119 uncu
maddelerinde yapÕlan de÷iúikliklerin yürürlü÷e girdi÷i tarihte
624 sayÕlÕ Kanuna dayanÕlarak kurulmuú olan kamu hizmetlileri
sendikalarÕnÕn faaliyeti sona erer.
Kamu hizmetlileri kuruluúlarÕnÕn kuruluúuna ve sendikalarÕn
varlÕklarÕnÕn bu kuruluúlara intikâline ait hükümler kanunla
düzenlenir. Kanun, Anayasa de÷iúikliklerinin yürürlü÷e girdi÷i
tarihten itibaren altÕ ay içinde çÕkarÕlÕr.
(56) 20.9.1971 gün ve 1488 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
Geçici Madde 18- (57) Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÕnÕn 134,
138, 140 ve 141 inci maddeleri gere÷ince, askerî yargÕ ile ilgili
kanunlar, bu kanunun yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren altÕ ay
içinde de÷iútirilir.
YukarÕdaki fÕkraya göre çÕkarÕlacak yeni kanunlarÕn gerektirdi÷i
seçim ve atamalar, bu kanunlarÕn yürürlü÷e girdi÷i tarihten
itibaren bir ay içinde yapÕlÕr.
(57) 20.9.1971 gün ve 1488 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
Geçici Madde 19- (58) Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÕnÕn 137
nci maddesinde sözü geçen Yüksek SavcÕlar Kurulunun
kuruluúu ve çalÕúma usulleri ile ilgili kanun, bu Anayasa
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tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkÕnda da yukarÕdaki de÷iúikli÷inin yürürlü÷e girmesinden itibaren altÕ ay içinde
çÕkarÕlÕr.
fÕkra hükümleri uygulanÕr.
YukarÕdaki fÕkrada belirtilen kanunun yürürlü÷e girmesine kadar
(Mülga: 3/10/2001-4709/34 md.) (72)
2556 ve 45 sayÕlÕ kanunlarÕn de÷iúiklik ve ekleriyle birlikte
uygulanmasÕna devam olunur.
(72)FÕkranÕn ølk ùekli:
Bu dönem içinde çÕkarÕlan kanunlar, kanun hükmünde (58) 20.9.1971 gün ve 1488 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
kararnameler ile 2324 sayÕlÕ Anayasa Düzeni HakkÕnda Kanun Geçici Madde 20- (59) 45 sayÕlÕ Yüksek Hâkimler Kurulu
uyarÕnca alÕnan karar ve tasarruflarÕn Anayasaya aykÕrÕlÕ÷Õ iddia Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÕnÕn 143 ve 144 üncü
maddelerinde yapÕlan de÷iúiklik gere÷ince, bu de÷iúikli÷in
edilemez.
yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren altÕ ay içinde de÷iútirilir.
Geçici Madde 16 – AnayasanÕn halkoylamasÕna iliúkin oy verme Yüksek Hâkimler Kurulunun mevcut üyelerinin görev süresi, 45
kütü÷ünde ve sandÕk listesinde kaydÕ ve oy kullanma yeterli÷i sayÕlÕ Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun de÷iúik úekline göre
bulundu÷u halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti yapÕlacak seçim sonuçlarÕnÕn kesinleúmesi tarihine kadar devam
olmaksÕzÕn
halkoylamasÕna
katÕlmayanlar,
AnayasanÕn eder.
halkoylamasÕnÕ takip eden beú yÕl içinde yapÕlacak genel ve ara (59) 20.9.1971 gün ve 1488 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
seçimleri ile mahalli seçimlere ve di÷er halkoylamalarÕna Geçici Madde 21- (60) Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÕnda
yapÕlan de÷iúiklikler veya bu Anayasaya eklenen hükümler
katÕlamazlar, seçimlerde aday olamazlar.
gere÷ince kanunlarda yapÕlmasÕ zorunlu olan ve geçici 13, 14,
15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerin kapsamÕ dÕúÕnda kalan
Geçici Madde 17 – (Ek: 10/5/2007-5659/1 md.)
Bu Kanunun yürürlü÷e girmesinden sonra yapÕlacak ilk genel di÷er kanunlar ve kanun de÷iúiklikleri, bu Anayasa
seçimde, AnayasanÕn 67 nci maddesinin son fÕkrasÕ 10/6/1983 de÷iúikliklerinin yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren bir yÕl içinde
tarihli ve 2839 sayÕlÕ Milletvekili Seçimi Kanununun ba÷ÕmsÕz tamamlanÕr.
adaylarÕn birleúik oy pusulasÕnda yer almasÕna iliúkin hükümleri (60) 20.9.1971 gün ve 1488 sayÕlÕ Kanunla konmuútur
Geçici Madde 22- (61) SÕkÕyönetimin kaldÕrÕldÕ÷Õ tarihte
bakÕmÕndan uygulanmaz.
sÕkÕyönetim mahkemelerinde görülmekte bulunan dâvalar
sonuçlandÕrÕlÕncaya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri
devam eder. Kamu dâvasÕ açÕlmamÕú dosyalar ile duruúmanÕn
tatiline karar verilmiú dâvalar durumlarÕna, niteliklerine ve
kanun hükümlerine göre görevli ve yetkili mercilere verilir.
(61) 15.3.1973 gün ve 1699 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
Geçici Madde 23- (62) 1 KasÕm 1972 tarihinde TBMM’de
grubu bulunup da 30 Mart 1973 tarihine kadar grubunu
muhafaza etmiú ve Milletvekili Genel Seçimlerine katÕlma
niteli÷i kazanmÕú olan siyasî partilere de AnayasanÕn 56 ncÕ
maddesindeki úartlar aranmaksÕzÕn, kanunun öngördü÷ü ölçüye
göre Devletçe yardÕm yapÕlÕr.
(62) 15.3.1973 gün ve 1699 sayÕlÕ Kanunla konmuútur.
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YEDøNCø KISIM
SON HÜKÜMLER
I. AnayasanÕn de÷iútirilmesi, seçimlere ve halkoylamasÕna
katÕlma
Madde 175 – (De÷iúik: 17/5/1987-3361/3 md.) (73)
AnayasanÕn de÷iútirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayÕsÕnÕn en az üçte biri tarafÕndan yazÕyla teklif edilebilir.
AnayasanÕn de÷iútirilmesi hakkÕndaki teklifler Genel Kurulda iki
defa görüúülür. De÷iútirme teklifinin kabulü Meclisin üye
tamsayÕsÕnÕn beúte üç ço÷unlu÷unun gizli oyuyla mümkündür.
AnayasanÕn de÷iútirilmesi hakkÕndaki tekliflerin görüúülmesi ve
kabulü, bu maddedeki kayÕtlar dÕúÕnda, kanunlarÕn görüúülmesi ve
kabulü hakkÕndaki hükümlere tabidir.
CumhurbaúkanÕ Anayasa de÷iúikliklerine iliúkin kanunlarÕ, bir
daha görüúülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri
gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayÕsÕnÕn
üçte iki ço÷unlu÷u ile aynen kabul ederse CumhurbaúkanÕ bu
Kanunu halkoyuna sunabilir.
Meclisce üye tamsayÕsÕnÕn beúte üçü ile veya üçte ikisinden az
oyla kabul edilen Anayasa de÷iúikli÷i hakkÕndaki Kanun,
CumhurbaúkanÕ tarafÕndan Meclise iade edilmedi÷i takdirde
halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayÕmlanÕr.
Do÷rudan veya CumhurbaúkanÕnÕn iadesi üzerine, Meclis üye
tamsayÕsÕnÕn üçte iki ço÷unlu÷u ile kabul edilen Anayasa
de÷iúikli÷ine iliúkin kanun veya gerekli görülen maddeleri
CumhurbaúkanÕ
tarafÕndan
halkoyuna
sunulabilir.
HalkoylamasÕna sunulmayan Anayasa de÷iúikli÷ine iliúkin Kanun
veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayÕmlanÕr.
Halkoyuna sunulan Anayasa de÷iúikliklerine iliúkin kanunlarÕn
yürürlü÷e girmesi için, halkoylamasÕnda kullanÕlan geçerli oylarÕn
yarÕsÕndan ço÷unun kabul oyu olmasÕ gerekir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa de÷iúikliklerine iliúkin
kanunlarÕn kabulü sÕrasÕnda, bu Kanunun halkoylamasÕna
sunulmasÕ halinde, AnayasanÕn de÷iútirilen hükümlerinden,
hangilerinin birlikte hangilerinin ayrÕ ayrÕ oylanaca÷ÕnÕ da karara
ba÷lar.
HalkoylamasÕna, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli
genel seçimlere iútiraki temin için, kanunla para cezasÕ dahil
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ALTINCI KISIM
SON HÜKÜMLER
I. AnayasanÕn De÷iútirilmesi
Madde 155- AnayasanÕn de÷iútirilmesi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tam sayÕsÕnÕn en az üçte biri tarafÕndan yazÕyla teklif
edilebilir. AnayasanÕn de÷iútirilmesi hakkÕndaki teklifler
ivedilikle görüúülemez. De÷iútirme teklifinin kabûlü,
Meclislerin ayrÕ ayrÕ üye tamsayÕlarÕnÕn üçte iki ço÷unlu÷unun
oyuyla mümkündür.
AnayasanÕn de÷iútirilmesi hakkÕndaki tekliflerin görüúülmesi ve
kabûlü, 1 inci fÕkradaki kayÕtlar dÕúÕnda, kanunlarÕn görüúülmesi
ve kabulü hakkÕndaki hükümlere tabidir.
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gerekli her türlü tedbir alÕnÕr.
(73) Maddenin ølk ùekli:
I. AnayasanÕn de÷iútirilmesi
AnayasanÕn de÷iútirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayÕsÕnÕn en az üçte biri tarafÕndan yazÕyla teklif edilebilir.
AnayasanÕn de÷iútirilmesi hakkÕndaki teklifler ivedilikle
görüúülemez. De÷iútirme teklifinin kabulü, Meclisin üye
tamsayÕsÕnÕn üçte iki ço÷unlu÷unun oyuyla mümkündür.
AnayasanÕn de÷iútirilmesi hakkÕndaki tekliflerin görüúülmesi ve
kabulü, birinci fÕkradaki kayÕtlar dÕúÕnda, kanunlarÕn görüúülmesi
ve kabulü hakkÕndaki hükümlere tabidir.
CumhurbaúkanÕ Anayasa de÷iúikliklerini Türkiye Büyük Millet
Meclisine geri gönderdikten sonra, Meclis geri gönderilen kanunu
aynen kabul ederse CumhurbaúkanÕ bu kanunu halkoyuna
sunabilir.
II. BaúlangÕç ve kenar baúlÕklar
Madde 176 – AnayasanÕn dayandÕ÷Õ temel görüú ve ilkeleri
belirten baúlangÕç kÕsmÕ, Anayasa metnine dahildir.
Madde kenar baúlÕklarÕ, sadece ilgili olduklarÕ maddelerin
konusunu ve maddeler arasÕndaki sÕralama ve ba÷lantÕyÕ gösterir.
Bu baúlÕklar, Anayasa metninden sayÕlmaz.

II. BaúlangÕç ve Kenar BaúlÕklar
Madde 156- Bu AnayasanÕn dayandÕ÷Õ temel görüú ve ilkeleri
belirten BaúlangÕç KÕsmÕ, Anayasa metnine dâhildir.
Madde kenar baúlÕklarÕ, sadece ilgili olduklarÕ maddelerin
konusunu ve maddeler arasÕndaki sÕralanma ve ba÷lantÕyÕ
gösterir. Bu baúlÕklar, Anayasa metninden sayÕlmaz.

III. AnayasanÕn yürürlü÷e girmesi
Madde 177 – Bu Anayasa, halkoylamasÕ sonucu kabul edilip
Resmi Gazetede yayÕmlanmasÕ ile Türkiye Cumhuriyeti
AnayasasÕ olur ve aúa÷Õda gösterilen istisnalar ile bu istisnalarÕn
yürürlü÷e girmesine ait hükümler dÕúÕnda bütünüyle yürürlü÷e
girer.

III. AnayasanÕn Yürürlü÷e Girmesi
Madde 157- Bu Anayasa, halkoyuna sunulup, kabûl edilince
Türkiye Cumhuriyetinin AnayasasÕ olur ve halkoyu sonuçlarÕyla
beraber derhal Resmi Gazetede yayÕnlanÕr.
Bu AnayasanÕn Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluúu,
seçimi ve toplanmasÕ ile ilgili hükümleri, 1 inci fÕkraya göre
yayÕnlanmasÕ ile; di÷er hükümleri, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin seçilmesi ile, geçici maddelerde belirtilen esaslara
göre yürürlü÷e girer.

a) øKøNCø KISIM II. Bölümdeki; kiúi hürriyeti ve güvenli÷i,
basÕn ve yayÕmla ilgili hükümler, toplantÕ hak ve hürriyetleri,
III. Bölümdeki çalÕúma ile ilgili hükümler, toplu iú sözleúmesi,
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grev hakkÕ ve lokavt ile ilgili hükümler,
Bu hükümler yeni kanunlarÕ çÕkarÕldÕ÷Õnda veya mevcut
kanunlarda de÷iúiklik yapÕldÕ÷Õnda ve her halde en geç Türkiye
Büyük Millet Meclisi göreve baúladÕ÷Õnda yürürlü÷e girer. Ancak
bu hükümler yürürlü÷e girinceye kadar mevcut kanunlar ve Milli
Güvenlik Konseyinin bildiri ve kararlarÕ uygulanÕr.
b) øKøNCø KlSIM'daki; siyasi faaliyette bulunma haklarÕ ile
siyasi partilerle ilgili hükümler, bunlara dayalÕ olarak yeniden
hazÕrlanacak Siyasi Partiler Kanununun;
Seçme ve seçilme hakkÕ ise yine bu hükümlere dayalÕ olarak
hazÕrlanacak Seçim Kanununun;
YayÕmlanmasÕ ile yürürlü÷e girer.
c) ÜÇÜNCÜ KISIM'daki; yasama ile ilgili hükümler;
Bu hükümler ilk milletvekili genel seçimi sonucunun ilanÕ ile
birlikte yürürlü÷e girer. Ancak bu bölümdeki Türkiye Büyük
Millet Meclisinin görev ve yetkilerine iliúkin hükümleri, 29
Haziran 1981 gün ve 2485 sayÕlÕ Kurucu Meclis HakkÕnda Kanun
hükümleri saklÕ kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi
göreve baúlayÕncaya kadar Milli Güvenlik Konseyince yerine
getirilir.
d) ÜÇÜNCÜ KISIM'daki; CumhurbaúkanÕ baúlÕ÷Õ altÕndaki
görev ve yetkileri ile Devlet Denetleme Kurulu, Bakanlar Kurulu
baúlÕ÷Õ altÕndaki tüzükler, Milli Savunma, ola÷anüstü yönetim
usulleri, idare baúlÕ÷Õ altÕndaki mahalli idareler ile Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu hariç di÷er hükümler ve Devlet
Güvenlik Mahkemeleri hariç yargÕya iliúkin bütün hükümler
AnayasanÕn halkoylamasÕ Sonucunda kabulünün Resmi Gazetede
ilanÕ ile birlikte yürürlü÷e girer.
CumhurbaúkanÕ ve Bakanlar Kuruluna ait yürürlü÷e girmeyen
hükümler Türkiye Büyük Millet Meclisinin göreve baúlamasÕ ile,
mahalli idareler ile Devlet Güvenlik Mahkemelerine iliúkin
hükümler ise ilgili kanunlarÕn yayÕmlanmasÕ ile yürürlü÷e girer.
e) AnayasanÕn halkoylamasÕ sonucu kabulünün ilanÕyla birlikte
yürürlü÷e girecek hükümleri ve mevcut ve kurulacak kurum,
kuruluú ve kurullar için yeniden kanun yapÕlmasÕ veya mevcut
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kanunlarda de÷iúiklik yapÕlmasÕ gerekiyorsa bunlara iliúkin
iúlemler mevcut kanunlarÕn Anayasaya aykÕrÕ olmayan hükümleri
veya do÷rudan Anayasa hükümleri, AnayasanÕn 11 inci maddesi
gere÷ince uygulanÕr.
f) Kesinhesap kanunu tasarÕlarÕnÕn görüúülme usulünü düzenleyen
164 üncü maddenin ikinci fÕkrasÕ hükmü 1984 yÕlÕndan itibaren
uygulanmaya baúlanÕr.
18/10/1982 TARøHLø VE 2709 SAYILI KANUNA
øùLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1- 23/7/1995 tarih ve 4121 sayÕlÕ Kanunun hükmüdür.
Madde 16 – Bu Kanunun halkoylamasÕna sunulmasÕ halinde,
1 inci maddesi,
2,3, 13 ve 15 inci maddeleri birlikte,
4 üncü maddesi,
5 inci maddesi,
6, 7 ve 14 üncü maddeleri birlikte,
8 inci maddesi ve 17 nci maddesinin ilk fÕkrasÕ birlikte,
9 ve 10 uncu maddeleri birlikte,
11 inci maddesi,
12 nci maddesi,
AyrÕ ayrÕ oylanÕr.
HalkoylamasÕ, ilk milletvekili genel seçimi ile birarada yapÕlÕr.
2– 13/8/1999 tarih ve 4446 sayÕlÕ Kanunun hükmüdür.
Madde 4 – Bu Kanun yayÕmÕ tarihinde yürürlü÷e girer ve halk
oylamasÕna sunulmasÕ halinde 1 inci maddesi ayrÕ, 2 ve 3 üncü
maddeleri birlikte ayrÕ oylanÕr.
3– 3/10/2001 tarih ve 4709 sayÕlÕ Kanunun hükümleridir.
Geçici Madde – A) Bu Kanunun 24 üncü maddesi ile
AnayasanÕn 67 nci maddesine son fÕkra olarak eklenen hüküm
bu Kanunun yürürlü÷e girmesinden sonra yapÕlacak ilk genel
seçimde uygulanmaz.
B) Bu Kanunun 28 inci maddesi ile AnayasanÕn 87 nci
maddesinde yapÕlan de÷iúiklik, bu Kanunun yürürlük tarihinden
önce, AnayasanÕn 14 üncü maddesindeki fiilleri iúleyenler
hakkÕnda uygulanmaz.
Madde 35- Bu Kanun yayÕmÕ tarihinde yürürlü÷e girer ve
halkoylamasÕna sunulmasÕ halinde tümüyle oylanÕr.
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Madde 104- 20 Nisan 1340 tarih ve 491
sayÕlÕ TeúkilatÕ Esasiye Kanunu yerine
manâ ve kavramda bir de÷iúiklik
yapÕlmaksÕzÕn Türkçeleútirilmiú olan bu
kanun konulmuútur.

4– 27/12/2002 tarih ve 4777 sayÕlÕ Kanunun hükmüdür.
Geçici Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÕnÕn 67 nci
maddesinin son fÕkrasÕ, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
22 nci dönemi içinde yapÕlacak ilk ara seçimde uygulanmaz..
Madde 3- Bu Kanun yayÕmÕ tarihinde yürürlü÷e girer ve halk
oylamasÕna sunulmasÕ halinde tümüyle oylanÕr.
2709 SAYILI KANUNA EK VE DEöøùøKLøK GETøREN
MEVZUAT
1- 3361 SayÕlÕ ve 17.05.1987 günlü kanun (R.G. 18.05.1987 –
19464 Mük)
2- 3913 SayÕlÕ ve 08.07.1993 günlü kanun (R.G. 10.07.1993 –
21633)
3- 4121 SayÕlÕ ve 23.07.1995 günlü kanun (R.G. 26.07.1995 –
22355)
4- 4388 SayÕlÕ ve 18.06.1999 günlü kanun (R.G. 18.06.1999 –
23729 Mük)
5- 4446 SayÕlÕ ve 13.08.1999 günlü kanun (R.G. 14.08.1999 –
23786)
6- 4709 SayÕlÕ ve 03.10.2001 günlü kanun (R.G. 17.10.2001 –
24556 Mük)
7- 4720 SayÕlÕ ve 21.11.2001 günlü kanun (R.G. 01.12.2001 –
24600)
8- 4777 SayÕlÕ ve 27.12.2002 günlü kanun (R.G. 31.12.2002 –
24980 3.Mük)
9- 5170 SayÕlÕ ve 07.05.2004 günlü kanun (R.G. 22.05.2004 –
25469)
10- 5370 SayÕlÕ ve 21.06.2005 günlü kanun (R.G. 23.06.2005 –
25854)
11- 5428 SayÕlÕ ve 29.10.2005 günlü kanun (R.G. 09.11.2005 –
25988)
12- 5551 SayÕlÕ ve 13.10.2006 günlü kanun (R.G. 17.10.2006 –
26322)
13- 5659 SayÕlÕ ve 10.05.2007 günlü kanun (R.G. 18.05.2007 –
26526)
14- 5678 SayÕlÕ ve 31.05.2007 günlü kanun (R.G. 16.06.2007 –
26554) (21.10.2007 – Halk oylamasÕ)
15- 5697 SayÕlÕ ve 16.10.2007 günlü kanun (R.G. 17.10.2007 –
26673)
16- 5735 SayÕlÕ ve 09.02.2008 günlü kanun (R.G. 23.02.2008 –
26796)
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Madde 105- Bu kanun yayÕm tarihinde
yürürlü÷e girer.
N O T:

N O T:

Anayasa’da yedi kez de÷iúiklik yapÕlmÕútÕr:

Anayasa’da 5 kez de÷iúiklik yapÕlmÕútÕr:

1- 1188 sayÕlÕ ve 6.11.1969 günlü kanun (R.G. 12.11.1969 – 1. 1222 sayÕlÕ ve 10/4/1928 günlü kanun
13349)
(R.G. 14/4/1928-863; 3. T. Düstur, Cilt 9)
2- 1254 sayÕlÕ ve 17.4.1970 günlü kanun (R.G. 22.4.1970 – 2. 1893 sayÕlÕ ve 10/12/1931 günlü kanun
13478)
(R.G. 15/12/1931-1976; 3. T. Düstur, Cilt
13)
3- 1255 sayÕlÕ ve 17.4.1970 günlü kanun (R.G. 22.4.1970 –
13478)
3. 2599 sayÕlÕ ve 5/12/1934 günlü kanun
(R.G. 11/12/1934-2877; 3. T. Düstur, Cilt
4- 1421 sayÕlÕ ve 30.6.1971 günlü kanun (R.G. 2.7.1970 – 16)
13883)
4. 3115 sayÕlÕ ve 5/2/1937 günlü kanun
5- 1488 sayÕlÕ ve 20.9.1971 günlü kanun (R.G. 22.9.1971 – (R.G. 13/2/1937-3533; 3. T. Düstur, Cilt
13964)
18)
6- 1699 sayÕlÕ ve 15.3.1973 günlü kanun (R.G. 20.3.1973 – 5. 3272 sayÕlÕ ve 29/11/1937 günlü kanun
14482)
(R.G. 1/12/1937-3773; 3. T. Düstur, Cilt
19)
7- 1801 sayÕlÕ ve 16.4.1974 günlü kanun (R.G. 22.4.1974 –
14866)
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TEŞKİLÂTI ESASİYE KANUNU
Kanun Numarası : 85
Kabul Tarihi : 20/1/1337 (1921)
Madde 1.- (Özgün hali) Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare
etmesi esasına müstenittir.
Madde 1.- (Değişik : 29.10.1339 (1923) - 364 S. Kanun) Hâkimiyet, bilâ kaydü şart Milletindir. İdare usulü halkın
mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.
Türkiye Devletinin şekli Hükümeti, Cumhuriyettir.
Madde 2.- (Özgün hali) İcra kudreti ve teşri salâhiyeti
milletin yegâne ve hakikî mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.
Madde 2.- (Değişik : 29.10.1339 (1923) - 364 S. Kanun) Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır. Resmi lisanı
Türkçedir.
Madde 3.- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından
idare olunur ve hükümeti “Büyük Millet Meclisi Hükümeti”
unvanını taşır.
Madde 4.- (Özgün hali) Büyük Millet Meclisi vilâyetler
halkınca müntahap âzadan mürekkeptir.

Madde 4.- (Değişik : 29.10.1339 (1923) - 364 S. Kanun)
Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur.
Meclis, Hükümetin inkısam ettiği şuabatı idareyi İcra Vekilleri
vasıtasiyle idare eder.
Madde 5.- Büyük Millet Meclisinin intihabı iki senede
bir kere icra olunur. İntihap olunan âzanın âzalık müddeti iki
seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabık
heyet lâhik heyetin içtimaına kadar vazifeye devam eder. Yeni
intihabat icrasına imkân görülmediği takdirde içtima devresinin
yalnız bir sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi âzasının
her biri kendini intihap eden vilâyetin ayrıca vekili olmayıp
umum milletin vekilidir.
Madde 6.- Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesi
Teşrinisani iptidasında davetsiz içtima eder.
Madde 7.- Ahkâmı şer’iyenin tenfizi, umum kavaninin
vâz’ı, tadili, feshi ve muahede ve sulh akti ve vatan müdafaası
ilânı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine aittir. Kavanin
ve nizamat tanziminde muamelâtı nâsa erfak ve ihtiyacatı zamana evfak ahkâmı Fıkhiye ve hukukiye ile âdap ve muamelât
esas ittihaz kılınır. Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tâyin edilir.
Madde 8.- Büyük Millet Meclisi hükümetinin inkısam
eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan
vekiller vasıtasiyle idare eder. Meclisi icraî hususat için vekillere veche tâyin ve ledelhace bunları tebdil eyler.

Madde 9.- Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi
tarafından intihap olunan reis bir intihap devresi zarfında
Büyük Millet Meclisi Reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza
vaz’ına ve Heyeti Vekile mukarreratını tasdika salâhiyettardır.
İcra Vekilleri Heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap
ederler. Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi Vekiller Heyetinin
de reisi tabiisidir.
İDARE
Madde 10.- (Özgün hali) Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazaran vilâyetlere; vilâyetler kazalara
münkasem olup kazalar da nahiyelerden terekküp eder.
Madde 10.- (Değişik : 29.10.1339 (1923) - 364 S. Kanun) Türkiye Reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Heyeti Umumiyesi tarafından ve kendi âzası meyanından bir
intihap devresi için intihap olunur. Vazifei Riyaset yeni Reisicumhurun intihabına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir.
VİLÂYET
Madde 11.- (Özgün hali) Vilâyet, mahallî umurda mânevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dahili siyaset,
şer’i, adlî ve askerî umur, beynelmilel iktisadî münasebat ve
hükümetin umumi tekâlifi ve menafii birden ziyade vilâyata
şâmil hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclis136

ince vazedilecek kavanin mucibınce Evkaf, Medaris, Maarif,
Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafıa ve Muaveneti İçtimaiye işlerinin
tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dâhilindedir.
Madde 11.- (Değişik : 29.10.1339 (1923) - 364 S. Kanun) Türkiye Reisicumhuru Devletin Reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe Meclise ve Heyeti Vekileye riyaset eder.
Madde 12.- (Özgün hali) Vilâyet şûraları vilâyetler
halkınca müntahap âzadan mürekkeptir. Vilâyet şûralarının
içtima devresi iki senedir. İçtima müddeti senede iki aydır.
Madde 12.- (Değişik : 29.10.1339 (1923) - 364 S. Kanun)
Başvekil Reisicumhur tarafından ve Meclis âzası meyanından
intihap olunur. Diğer vekiller Başvekil tarafından gene Meclis
âzası arasından intihap olunduktan sonra heyeti umumiyesi
Reisicumhur tarafından Meclisin tasvibine arzolunur. Meclis
hali içtimada değil ise keyfiyeti tasvip Meclisin içtimaına talik
olunur.
Madde 13.- Vilâyet şûrası, azâsı meyanında icrâ âmiri olacak bir reis ile muhtelif şuabatı idareye memur azadan teşekkül
etmek üzere bir idare heyeti intihap eder. İcra selâhiyeti daimi
olan bu heyete aittir.
Madde 14.- Vilâyete Büyük Millet Meclisinin vekili ve
mümessili olmak üzere vali bulunur. Vali, Büyük Millet Meclisi
Hükümeti tarafından tâyin olunup vazifesi devletin umumi ve
müşterek vazaifini rüyet etmektir. Vali yalnız devletin umumi
vazaifiyle mahallî vazaif arasında tearuz vukuunda müdahale
eder.
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KAZA
Madde 15.- Kaza, yalnız idari ve inzıbati cüz’ü olup
mânevi şahsiyeti haiz değildir. İdaresi Büyük Millet Meclisi
Hükümeti tarafından mansup ve valinin emri altında bir kaymakama mevdudur.
NAHİYE
Madde 16.- Nahiye, hususi hayatında muhtariyeti haiz bir
mânevi şahsiyettir.
Madde 17.- Nahiyenin bir şûrası, bir idare heyeti ve bir de
müdürü vardır.
Madde 18.- Nahiye şûrası, nahiye halkınca doğrudan
doğruya müntahap âzadan terekküp eder.
Madde 19.- İdare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şûrası
tarafından intihap olunur.
Madde 20.- Nahiye şûrası ve idare heyeti kazaî, iktisadi
ve malî salâhiyeti haiz olup bunların derecatı kavanini mahsusa ile tâyin olunur.
Madde 21.- Nahiye bir veya birkaç köyden mürekkep
olduğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir.

UMUMİ MÜFETTİŞLİK
Madde 22.- Vilâyetler, iktisadi ve içtimai münasebetleri
itibariyle birleştirilerek, umumi müfettişlik kıtaları vücuda getirilir.
Madde 23.- Umumi Müfettişlik mıntakalarının umumi
surette asayişinin temini ve umum devair muamelâtının teftişi,
Umumi Müfettişlik mıntakasındaki vilâyetlerin müşterek
işlerinde ahengin tanzimi vazifesi umumi müfettişlere mevdudur. Umumi müfettişler Devletin umumi vazaifiyle mahallî
idarelere ait vazaif ve mukarreratı daimî surette murakaba
ederler.
MADDEİ MÜNFERİDE
İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer’i olur. Ancak elyevm münakit Büyük Millet Meclisi 5 Eylül 1336 tarihli Nisabı
Müzakere Kanununun birinci maddesinde gösterildiği üzere
gayesinin husulüne kadar müstemirren müçtemi bulunacağı
cihetle işbu Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki; 4 üncü, 5 inci, 6
ncı maddeler gayenin husulüne elyevm mevcut Büyük Millet
Meclisi adedi mürettebinin sülüsanı ekseriyetle karar verildiği
takdirde ancak yeni intihaptan itibaren mer’iyül icra olacaktır.
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