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http://efrasiyap.tripod.com/yazilar/yazilar.html 
===================================================== 

Bu “ANAYASA GÜNCELLEME ÖRNEGİ”’ni, ilgilenenlerin 
efrasiyap2@yahoo.com‘a gönderdikleri eleştiri ve önerileri dikkate 
alarak düzeltmelerle, eklemelerle ve dip notlarıyla geliştirmekteyim. 

Katkısı olan ve olacak olan herkese sonsuz teşekkürler... 
Bu güncelleme konusundaki eleştirilerinizi bana 

( efrasiyap2@yahoo.com ), 
Yeni Anayasa konusundaki görüş ve isteklerinizi de 

TBMM Yeni Anayasa İnternet Sitesi 
( http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/gorusgonder.aspx ) 

URL adresine iletmeniz dilegiyle. 
* * * 

AÇIKLAMA 
Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın, zaman zaman yapılmış olan iyileştirici 

degişikliklere ragmen evrensel olmayan, demokratik olmayan, laik (?!) olmayan, yer yer, 
çagdaş bir anayasada dikkate alınması gereken “yurttaşlık / vatandaşlık” yerine 
“soydaşlık / ırkdaşlık” vurgusu yaptıgı için ırkçılık çagrıştıran, bireyi yok sayan, 
bireylerin işledikleri suçların cezalarını, suç işleyenlere degil de suç işleyenlerin 
yakınlarına, yandaşlarına, baglı oldukları kurum ve kuruluşlara kesen, vatandaşlar 
arasında ayırım gözeten, rasist, asimilasyonist, elitist, oligarşik, dogmatik, militarist, 
jüristokratik, ... maddeleri tartışılır durur. Ama, bildigim kadarıyla, hem siyasi partiler, hem 
sivil toplum kuruluşları (STK), hem de bireyler anayasa konusundaki beklentilerini, fırsat 
buldukça topluma dayatmalarına ragmen, nedense açık ve seçik bir şekilde tartışmaya 
açmazlar ya da açamazlar. 

 Her çagdaş devletin, kayıt altına alınmış − ya da alınmamış −  yürürlükte olan tutarlı 
bir anayasasının olması gerekir. Bir devlet için, varlıgını bir anayasaya dayandırmak 
devlet olmanın ilk şartıdır. Demokratik bir anayasa, devletle, devletin yönettigi toplumun 
bireyleri arasındaki, özellikle bireyi devlete (kamuya) karşı koruyan bir sosyal sözleşmedir. 

İnsanoglu hiçbir şeyi yoktan var edemez. Yeni bir devlet bile, ancak yıkılan ya da 
parçalanan bir ya da birkaç devletin kalıntılarından yola çıkılarak var edilebilir; kurulabilir. 
Yeni var edilen, kurulan ya da var olan bir devletin bir anayasası olması istendiginde, bu 
anayasa da, ya söz konusu devletin, milletin tanıdıgı bir anayasanın az çok iyileştirilmesiyle, 
ya da imrenilen, özenilen başka bir ya da birkaç devletin anayasasının / anayasalarının söz 
konusu milletin kültürel egilimlerinin ortak özellikleri göz önünde bulundurularak 
uyarlanmasıyla saglanabilir. Osmanlı devletinin son yıllarından itibaren başlayan − kayıt 
altına alınmış −  çagdaş bir anayasa edinme istegi, Türkiye toprakları üzerinde kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde de sürmüş; Devlet’in, her yıkılışından sonra gelen yeniden 
kuruluşunda, yeni kurucular, degişik yöntemlerle oluşturdukları “kurucu meclis”’lerin 
kurdugu komisyonlarda, daha önce var olanlar örnek alınarak yeni bir anayasanın yeniden 
yapılmasını saglamışlardır. Devlet var oldukça da bu anayasalar çagdaş ihtiyaçları karşılamak 
üzere, millet meclislerinde güncelleştirilmişlerdir. Degişen Dünya ve ülkemiz koşulları, 
bugün de böyle bir güncellemenin gerektiginin işaretlerini vermektedir. 

Bir anayasa güncelleme örnegi vermek için, Internet’ten indirdigim “1982 Anayasası” 
metni üzerinde yapılmasını umdugum degişiklikleri (ANAYASA GUNCELLEME 
ORNEGI) başlıgı altında farklı gösterimlerle not ettim. Gerekçelerimi dipnotlarında 
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gösterdim. Bir hukukçu, bir siyaset bilimci olmadıgım için, anayasa konusunda yeteri kadar 
bilgili ve objektif oldugumu söyleyemem. Bir zamanlar hasbelkader dil bilimiyle biraz 
ugraşmış bir kimse olarak dil ve düşünce ilişkisini dikkate alıp anayasa konusunda bu fikir 
jimnastigini yaparken haddimi aştımsa herkesten özür dilerim... 

Anlatanın neyi nasıl anlattıgından çok, anlayanın neyi nasıl anladıgının daha önemli 
oldugunu bilenlerdenim. Her soru dogru cevabını bulmalıdır. Sözün bittigi yerde eylem 
başlar... 

Bir seçmen olarak, umudum, önümüzdeki ‘milletvekili seçimi’nden1  önce, özellikle 
SİYASİ PARTİLERin, web sayfalarına, iktidara geldiklerinde bizi nasıl yöneteceklerinin bir 
göstergesi olarak meclisten geçirebilecekleri birer “ANAYASA GÜNCELLEME 
ÖRNEGİ” ve bu örnege göre çıkarabilecekleri yasa metinlerini koymaları; daha iyi anayasa 
ve yasaların yapılmasının yolunu açmaları ve seçim meydanlarında hesapsız kitapsız atıp 
tutacaklarına bu metinlerin herbir maddesini gerekçeleriyle açıklayarak biz seçmenlerine 
ulaştırmalarıdır. 

Yaptıgım “ANAYASA GÜNCELLEME ÖRNEGİ”’nde ayrıntıları göstermek için 
aşagıda sıraladıgım “görünüm”leri kullandım: 

 
1. 1982 Anayasası’nın orijinal metninde, dokunmadıgım kısımları, beyaz fon üzerinde, 

siyah harflerle oldugu gibi bıraktım. 
2. Orijinal Metinden 12.09.2010 referandumu’yla çıkarılmış kısımları, sarı fon 

üzerinde, kalın kırmızı harflerle, üstü çizili olarak gösterdim. 
3. Orijinal Metne 12.09.2010 referandumu’yla eklenmiş kısımları, beyaz fon üzerinde, 

kalın mavi harflerle gösterdim. 
4. 1982 Anayasası’yla, kendimce, nelerin farklı olacagını göstermek için, 

4.1. Orijinal metne yaptıgım eklemeleri, beyaz fon üzerine, kırmızı harflerle yazdım. 
4.2. Orijinal metinden çıkarılması gereken kısımların üstünü çizmekle kalmadım, bu 

kısımları ayrıca sarı fon üzerine de aldım. 
4.3. Orijinal Metinde degiştirilmesini ya da orijinal metinden çıkarılmasını gerekli 

gördügüm, ancak bu çıkarmaları ve degişiklikleri yapmaya kendimi yeterli bulmadıgım 
kısımları, siyah harflerle oldugu gibi bırakıp sadece sarı fon üzerine aldım. 

4.4. 12.09.2010 referandumu’nda degişiklige ugrayan maddelerde, sözü geçen 
referandumdan önce yapmış oldugum degişiklikleri  çerçeve  içine  aldım. 

 

Hiç kuşku yok ki, ayrıntıları göstermekte, daha anlaşılır, daha degişik ve daha başka 
“görünüm”ler kullanmak da mümkündür... Seçmen olarak, yeter ki beklentimiz karşılıgını 
bulsun. 23 Temmuz 2010. 

Saygı ve sevgilerle. 
Yatandaş 

Efrasiyap Gemalmaz 

======================================================== 
 

1  Bkz. : EK  1 /  İNSAN HAKLARI. (Bu gönderme, 2019 baharında eklenmiştir.). 
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SİVİL VE DEMOKRATİK REJİMLERDE OLMASI GEREKEN 
TEMEL İLKELER : 

 Strasbourg Üniversi’ndeki  
okutmanlık yıllarımdan  

arkadaşım, dostum; 
insan hakları ve  

bütün ‘yasaların yasası’ olacak  
demokratik bir anayasanın 

nasıl olması konusunda  
ufkumu açan, beni düşündüren 

Merhum Prof. Dr. Yücel SAYMAN Kardeşim’in 
aziz hatırasına…  

Efrasiyap Gemalmaz  
 

GÖREVLENDİRME : 
1. Sivil ve demokratik rejimlerde, 
1.1. İyi yönetilmek için, her konuda, konuyla ilgili olanların oylarının mümkün oldugunca 

dikkate alınması gerekir. İdeal olan budur. Ancak, yönetilenlerin sayısı arttıkça, 
oylarının dikkate alınması ve degerlendirilmesi de giderek zorlaşır, hatta imkansızlaşır. 
Bu sebeple, sivil ve demokratik rejimlerde, yönetilenler, geniş kitleleri ilgilendiren 
degişik konularda, kendilerini temsil etmek ve kendileri adına oy kullanmak üzere, 
aralarından uygun sayıda kimseyi, belli ölçütleri kullanarak görevlendirirler. 

1.2. Temsil etmek ve edilmek üzere görevlendirme iki yolla mümkündür: (1) Seçme 
(/ seçim) yoluyla, (2) Atama yoluyla. 

1.3. Toplumlar / topluluklar seçme (/seçim) yoluyla kendileri adına, kuralları (/yasaları) 
koyacak, kararları verecek ve kendilerini yönetecek üstlerini, seçerler.2 

1.4. Üstler, atama yoluyla, alınan kararları, kurallara uygun olarak uygulayacak ve işleri 
yürütecek astlarını atarlar.3 

 KARAR VERME : 
2. Sivil ve demokratik rejimlerde, 
2.1.  Bir toplumu / toplulugu ilgilendiren bir konuda karar vermek için, söz konusu 

toplumun / toplulugun bütünü ya da kendisini temsil etmek üzere seçtikleri − ya da 
seçtiklerinin atadıkları −  kimselerin önlerinde iki yol vardır: (1)  Uzlaşma yolu, 
(2)  Oylama yolu. Bunların dışında bir yol aramak abesle iştigaldir, ve sivil ve 
demokratik rejimlere yakışmaz. 

2.2.  Uzlaşma : Önce bir uzlaşma kurulu oluşturulur. Taraflar, sayıları ne olursa olsun,4 
uzlaşma kurullarında eşit sayıda üye ile temsil edilirler. Uzlaşma kurulu, kurul dışından, 

 
2  Seçme iki şekilde olur: (1) Dolaysız seçme (dogrudan görevlendirme), (2) Dolaylı seçme (seçici olarak 

seçilmişlerin seçim yöntemiyle yaptıkları görevlendirme). Bkz. : EK : 2 İKİ − GEREKTİGİNDE ÜÇ − TURLU DAR 
BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ. (Bu gönderme, 2019 baharında eklenmiştir.) 

3  Atama iki şekilde olur: (1) Dolaysız atama (dogrudan görevlendirme), (2) Dolaylı atama (seçilmişler 
arasından yegleme (tercih) yöntemiyle yapılan görevlendirme). 
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konuya vakıf, ancak konuyla ilgili görüşünü açıklama ve oy kullanma hakkı olmayan, 
toplantıları yönetecek bir başkan 5  seçer. Üyeler, bu başkanın yönetiminde, konuyu 
tartışıp mümkünse kararı ifade edecek bir uzlaşma metni oluştururlar. Uzlaşmanın 
saglandıgı durumlarda (sonuç 1/1 olasılıkla “EVET” olacagına göre bu “oy birligi ile” 
demektir ve) artık oylamanın anlamı yoktur. Söz konusu metin kabul edilip karara 
baglanmış olur ve geregi yapılır. (Gerekiyorsa, göstermelik bir oylama da yapılır veya 
uzlaşmanın oldugunu belgelemek üzere bu uzlaşma metninin altına uzlaşanların 
imzaları alınıp arşiv belgesi olarak saklanabilir.) 

 Bir sonraki konuya geçilir.6 
2.3. Oylama : Uzlaşmanın saglanamadıgı ya da tarafların uzlaşmaya yanaşmadıgı 

durumlarda, uzlaşma kurullarında da oylama kaçınılmazdır. Önce, konu, ilgililerce, 
uzlaşabilecek bir çogunluk oluşturuluncaya kadar tartışılır ve kararı ifade edecek bir 
oylama metni oluşturulur ve oylanır. Bu oylama sonucunda “EVET” oyları “HAYIR” 
oylarından çoksa7 (Bu “oy çoklugu ile” demektir ve) söz konusu metin kabul edilip 
karara baglanmış olur ve geregi yapılır. 

 Bir sonraki konuya geçilir. 
2.4. “HAYIR” oyları “EVET” oylarından çoksa metin kabul edilmemiş olur. Ya düzeltilmiş 

ya da yeni bir metin hazırlanarak 2.2.’deki adıma dönülür. Ya da şartlar olgunlaşıncaya 
kadar konunun karara baglanması ertelenir. 

 Bir sonraki konuya geçilir. 
2.5. “EVET” ve “HAYIR” oylarının sayısı eşitse8, konu bir kez daha tartışılır; oylama 

metninde gerekiyorsa düzeltmeler yapılıp yeniden oylanır. Bu defa “EVET” oyları 
“HAYIR” oylarından çoksa söz konusu metin kabul edilip karara baglanmış olur ve 
geregi yapılır. 

 Bir sonraki konuya geçilir. 
2.6.  “HAYIR” oyları “EVET” oylarından çoksa metin kabul edilmemiş olur. Ya 

düzeltilmiş ya da yeni bir metin hazırlanarak 2.2.’deki adıma dönülür. Ya da şartlar 
olgunlaşıncaya kadar konunun karara baglanması ertelenir. 

 Bir sonraki konuya geçilir. 

 
4  Taraf oluşturan gruplar kaç kişiden oluşurlarsa oluşsunlar, uzlaşma kurullarına verilecek üye sayısı, en az 

üyesi olan grubun üye sayısından fazla olamaz. 
5  Duruma göre, başkan kendisine bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip atayabilir. 
6  Hayatta ve uyanık oldukça, herkes için, her zaman ve her yerde bir sonraki konu vardır. 
7 Seçilmişlerin ya da atanmışların “EVET” oyları “HAYIR” oylarından az bir farkla çoksa, karar 

− “HAYIR” diyenlerin “muhalefet şerhleri” de eklenerek −  sırasıyla seçenlerin (seçmenlerin) ya da 
atayanların onayına sunulur. Bu onaya sunmayı gerektiren oranlar, kanunla ya da ilgili kanunun 
öngördügü tüzükle belirlenir. Kararı, duruma göre, ya seçilmişleri, − sonuçtan etkilenecek olan − seçenler 
(seçmenin onayına sunma / referanduma götürme) ya da atanmışları, − sonucun sorumlulugunu yüklenecek 
olan −  atayanlar (üstlenme / olur verme) belirler. 

8 “EVET” ve “HAYIR” oylarını ısrarla eşit çıkması durumunda, seçenekler arasında kura çekerek birinde 
karar kılınabilir ama, son çare olan bu üçüncü yol ancak acil karar verilmesi gerektigi durumlarda bir işe 
yarayabilir ve pek de demokratik oldugu söylenemez. 
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 UYGULAMA : 

3. Sivil ve demokratik rejimlerde, 
3.1. Toplumlar / topluluklar, yasalarda / tüzüklerde / yönetmeliklerde belirlenmiş süreler 9 

için seçmiş oldukları, kendilerini temsil edecek, kendileri adına kural koyacak, karar 
verecek ve kendilerini yönetecek üstlerine, uyarılarda bulunabilir ve bu uyarılarını 
müdahaleye dönüştürmeksizin, süre sonuna kadar uyar ve yönetim boşluguna yol 
açmamak için ister istemez katlanırlar. Süre sonunda, seçtiklerine, yasalar imkan 
veriyorsa ve tekrar seçilmek istiyorlarsa, yine seçimle ya “EVET, biz sizden memnunuz; 
yola devam edebilirsiniz.” Ya da “HAYIR, biz sizden memnun degiliz; buraya kadar. 
Bundan sonra bu yeni seçtigim / seçtiklerim beni temsil edecek; benim adıma kural 
koyacak, karar verecek ve beni yönetecek.” derler. 

3.2. Her seçimde, seçebilecekler, seçilebileceklerle aynı seçilebilme niteligini − yani 
‘ortak seçen-seçilen özellikleri’ni − taşımalıdırlar.10 

3.3.1.  Atanmış üstler, kendi atamış oldukları astlarını, ne sebeple olursa olsun, seçilmiş ya da 
atanmış bir üstlerine, gizli ya da açık, sözlü ya da yazılı olarak şikayet edemezler 
(çekiştiremezler). 

3.3.2.  Astlarını − bizde oldugu gibi −  atama yetkisi olmayan üstler, üstleri tarafından 
atanmış astlarından, üstlerine karşı sorumlu degildir. Ancak, atama yetkisi olan bir üst, 
işlerin yürümesi için, astlarının, sözleşme şartlarının sorumluluguna riayet etmek 
koşuluyla görevlerine son verebilir ya da onları, işi daha iyi yapabilecelerine inandıkları 
kimselerle degiştirebilir.  

3.3.3.  Her üst, astını / astlarını ve astının / astlarının yaptıklarını, sadece bilgi ve yeni 
öneri / öneriler almak için bir üstüne bildirir. Her üst, üstüne karşı kanun ve 

 
9 Seçilmişler ve atanmışlar mutlaka kanunla ya da yönetmelikle belirlenmiş makul bir süre içinde görevlerini 

yaparlar. Seçilmişlerin tekrar seçilmeleri, atanmışların tekrar atanmaları ayrıca kanun ve yönetmeliklerle 
düzenlenmelidir. Ömür boyu görev, sivil ve demokratik rejimlere degil, ancak diktatörlüklere yakışır. 

10 Seçilebileceklerde, seçebileceklerden daha farklı niteliklerin beklenmesi, seçilebilecek nitelikleri olan kötü 
niyetli adayların, seçebileceklere, birçok eşitsizlikleri eşitlemek, bol keseden bagışlarda bulunma vaatleri 
yanında “Seçilmek için benim sizlerden bir üstünlügüm yok. Ancak bu kuralı koyan böyle koymuş. Beni 
seçerseniz, bu ayrımcılıgı ortadan kaldırıp bugün bende bulunan bu hakkı sizlere de tanımak için 
çalışacagım... Seçilme yaşının seçme yaşına eşitlenmesi için çalışacagım... Askerlik ve ya dengi vatandaşlık 
hizmetini yapmamış olanların da seçilebilmesi için çalışacagım...” gibi acaip vaatlerde bulunmalarının ve 
haksız rekabete girişerek oy avlamalarının yolunu açık tutmaktadır. Bu eşitlik, anayasa ve yasalarla 
saglandıgında bu haksız rekabet yolu da kapanmış olacaktır. Şöyle ki, millet vekillerini seçecek kimseler, 
milletvekili olabilmek için asgari nitelige; bir kooperatifin yönetiminde görev alacakları seçecek 
kimselerler kooperatif yöneticisi olabilmek için asgari nitelige; üniversitelerde rektör seçecekler rektör 
olabilmek için asgari nitelige sahip olmalıdır. (Mesela, Milletvekili seçmek ve ya seçilebilmek için, vatandaş 
olmak, akıl ve beden saglıgı yeterli olmak, askerlik ve ya dengi vatandaşlık hizmetini yapmış olmak (?), 20 
(?) yaşından gün almış olmak ve özetle Anayasa’nın 76. maddesine uygun olmak; bir kooperatifin yönetim 
kuruluna üye seçmek ve ya seçilebilmek için, her şeyden önce o kooperatifin tüzügünde yer alan 
yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir üyesi olmak; üniversitelerde rektör seçmek ve ya seçilebilmek 
için, profesör (?) akademik unvanına sahip olmak − bu unvanın gerkip gerekmedigi konusu tartışılsa iyi 
olur −, ilgili üniversitede seçim gününe kadar kesintisiz en az 4 yıl çalışmış olmak − ilgili üniversiteyi 
yakından tanımak için önemli − gerekir. Hakimler Yüksek / Üst Kurulu üyelerinin − Hakimler 
Yüksek / Üst Kurulu üyesi seçilebilecek − hakimlerce ve Savcılar Yüksek / Üst Kurulu üyelerinin de 
− Savcılar Yüksek / Üst Kurulu üyesi seçilebilecek − savcılarca seçilmeleri daha dogru olacagı 
görüşündeyim. bkz. ayrıca : Madde 159 dipnotu. vbg.). Bkz. : EK 2 /  İKİ − GEREKTİGİNDE ÜÇ − TURLU DAR 
BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ. (Bu gönderme, 2019 baharında eklenmiştir.) 
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yönetmelikler çerçevesinde sorumlu, astına karşı sözleşme şartlarının sorumluluguna 
riayet etmek koşuluyla yetkilidir. 

3.3.4.  Atanmış üstler ve atadıkları yardımcıları / vekilleri, atadıklarıyla kurmuş oldukları 
kurulların / komisyonların başkanıdır; − varsa danışmanlarıyla birlikte −  tartışmalara 
katılabilirler. Ancak, karar almak için oylama gerektiginde, − atadıklarıyla eşit uzaklıgı 
koruyabilmek için −  oy kullanamazlar. Alınan kararlara uyup uymamanın sorumlulugu 
kendilerine aittir. 

3.4. Herkesin yetkisi oranında sorumlulugu vardır, ve bu yetki ve sorumluluk kendisine 
aittir; başkasına yüklenemez ve devredilemez. 

3.5. Anayasa, evrensel ‘insan hakları’na11 ve ‘uluslararası sözleşmeler’e  aykırı olamaz. 
3.6. Yasalar, evrensel ‘insan hakları’na, ‘uluslararası sözleşmeler’e ve bunlara aykırı 

olmayan yürürlükteki ‘anayasa’ya da aykırı olamaz. 
3.7. Tüzükler, yönetmelikler ve sözleşmeler, evrensel ‘insan hakları’na, ‘uluslararası 

sözleşmeler’e, yürürlükteki ‘anayasa’ya ve ‘yasalar’a aykırı olamaz. 

 KUVVETLERİN SORUMLULUKLARI : 

4. Sivil ve demokratik rejimlerde, 
4.1. Yasama ve Yürütme12, ayrı ayrı ve dogrudan ;  
4.2. Yargı 13  da, ya dogrudan, ya da − ‘üst kurul’larının seçim ve atamalarını yapan − 

Yürütme ve / vy Yasama üzerinden  

 Millet’e karşı sorumludur. 

 DOKUNULMAZLIK : 

5. Sivil ve demokratik rejimlerde, 
5.1. Kamu görevini aksatmamak koşuluyla, kimse Yargı karşısında dokunulmaz degildir. 

5.2. Kamu görevi yapanların dokunulmazlıklarının kaldırılması ilgili yasalarla düzenlenir. 
5.2.1.  Kamu görevi yapanların, görevlerini kötüye kullandıklarının kanıtlanması durumunda, 

seçilmişlerin görevleriyle ilgili dokunulmazlıklarını, ya seçmenlerin seçmiş oldukları 
seçilmişler14 − yasama dönemi içinde, seçilmiş olanların 3/4’ünün kararıyla −  ya da 
seçmenleri yani kendilerini seçenler − seçim zamanı geldiginde tekrar seçmeyerek − ; 
atanmışların görevleriyle ilgili dokunulmazlıklarını da kendilerini atayanlar 

 
11  Bkz. : EK  1 /  İNSAN HAKLARI. (Bu gönderme, 2019 baharında eklenmiştir.) 
12 Madde 8, Madde 94, Madde 101. ... (Yasaları, Yasama organı (Millet Meclisi) yapar; denetleyip onaylama 

organı (Cumhurbaşkanı) uygun bulursa onaylar, yürütme organı da (Hükümet de) bu yasaların 
uygulanmalarını saglar.) 

13  Madde 159. 
14  Özellikle diktatörlügün ve oligarşinin önünü kesmek için, aynı seçmenler tarafından, ayrı seçimlerle 

seçilmişler, birbirlerinin dokunulmazlıgını, yasaların uygun gördügü durumlarda ve uygun gördügü şekilde, 
kendi dokunulmazlıklarını da kaldırmaları koşuluyla kaldırabilirler. Seçenlerin (seçmenlerin) 
seçtiklerininin dokunulmazlıklarını, seçenlerin (seçmenlerin) seçtikleri degil, ancak ve ancak seçenlerin 
(bizzat seçmenlerin) kendisi kaldırabilir. 
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−görevlerini yasalarda belirtildigi şekilde durdurarak / onları ‘açıga 
alarak’ −  kaldırır.15 

5.2.2.  Hiçbir kamu yöneticisi − özellikle yönetimindekiler arasında bulunabilecek −  
suçluyu / suçluları koruma hakkına sahip degildir. Yargı, bir ve ya daha çok kamu 
görevlisinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, somut kanıt(lar)ının ve yasal 
gerekçelerinin belgelenmesi koşuluyla, ilgili bir üst yöneticiden − söz konusu kamu 
görevlisinin / görevlilerinin amirinden16 − isteyebilir. Bu üst yönetici, ya ikna olup bu 
istegi yerine getirir ya da, varsa karşı kanıt(lar)ını ve yasal gerekçelerini belgeleyerek, 
yargının bu istegini yerine getirmeyebilir. Bu istegi yerine getirmedigi durumda, 
astının / astlarının sorumlulugunu yüklenmiş ve savunmasını da üzerine almış olur. 
Yargı, bu kanıt ve gerekçeleri yeterli bulmadıgı takdirde, bu üst yöneticinin de 
dokunulmazlıgının kaldırılmasını, onun bir üst yöneticisinden ister ve bu durum 
müteselsil olarak gidebilecegi yere − yürütmenin başı cumhurbaşkanı’na −  kadar 
gidebilir. Yargı karşısında; karşılıklı olarak Yürütme’nin dokunulmazlıgını, Yasama; 
Yasama’nın dokunulmazlıgını Yürütme, kendi dokunulmazlıklarını da kaldırmak ve 
milletten yeniden ‘güven oyu’ istemek anlamına gelen, seçimlerin yenilenmesini 
saglamak koşuluyla kaldırabilirler. Millet − ancak ve ancak, sırası ve zamanı 
geldiginde − yeniden seçmediklerinin dokunulmazlıklarını  kaldırmış olur.17 

5.3. Dokunulmazlıgın kalkmasıyla birlikte yargı süreci başlar. Zaman aşımı, yaş sınırı ve 
benzeri hiçbir sebeple bu süreç engellenemez. 

 ÖRGÜTLERİN OLUŞMASI VE KORUNMASI : 

6. Sivil ve demokratik rejimlerde, 
6.1. Tüzük ve yönetmelikleri, yürürlükteki anayasa ve yasalara uymaları koşuluyla, her 

amaç için örgütler kurulabilir. 
6.2. Davranışları, yürürlükteki anayasa ve yasalara uygun oldugu sürece, kurulu örgütler 

anayasa ve yasalarla korunur. 
6.3. Gerek − yasama, yürütme, yargı ve bunlarla baglantılı −  devlet örgütleri, gerek 

− siyasi partiler, meslek ve ya sivil toplum kuruluşları, dernekler, birlikler, kulüpler, 
cemaatler, cemiyetler kooperetifler ve bunlarla baglantılı −  millet örgütleri, 

 
15  Her türlü baskıdan bagımsız ve yalnız hukukun tarafında olan mahkemelerce kanıtlanmış ve hükme 

baglanmış adi suçlar dışında, yasama ve yürütmedeki dokunulmazlıkların, yargı tarafından da 
kaldırılabilmesinin, yargının siyasallaşmasına ve giderek jüristokrasiye yolaçabilecegini aklıma getiriyor. 
Yanılıyor muyum yoksa?!... 

16  Bu amir, duruma göre, bir şef, ..., müdür, komutan, ..., genel müdür, genel kurmay başkanı, ..., bakan, 
başbakan, cumhurbaşkanı olabilir. Bu amire, emrindeki elemanın dokunulmazlıgını ‘açıga alarak’ 
kaldırırken, yürütülmekte olan kamu görevinin aksamaması için, onun yürüttügü görevi yürütebilecek yeni 
bir görevlendirme yapma, en azından yürütülmekte olan görevi üzerine alma imkanı saglamanın gerektigi 
görüşündeyim... Bir amir, hiçbir hazırlık yapmadan, dokunulmazlıgını kaldırmak üzere bir memurunu açıga 
aldıgında, oluşacak kamu zararından kim sorumlu olacaktır? Açıga alan mı, açıga alınan mı, açıga 
aldıran mı? Soruyorum yani... 

17  Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecegine göre (Bkz. : Madde 101 − Fıkra : (1)), Yürütme’nin Millet 
Meclisi’nden ayrıca ‘güven oyu’ alması gerekmez. Bu durumda, Cumhurbaşkanı’nın dokunulmazlıgını, 
onu yeniden seçmeyerek Millet; Başbakan’nın dokunulmazlıgını, onu görevden alarak Cumhurbaşkanı; 
bakanlar’ın dokunulmazlıklarını da Başbakan Cumhurbaşkanı, onları görevlerinden alarak kaldırabilir. 
Bkz. : Bkz. : EK  1 /  İNSAN HAKLARI. (Bu gönderme, 2019 baharında eklenmiştir.) 
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birbirleriyle dayanışma içinde olan yasal ve tüzel insan topluluklarıdır; ticareti 
yapılabilir ya da gasbedilebilir mallar (emtia) ya da sürüler degildir. 

6.4. Devlet örgütleri, devletin ilgili kurumlarınca, yasalara uymak koşuluyla, devletin 
ihtiyaçları dogrultusunda, degiştirilip dönüştürülebilir; hatta, gerek kalmadıgı 
durumlarda feshedilebilir. Millet örgütleri de, üyeleri ya da yetkili kurullarınca, yine 
yasalara uymak koşuluyla, üyelerinin görüşleri dogrultusunda, degiştirilip 
dönüştürülebilir; hatta, gerek kalmadıgı durumlarda feshedilebilir. 

6.5. Bir örgüt ya da örgüt üyesi, diger bir örgütü ya da diger bir örgütün üyelerini, 
eleştirebilir, gerekli görüyorsa yargı önünde hesap vermeye de çagırabilir; ancak, 
aşagılayamaz; ele geçirilmiş ya da geçirilecek bir meta, akıl yoksunu bir sürü olarak 
niteleyemez. 

 HAK ARAMA : 
7. Sivil ve demokratik rejimlerde, 
7.1. Yargı yolu ayırım gözetmeksizin bütün aşamalarıyla hekese açık olmalıdır. Ne sebeple 

olursa olsun engellenmemelidir. 

7.2. Yargı, tek18, yasalara baglı ve hukukun tarafında olmalıdır. 
7.3. Haksızlıga ugrayanların ugradıkları haksızlıklar, yargı kararıyla, kusuru görülen karar 

vericilerce ve kurumlarca kusurları oranında tazmin ettirilir. 

 
18 Lutfen cehaletimi bagışlayın, “Askeri Mahkeme”, “Sivil Mahkeme” ve benzeri ayrımları kavramakta 

zorluk çekiyorum. Bir zamanlar bir akademisyen oldugumu hatırlayarak soruyorum: O zaman akademik 
suçlara bakan bir “Akademik Mahkeme”, bir “Akademik Yargıtay”, bir “Akademik Yüksek İdare 
Mahkemesi” olması gerekmez mi; ögretim üyelerinin, terfi ve tayinleriyle ilgilenen ve kararları “yargı 
denetimi dışında” tutulan “YAŞ (Yüksek Akademik Şura)” olması gerekmez mi? Diger toplum 
kesimlerinin de, benzerlerini kendi mensupları için istemelerine hangi sebeplerle hayır denilebilir?... 
Demokrasinin önündeki en büyük engel çok başlılık degil midir?... 
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* * * 
(ANAYASA GÜNCELLEME ÖRNEGİ) 

 
GÖRÜNÜMLERİNE GÖRE FONLARIN VE FONTLARIN ANLAMI 

1) Orijinal metinde, dokunmayıp oldugu gibi bıraktıgım kısımlar. 
2) Orijinal Metinden 12.09.2010 referandumuyla çıkarılmış kısımlar. 

3) Orijinal Metne 12.09.2010 referandumuyla eklenmiş kısımlar. 

4) (a)  Orijinal metinde gösterilmeyen − tarafımdan eklenmiş −  fıkra (madde paragrafı) 
numaraları, 

 (b)  Orijinal Metne, görüşlerim dogrultusunda eklenmesini gerekli gördügüm kısımlar. 
 (c)  Orijinal metne 2020 yılı ve sonrasında ekledigim kısımlar.  

5) Orijinal metinden çıkarılmasını gerekli gördügüm kısımlar. 
6) (a)  Orijinal Metinde, bulunmasını gereksiz gördügüm kısımlar, 

 (b)  Orijinal Metinde, degiştirilmesini ya da çıkarılmasını gerekli gördügüm halde, 

herhangi bir degişiklik yapmaya kendimi yeterli bulamadıgım kısımlar. 

7)  12.09.2010 referandumu’dan önce, orijinal metne ekledigim kısımlar.. 

* * * 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI(1) 
Kanun Numarası  : 2709 
Kabul Tarihi  : 18/10/1982 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer) 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 

B A Ş L A N G I Ç(2) 
(1)  Türkiye [Cumhuriyeti [Devleti’nin]] Milleti’nin 19  Vatanı’nın ve Milleti’nin 

ebedi varlığını ve Yüce 20  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez 21  bütünlüğünü 
belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman 
Atatürk'ün22 belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; 

 
19 Gerekçe ▶  Bir yerin ‘halk’ı, devlet sahibi olunca, sahibi oldugu devletin ‘millet’i olmayı hakkeder. 

‘Türkiye halkı’ da, 29 Ekim 1923’te ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle “Türkiye [Cumhuriyeti 
[Devleti’nin]] Milleti” olmayı hakketmiştir. 
Demokratik bir anayasada, çogunluga ve kurucu unsur(lar)a da ait olsalar, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri ayrımları çagrıştıracak ifadelere yer verilmemeli. 

 “Türk” adı genel Türkçe’de ve özellikle Türkiyede kullanılan Türkçe’nin lehçe ve agızlarında, “Angıl, 
“Arap”, “Bask”, “Breton”, “Çerkez”, “Ermeni”, “Fars”, “Frank”, “Gürcü”, “Kürt”, “Laz”, “Sakson”, 
“Slav”, “Zaza” ve bunların benzeri adlar gibi, günümüzde bir ırkın / soyun, tarihte bir kavmin adıdır. 
Anayasa gibi belli bir devletin uyrugunda olanların genelini ilgilendiren bir metinde, − çogunlugun ya da 
kurucu unsurun adı bile olsa −  dil bilimi bakımından, ‘kelime’lere − millet adı gibi −  özel bir ikinci, 
üçüncü anlam yüklemek, çok anlamlılıga ve haberleşenler arasında farklı yorumlara yol açacagı için yanlıştır. 
Yarın biri çıkıp “Anayasa’da “Türk” ırkının adı geçiyor. Ben de bu ülkeye vatandaşlık bagıyla baglıyım 
benim ırkımın da adı geçsin.” ya da bir gün − benim gibi Türk oglu Türk olduguna inanan, ancak −  haddini 
bilmez biri çıkıp “Ben Türk oglu Türküm. Öbürleri ‘çakma Türk’. Çakma Türkler’in varlıkları da biz Türk 
oglu Türkler’in ‘varlıgına armagan olsun’.” deyerek milleti oluşturan diger unsurları aşagılayabilir... Bu 
anayasa ile bu isteklere verilecek demokratik karşılıklar neler olabilir?!... Türkiye [Cumhuriyeti Milleti’nin] 
Devleti, Anayasası’nın 10. maddesi geregince, “ırkçı” bir devlet olamayacagına göre, ırkçılık çagrıştıran, 
“Türk Cumhuriyeti”, “Türk Devleti”, “Türk Milleti” ifadeleri düşündürücüdür... Türkiye Cumhuriyeti 
kurulmadan önce de bu topraklara “Türkiye” deniyordu. Bu topraklarda kendilerine “Türk” diyen ve ya 
denilenlerle birlikte, kendilerine “Türk”ten başka adlar veren ya da verilenler de yaşıyordu. Bunlar bugün de 
bir arada yaşamaya çalışıyorlar. “Türk Cumhuriyeti”, “Türk Devleti”, “Türk Milleti” terimleriyle ifade 
edilmek istenilen, sırasıyla “Türkiye Cumhuriyeti”, “Türkiye [Cumhuriyeti Milleti’nin] Devleti” ve 
“Türkiye [Cumhuriyeti] Milleti” / “Türkiyeli Millet” degil midir?! Bu sebeple, gerektiginde, devletin resmi 
adı olan “Türkiye Cumhuriyeti” tamlamasının kullanılmasının daha uygun olacagı görüşündeyim. Bu 
kendilerine “Türk” diyenleri ve denilenleri “Türkiye Cumhuriyeti [Milleti’nin] Devleti”’nden 
dışlamayacagı gibi, “Türkiye Cumhuriyeti [Milleti’nin] Devleti”’nin uyrugunda olan ve kendilerine 
“Türk” demeyen ve denilmeyenlerin de “Türkiye Cumhuriyeti [Milleti’nin] Devleti”’nden 
dışlanmadıgının bir göstergesi olacaktır... Bir devletin kurucu unsurlarının adlarının geçecegi yer, o devletin 
anayasası degil; tarihidir... 

20 Gerekçe ▶  Anayasa, her halde bir dogma yıgını, bir dinsel buyruk, bir ilahi metin degildir. Dünyevi 
ölçütler koyan ve teknik bir metin olması gereken Anayasa’da “ebedi”, “yüce”, “ölümsüz”, “eşsiz” gibi 
ölçüsüzlük sıfatlarının yeri olmasa gerek. 

21  Gerekçe ▶  « bütünlük » kavramı « bölünmezlik » kavramını da içerdigine göre, ayrıca “bölünmez” 
demenin bir geregi yoktur. Aslında, ‘yurttaşlık’, ‘soydaşlık’tan üstün tutulmadıkça, bir vatanın ve bir 
milletin bütünlügünden, bölünmezliginden bahsetmek, kendini kandırmaktan öteye geçemez... 

22 Gerekçe ▶  Atatürk bu toplumun en yüce degerlerinin başında gelmektedir. Anayasada da olsa, onun ulu 
orta her hükme baglanması ne kadar dogru olabilir? Bilemiyorum. Sözü edilen “Atatürk milliyetçiligi” 
“Atatürk ilkeleri”, “Atatürk inkılapları”, “Atatürk medeniyetçiligi” ve “Atatürkçü düşünce” 
konularındaki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ekleri 
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(2)  Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli23 bir üyesi olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti Milleti’nin ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş 
medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde; 

(3)  Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin ‘kendini yönetme hakkı’nın 
kayıtsız şartsız Türk Milletin’e24 ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan 
hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasa’da gösterilen hürriyetçi 25  demokrasi ve bunun 
icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; 

(4)  Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına 
gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni 
bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; 

(5)  Hiçbir faaliyetin, Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle 
bölünmezliği esasının, Türklüğün 26  Millet’in tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk 27 

 
arasında açık ve seçik biçimde maddeler halinde verilebilir ve bu maddelerden Anayasa’nın ilgili 
maddelerine göndermeler de yapılabilir. Ancak Anayasa’dan bu maddelere gönderme yapmak, haklı da olsa 
dogmatizmi çagrıştırmaz mı?... Bir şey, evrensel olarak, bilimsel olarak “dogru” oldugu için “dogru” degil 
de Atatürk − ya da bir başka sözüne güvenilir kimse − “dogru” dedigi için mi “dogru”dur?!... 

23 Gerekçe ▶  “şerefli” oldugunu belirtmeye gerek var mı? Dünya milletleri ailesinin öbür üyeleri “şerefsiz” 
üyeler midir?!... 

24 Gerekçe ▶  Bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasası olacagına göre, bu devlete 
vatandaşlık bagıyla baglı olan herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin, bu devletin, bu vatanın ortagıdır; birbirlerinin 
‘vatandaşı’dır / ‘yurttaşı’dır. Birinci dili (ana dili) Türkçe olan, birinci dili Lazca olanın; birinci dili Lazca 
olan, birinci dili Türkçe olanın (bkz. “birinci dil” : E. Gemalmaz, Ögrenme ve Uygulama dilleri, 
Türkçenin Derin Yapısı, 232. syf. 86. dipnotu); vbg. ... Türk olduguna inanan, Kürt olduguna inananın; 
Kürt olduguna inanan, Türk olduguna inananın; vbg. ... erkek, kadının; kadın erkegin; vbg. ... CHP’li, 
AKP’linin; AKP’li, CHP’linin; vbg. ... liberalist, sosyalistin; sosyalist, liberalistin; vbg. ... müslüman, 
hristiyanın; hristiyan, müslümanın; vbg. ... sünni, alevinin; alevi, sünninin; vbg. ... Galatasaraylı, 
Beşiktaşlı’nın; Beşiktaşlı, Galatasaraylı’nın; vbg. ... ‘vatandaşı’dır / ‘yurttaşı’dır. Dolayısıyla, başkaları, ne 
kadar kendilerini Türk olarak tanımlayanların vatandaşıysa, yurttaşıysa, kendilerini Türk olarak 
tanımlayanlar da, o kadar kendilerini başka türlü tanımlayanların vatandaşıdır, yurttaşıdır. Bu sebeple, 
vatandaşlık bagıyla birbirlerine baglı olanların tümüne, ırk / soy ayırımı, bölüçülük çagrıştıran “Türk 
milleti” demek yerine, yerine göre kısaca “millet”, ya da “Türkiye Cumhuriyeti milleti / Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları / Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları”, “Türkiye [Cumhuriyeti] halkı”, 
“Türkiye milleti” / “Türkiyeli millet”, kısaca “Türkiyeliler” demenin daha yansız, daha birleştirici, 
bütünleştirici olacagı kanısındayım. Bkz. ayrıca : Madde 66 − Fıkra : (1) 

 ▶▶ - Turkish : proper noun − 1. The official language of Turkey and Turkish Republic of Northern 
Cyprus. Translations: French: turc(fr)m  // adjective −  1. Of, from, or pertaining to Turkey, the Turkish 
people or the Turkish language. Translations: French: turque(fr, turc, m}}, t+, fr)f 

   http://www.allwords.com/query.php 

 turc, turc de Turquie, turquien : n. a Turkic language spoken by the Turks 
   http://www.lexipedia.com/french/turc 

 turquien, ne : a. (Linguistique) − Relatif au turc de Turquie, par opposition aux autres langues turques dites 
« turcique ». Synonymes: osmanli (Archaïsme), ottoman (Archaïsme), turc . Vocabulaire apparenté par le 
sens: turcique . turquien : n. m. (Linguistique) − Turc de Turquie, par opposition aux autres langues turques 
dites « turcique ». Synonymes: turc . Vocabulaire apparenté par le sens: turcique 

    http://fr.wiktionary.org/wiki/turquien 
25  Gerekçe ▶  “demokrasi”nin en önemli özelligi “hürriyetçi” olmasıdır. “hürriyetçi” olmayan “demokrasi” 

var mıdır? Varsa, nasıl olabilir?... Gereksiz bir niteleme... 
26 Gerekçe ▶  bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (3)’deki ilk dipnotu. 
27 Gerekçe ▶  bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (1)’deki son dipnotu. 
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milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve 
Laiklik din ve vicdan hürriyeti ilkesinin gereği olarak, kutsal28  din duygularının, Devlet 
işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;29 

(6)  Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bu Anayasa’daki temel hak ve 
hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve 
hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde 
geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

(7)  Topluca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli 
sevinç ve kederlerde, milli 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; 

(8)  FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde 
saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere. 

(9)  TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık 
Türkiye Cumhuriyeti evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. 

BİRİNCİ KISIM 
GENEL ESASLAR 

I. Devlet’in şekli 

Madde 1 −  Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 
II. Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri 
Madde 2 −  Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet 

anlayışı içinde, insan haklarına, milletlerarası antlaşmalara saygılı, Atatürk30 milliyetçiliğine 
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik31 ve sosyal bir hukuk 
devletidir. 

III. Devlet’in bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti 
Madde 3 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Milleti’nin Devleti, ve ülkesi ve milletiyle 

bölünmez32 bir bütündür. 
(2)  [Devlet’in ve egemenligin ‘kendini yönetme hakkı’nın sahibi olan] Türkiye 

Cumhuriyeti Milleti, çok kültürlü ve çok dillidir. 
(3)  Yasalara, yönetmeliklere ve başkalarının haklarına saygılı olmak koşuluyla; 

herkes, her ortamda, benimsedigi kültürü edinip yaşamak, yaşatmak ve düşüncelerini ifade 
 

28  Gerekçe ▶  Laik devlet’i, degil bireylerin din duygularının nitelikleri, din duygularının olup olmaması bile 
ilgilendirmez. 

29 Gerekçe ▶  Laik devlet, uyrugundaki vatandaşlara, din ve ahlak önermez, öneremez. Ancak, vatandaşların, 
yasalara uymaları koşuluyla, dil ve kültür gibi bireysel birer hakları olan din ve ahlak edinebilmelerinin 
yolunu açık tutar... 

30  Gerekçe ▶  bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (1)’deki son dipnotu. 
31 Gerekçe ▶  “demokratik” dedikten sonra “laik” demek laf kalabalıgından başka bir şey degildir. 

‘demokratik devlet’ olmanın olmazsa olmaz özelligi, en önemli ‘insan hakkı’ olan ‘inanç özgürlügü’ne 
saygılı yani ‘laik’ olmaktır. Bkz. : EK : 1 İNSAN HAKLARI. (Bu gönderme, 2019 baharında eklenmiştir.) 

32 Gerekçe ▶  Her ‘bütün’, ‘parça’lardan oluşmuştur. Bölünüp de bütün kalmak nasıl olur?! Bölünüp 
parçalanmış bir şey bütün sayılabilir mi?!... Gereksiz bir niteleme... 
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etmek için uygun buldugu dili ögrenip ögretip kullanmak haklarına sahiptir. Bu haklarla ilgili 
ayrıntılar ilgili kanunlarla düzenlenir. 

(4)  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi dili, Türkiye Cumhuriyeti 
Türkçesi’dir ( Türkiyeli Türkçesi / Türkiyelice / [ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
( Türkiyelilerin katkılarıyla gelişimini sürdürdükleri Türkiyelice ).33 

(5)  Özellikle, Devlet’le Millet arasındaki haberleşme, Türkiye Cumhuriyeti 
Türkçesi’yle saglanır. 

(6)  Gerektiginde, yerel ve yabancı başka dillerdeki, lehçe ve agızlardaki ifadeler, 
Türkiye Cumhuriyeti Türkçesi’ne çevrilir. Çeviri gerektiginde bunun yükümlülügünü 
Devlet yüklenir. Devlet, vatandaşları anlamak ve kendisini ona anlatmakla yükümlüdür. 
Bu yükümlülügünü yerine getirmek için yapılması gerekenleri yapar. 

(7)  Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.34 
(8)  Milli marşı “İstiklal Marşı”dır.35 
(9)  Başkenti Ankara’dır. 

 
33 Gerekçe ▶  Hangi “Türkçe” oldugunun belirtilmesi gerektigi kanısındayım. 

Türkçe, diger bütün dogal diller gibi, kökleri, tarihin derinliklerinde olan, geçmişte oldugu gibi, bugün de, 
konuşanı, yazanı oldugundan daha çok lehçesi, agızı bulunan, “TÜRK” denilen bir ırkın, bir soyun, bir 
kavimin dilidir. Köktürk Türkçesi / Köktürkçe de, Uygur Türkçesi de / Uygurca da, Karahanlı 
Türkçesi de / Karahanlıca da, Osmanlı Türkçesi de / Osmanlıca da Türkçe’ydi; Azerbaycanlı Türkçesi 
(Azerice), Özbekistanlı Türkçesi (Özbekçe) de, Kazakistanlı Türkçesi (Kazakça) de Türkçe’dir... 
“Ölçünlü (Standard), Türkiyeli Türkçesi” de deyebilecegimiz Türkiyelice, “Türkiye Cumhuriyeti” adlı 
devletin, özellikle uyrugunda olanlarının bildigini varsaydıgı, Türkçe’nin, − kaynagını, Oguzca’nın bir kolu 
olan Osmanlıca’nın İstanbul agzı’ndan aldıgı ileri sürülen −  ölçünlü bir lehçesidir. Türkiyelice, hemen 
bütün uyruk dilleri gibi, bir konuşma dilinden çok bir yazı dili olarak bilinmelidir. Konuşma dili olarak 
kullanılan şekli onun ‘okunuş’undan başka bir şey degildir... Bugün kullandıgımız Türkiyelice’nin ölçünleri 
(standardları), Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, yazımında, Latin hafleri’nden uyarlanmış Latin Harfli 
Türkiye Cumhuriyeti Alfabesi’nin kullanımının, çıkarılan bir kanunla kabul edildigi, 01 Kasım 1928 
tarihinden başlayarak geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. 
Umarım bu notu, bugün, dedelerinin mezar taşlarını okuyamayanlar, dedelerinin vasiyetleri sandıkları 
kagıtlar, defterler ellerinde kapı kapı dolaşarak okutacak adam arayanlar da anlar... (Not: Bunlar benim 
kapıma hiç gelmesinler; ben de bunların çogunu okuyup anlamakta zorlanıyor; “bu bana göre zor bir 
Osmanlıca” deyip geçiyorum. Bu bir itiraftır; böyle biline.) 

34 Gerekçe ▶  Her ne kadar, laiklik din ve vicdan hürriyeti ilkesine aykırı olarak, İslam’ın sembolü olan Ay’ın 
hilal şeklini taşışa da, henüz toplumsal bir tepki olmadıgına göre bu fıkra şimdilik böyle kalabilir... Bilindigi 
gibi, Davud (Siyon) Yıldızı, Musevilik’in; Haç, Hristıyanlık’ın; Hilal, İslam’ın sembolleridir... Bu konuda 
yalnız yerli sözlük ve ansiklopedilere degil, yabancı sözlük ve ansiklopedilere de bakılabilir. Ben baktım. 
(BAŞLANGIÇ − Fıkra : (5))... 

35 Gerekçe ▶  Her ne kadar, sözlerinde, laiklik din ve vicdan hürriyeti ilkesine aykırı olarak İslam’ı çagrıştırır 
ögeler bulundursa da, henüz toplumsal bir tepki olmadıgına göre bu fıkra da şimdilik böyle kalabilir... 
Bilindigi gibi, İslam’ı çagrıştıran “hilal”, “helal”, “ezan”, “din” “secde” “iman”, “namahrem”, “şehit”, 
“şüheda”, “şahadet”, “Huda”, “İlahi”, “Hakk’a tapan” vbg. kelime ve kelime öbekleri... “Bu ezanlar -ki 
şahadetleri dinin temeli- /  Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.” dizeleri, laiklik din ve vicdan 
hürriyeti ilkesiyle bagdaşmaz. (BAŞLANGIÇ − Fıkra : (5))... 
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IV. Evrensel şartlar degişmedikçe değiştirilemeyecek hükümler36 
Madde 4 −  Anayasa’nın 1’inci maddesindeki Devlet’in şeklinin cumhuriyet olduğu 

hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyet’in nitelikleri ve 3’üncü maddesi 
hükümleri evrensel şartlar degişmedikçe değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez37. 

V. Devlet’in temel amaç ve görevleri 
Madde 5 −  Devlet’in temel amaç ve görevleri, Türkiye Cumhuriyeti milleti’nin 

bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkesinin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi 
korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 

VI. Egemenlik Kendini yönetme, seçme ve seçtiklerinin görevlerini belirleme 
Madde 6 −  (1)  Egemenlik Kendini yönetme, kural koyma, kendi adına 

yöneticilerini seçme ve seçtiklerinin görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını belirleme 
hakkı ve gücü, kayıtsız şartsız Milletindir.38 

(2)  Türkiye Cumhuriyeti Milleti, egemenliğini ‘kendini yönetme hakkı’nı, 
Anayasa’sının koyduğu esaslara göre, yetkili organları39  yasayla belirlenmiş bir süre için 
seçip görevlendirdigi, kendisine karşı sorumlu ‘yasama’, ‘yürütme’ ve ‘yargı’ organları, 
yani vekilleri − yasama organı olarak Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi (TCMM) ve 
yürütme organı olarak Cumhurbaşkanı ve onun görevlendirdigi bakanları − eliyle kullanır. 

(3)  Egemenliğin ‘Kendini yönetme hakkı’nın kullanılması, hiçbir surette hiçbir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan 
almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. 

 
36 Gerekçe ▶  Bugün için böyle. Ama yarın ne gösterir, bugünden bilinemez. Taş Devri’nin şartları 

degişmeseydi, bugün hala Taş Devri’ni yaşıyor olabilirdik... Her şeyin her an degiştigi bir dünyada, bir 
evrende “degişmeyecek”, “degiştirilemeyecek” bir şey olabilecegini düşünmek zor olsa gerek. Bir zamanlar 
“atom” « bölünemez » demekti; bugün parçalarının sayısını ve birçogunun adını bile bilemiyoruz. “Dünya” 
engebeli bir tepsiydi ve dönmüyordu, bizim ‘öküz’lerden biri de onu boynuzlarında taşıyordu; şimdilerde 
ufku açık toplumlarda yetişen bilim adamları uzaya çıkıp, resimlerini çekip gönderiyorlar Dünya’nın... Bu 
Anayasa maddesi, milletsiz ya da milletine güvenmeyen, milletini kendini yönetemiyecek kadar ‘akılsız’ 
sayan, ‘yok’ sayan bir devlete yakışır, vesayet kapısını sürekli açık tutan, korumacı, seçilmişleri, atanmışların 
insafına teslim eden bir maddedir. 

37 Gerekçe ▶  Nasıl bir demokrasi anlayışı; ne demek “... teklif edilemez”? Sivil ve demokratik rejimlerde 
teklif edilemeyecek bir şey olamaz. En akıl almaz şeyler bile teklif edilebilir. Varsa karşı fikir ya da fikirler, 
tartışılır. Seçeneklerden biri üzerinde uzlaşılır ya da sonunda seçenekler oylanır. Yasalara göre öngörülen 
çogunluk neye ikna olumuşsa o kabul edilebilir... 

38 Gerekçe ▶  osm. “Hakimiyet, bila kayd ü şart ‘Millet’indir.” ; trk. “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.” ; 
ing. “Sovereignty belongs to the nation without reservation or condition.” ; frn. “La souveraineté est à la 
nation sans réserve ni condition.” … Acaba?!...  . osm. hakimiyet / trk. egemenlik / frn. souveraineté / ing. 
sovereignty :  kural koyma hakkı, buyurma yetkisi ve uygulama gücü. ... Açıkça yazılması daha yarrarlı 
olmaz mı?!... 

39 Bu Anayasa yapıldıgında (1982) en ‘yetkili organ’ Silahlı Kuvvetler olduguna göre, “Silahlı Kuvvetler ve 
onun emrinde olanlar eliyle” demenin kısa yolu bu mu olmalıydı?!... 
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VII. Yasama yetkisi 
Madde 7 −  Yasama yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Milleti adına Türkiye 

Cumhuriyeti Büyük40 Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez. 

VIII. Yürütme yetkisi ve görevi 
Madde 8 −  (1)  Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 

tarafından, Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 
(2)  Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı 41 , danışmanlarını, ve Başbakan’ı baş 

yardımcısını, yardımcılarını ; Başbakan, danışmanlarını, yardımcılarını ve bakanları; 
bakanlar, danışmanlarını ve bakanlıklarıyla ilgili genel müdürleri 42 ; genel müdürler, 
yardımcılarını ve müdürleri; müdürler, yardımcılarını ve müdürlükleriyle ilgili memurları 
atar. 

(3)  Yürütmede, her üst, astına karşı sözleşme şartlarının sorumluluguna riayet 
etmek koşuluyla yetkili, üstüne karşı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sorumludur.  

(4)  Yasama organı olan Meclis üyelerinden, yürütme organı olan başbakanlıga ve 
bakanlıklara atananlar, kanun teklifi verebilir, toplantılarda söz alabilir, ancak oy 
kullanamazlar. 

IX. Yargı yetkisi 
Madde 9 −  Yargı yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti Milleti adına43 her türlü baskıdan 

bağımsız44 ,► ve tarafsız45 ◀ ‘Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’de46 sıralanan ilkelere 

 
40  Gerekçe ▶  Yine bir ölçüsüzlük sıfatı: “büyük”. 1) “büyük” olan “millet” midir yoksa “millet’[in] meclisi” 

midir? Bu belli degil. 2) “büyük” olan “millet’[in] meclisi” ise, üstelik ve şimdilik bir “Küçük Millet 
Meclisi” olmadıgına göre “Büyük” diye belirtmenin bir anlamı var mıdır? Neye göre neyin oldugu 
belirtilmedikçe, “Büyük” demekle bir şey büyük, “küçük” demekle küçük olmuyor... Sizce, bu Anayasa’ya 
göre, bu halk ve bu halkın seçtigi bu Meclis, atanmışların oluşturdugu Anayasa Mahkemesi’nin insafına 
kalmış gözükmüyor mu?... Anayasa Mahkemesi’ne, daha birçok atanmışa ve özellikle, kendini milletin 
üstünde gören darbecilere göre, bu Millet’in ve onun Meclis’inin küçük ve güçsüz oldugunu anlıyorum da; 
neye göre, ne ölçüde, ne oranda kimden ve neden büyük oldugunu anlayamıyorum... 

41 Gerekçe ▶  Bundan böyle, ‘Cumhurbaşkanı’nı da halk seçecegine göre (Madde 101), yürütmeden 
sorumlu Cumhurbaşkanı da, yasamadan sorumlu milletvekilleri (Madde 94) gibi millete karşı sorumlu 
olacaktır. Bu durumda, yürütme organının başı olan Cumhurbaşkanı, uygun gördügünde, özellikle 
Başbakanlık görevini, yasama organı olan Millet Meclisi’nden güven oyu alabilecek Meclis dışından 
liyakatlı birisine verebilecek; başbakan da, uygun gördügünde, bakanları, Meclis dışından liyakatlı olan 
kimselerden atayabilecektir. 

42 Gerekçe ▶  Birer ‘genel müdür’ düzeyinde olan ‘Genel Kurmay Başkanı’nı, ‘Savunma Bakanı’nın; ‘Baş 
Yargıç’ ve ‘Baş Savcı’yı da, ‘Adalet Bakanı’nın ataması gerekir (Madde 159). 

43 Gerekçe ▶  (?!) Cografi sınırları belli, ‘vatan (ülke / yurt / country)’ denilen bir ‘memleket’in sahibi olan 
insanların kurdugu ve yaşatmaya çalıştıgı; ‘anayasa’sı, ‘başkent’i, ‘bayragı’, ‘milli marş’ı, ve siyasi, 
hukuki, idari özellikleri olan bir kuruma ‘devlet (state)’, ve bu ‘devlet’in uyrugunda olan ve adını bu 
‘devlet’in adından alan ‘halk (people)’a da, bir hukuk terimi olarak ‘millet (ulus / nation)’ denir. 
Mahkemelerin; Hakimler Yüksek / Üst Kurulu’nun (HÜK) ve Savcılar Yüksek / Üst Kurulu’nun (SÜK) 
Başkanları, Millet, ya da Millet tarafından dogrudan seçilmiş Millet vekilleri tarafından seçilip 
Cumhurbaşkanı tarafından atanmadıkça, yargı yetkisini Millet adına kullandıklarını söylemek dogru olmasa 
gerek. Bugünkü şekliyle, hakimler kararlarını “Millet adına” verdiklerini söyleseler de, gerçekte bu yetkiyi 
‘Devlet adına’ kullanmaktadırlar. Millet ya da Millet’in vekilleri, ‘devlet başkanı’ seçer gibi, bir ‘baş 
hakim’, bir ‘baş savcı’ seçmedikçe; bu seçilmiş ‘baş hakim’ ve ‘baş savcı’ Cumhurbaşkanı tarafından 
atanmadıkça; bu ‘baş hakim’ ve ‘baş savcı’ başkanlıgındaki kurullar hakim ve savcıları atamadıkça, 
hakimler kararlarını “Millet adına” verdiklerini söyleseler bile gerçekte ‘Devlet adına’ vermiş olurlar. 
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baglı; yalnız ‘adalet’in, ‘hakk’ın ve ‘hukuk’un tarafında olan ‘adil karar’lar vermekle 
yetkili,  yükümlü, ve ‘karar’larından ‘sorumlu’ mahkemelerce kullanılır. 

X. Kanun önünde eşitlik 
Madde 10 −  (1)  Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
(2)  (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1. md.)  Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 

Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 

(3)  Çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz. 

(3)  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
(4)  Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)(4) kanun önünde 

eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.(4) 

XI. Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 
Madde 11 −  (1)  Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
(2)  Anayasa, İnsan Hakları’na; kanunlar, Anayasa’ya aykırı olamaz. 

İKİNCİ KISIM 
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER HÜRRİYETLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 
Madde 12 −  (1)  Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 

temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 
(2)  Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev 

ve sorumluluklarını da ihtiva eder. 
II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
Madde 13 −  (Değişik: 3/10/2001-4709/2. md.)  Temel hak ve hürriyetler, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 

 
44  Gerekçe ▶  En basit varlıkların bile mutlak ‘bagımsız’ ve mutlak ‘tarafsız’ olmadıgı bir dünyada insanın 

mutlak ‘bagımsız’ ve mutlak ‘tarafsız’ olması nasıl mümkün olabilir. Bir ‘hukuk insanı’ndan tek 
beklenilen, ‘bagımsız’ ve ‘tarafsız’ olması degil; ‘hak’ ve ‘hukuk’ ‘bagımlı’sı, yani ‘hak’ ve ‘hukuk’a 
baglı ve ‘hak’ ve ‘hukuk’un tarafında olması; ‘adalet’le hükmetmesi degil midir? 

45 Gerekçe ▶  En basit varlıkların bile mutlak / salt ‘bagımsız’, mutlak / salt ‘tarafsız’ ve mutlak / salt ‘özgür’ 
olmadıgı bir dünyada insanın mutlak ‘bagımsız’, mutlak ‘tarafsız’ ve mutlak ‘özgür’ olması nasıl mümkün 
olabilir. Bu sebeple bir karar vericinin ‘neye / nelere baglı, neyin / kimin tarafında, nasıl ve nekadar 
bagımsız / özgür olması belirtilmelidir. Bir karar verici olan ‘hukuk insanı’ndan da, tek beklenilen, ‘hak’ 
ve ‘hukuk’a ‘baglı’ ve ‘hak’ ve ‘hukuk’un ‘taraf’ında olması, ve varsa her türlü baskıya direnerek 
‘bagımsız’ca / ‘özgürce’ce ‘adalet’le hükmetmesi degil midir? Aslında “bagımsız” ve “tarafsız” 
kelimeleriyle anlatılmak istenen, bu gerekçede yazdıklarımdır. Ancak, bu kavramların daha açık olarak dile 
getirilmesinde yarar vardır. 

46  bk.: ‘Universal Declaration of Human Rights’ BM Genel Kurulu, Paris, 10 Aralık 1948. 
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ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, İnsan Hakları’na47, Anayasa’nın sözüne ve 
ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz. 

III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması 
Madde 14 −  (Değişik: 3/10/2001-4709/3. md.)  (1)  Anayasa’da yer alan hak ve 

hürriyetlerden hiçbiri, Devlet’in Millet’in ülkesi ve milletiyle devletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik cumhuriyeti, ifade 
hürriyeti sınırlarını aşıp şiddete ve teröre başvurarak ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler 
biçiminde kullanılamaz. 

(2)  Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlet’e veya kişilere, Anayasa’yla tanınan 
temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasa’da belirtilenden daha geniş şekilde 
sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde 
yorumlanamaz. 

(3)  Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, 
kanunla düzenlenir. 

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması 
Madde 15 −  (1)  Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, 

milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği 
ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya 
bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. 

(2)  Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu 
meydana gelen ölümler (…)  dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının 
bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu 
mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.(5) 

V. Yabancıların durumu 
Madde 16 −  Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun 

olarak kanunla sınırlanabilir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 
I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı 
Madde 17 −  (1)  Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 

hakkına sahiptir. 
(2)  Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 

dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. 
(3)  Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan 

bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. 
(4)  (…)(5)  meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine 

getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın 
bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin 

 
47  Gerekçe ▶  bkz. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, 10.12.1948. 
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uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda 
meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır. 

II. Zorla çalıştırma yasağı 

Madde 18 −  (1)  Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır meşru sayılamaz. 
(2)  Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk 

süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke 
ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve 
fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz. 

III. Kişi hürriyeti ve güvenliği 

Madde 19 −  (1)  Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. 
(2)  Şekil ve şartları kanunda gösterilen: 
(3)  Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin 

yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği 
olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya 
yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike 
teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu Madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık 
yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen 
esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek 
isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin 
yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 

(4)  Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin 
yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı 
zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim 
kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. 

(5)  Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak 
derhal, toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. 

(6)  (Değişik birinci cümle: 3/10/2001-4709/4. md.)  Yakalanan veya tutuklanan 
kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz 
saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu 
süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler 
olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir. 

(7)  (Değişik: 3/10/2001-4709/4. md.)  Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, 
yakınlarına derhal bildirilir. 

(8)  Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya 
kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin 
yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini 
sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir. 

(9)  Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu 
hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest 
bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir. 
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(10)  (Değişik: 3/10/2001-4709/4. md.)  Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan 
kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devlet’çe ödenir. 

IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması 

A. Özel hayatın gizliliği 
Madde 20 −  (1)  Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 

hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Üçüncü cümle 
mülga: 3/10/2001-4709/5. md.) 

(2)  (Değişik: 3/10/2001-4709/5. md.)  Milli güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre 
verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin 
üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı 
yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren 
kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. 

(3)  Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 
verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 
dogrultusunda kullanılıp kullanılmadıgını ögrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak 
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. 

B. Konut dokunulmazlığı 
Madde 21 −  (Değişik: 3/10/2001-4709/6. md.)  Kimsenin konutuna dokunulamaz. 

Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın 
korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 
birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı 
olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 
bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el 
konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. 
Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma 
kendiliğinden kalkar. 

C. Haberleşme hürriyeti 
Madde 22 −  (1)  (Değişik: 3/10/2001-4709/7. md.) Herkes, haberleşme hürriyetine 

sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. 
(2)  Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 

ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri 
veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere 
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı 
emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin 
kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat 
içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. 

(3)  İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir. 
V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti 

Madde 23 −  (1)  Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 
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(2)  Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi 
sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; 

(3)  Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini 
önlemek; 

(4)  Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 

(5)  Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, (...)(6) vatandaşlık ödevi ya da ceza 
soruşturması veya kovuşturması sebebiyle de olsa ilgili mahkemenin kararı olmaksızın 
sınırlandırılabilirmaz. 

(5)  Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza ancak 
suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına baglı olarak sınırlanabilir. 

(6)  Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. 
VI. Din ve vicdan hürriyeti 
Madde 24 −  (1)  Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaatini ifade edip etmeme 

hürriyetine sahiptir. 
(2)  14’üncü Madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve 

törenler serbesttir. 
(3)  Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini 

açıklamaya zorlanamaz; açıklanmış − ve ya açıklanmamış −  dini inanç ve kanaatlerinden 
dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. 

(4)  Laiklik din ve vicdan hürriyeti ilkesi geregi olarak, Devlet’in okullarında, 
vatandaşlık egitim ve ögretimi (Yurttaşlık Dersi) zorunlu dersler arasında yer alır.48 

(5)  Din ve ahlak eğitim ve öğretimi zorunlu degildir. Ancak, din ve ahlak eğitim ve 
öğretimi Devlet’in gözetimi ve denetimi altında, ailelerin ve kişilerin kendi isteklerine, 
küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak, vatandaşlık ögretisine aykırı 
olmamak koşuluyla özel kurumlarca yapılabilir. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve 
ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din 
eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine 
bağlıdır. 

(6)  Devlet bütün inanç sistemlerine eşit uzaklıktadır; hiçbir inanç sistemine yakın 
olamaz. Kimse, Devlet’in sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de 
olsa, herhangi bir dinin kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz 
sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun herhangi bir dini veya din duygularını yahut 
herhangi bir dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. 

VII. Düşünce ve kanaatini ifade etme49 hürriyeti 

Madde 25 −  (1)  Herkes, düşünce ve kanaatini ifade etme hürriyetine sahiptir. 

 
48  Gerekçe ▶  Bu derslerde, dil, örf ve adetler gibi ‘din’in de toplum degerleri arasındaki önemine laiklik din 

ve vicdan hürriyeti ve eşitlik ilkelerine aykırı olmayacak şekilde deginilebilir... Demokratik devlet, 
kimseye, dil, örf, adet, ahlak, din ve inanç dayatamaz, dayatmamalıdır... 

49  Gerekçe ▶  İnsanın, ne zaman, neyi, nasıl düşünecegine, hangi kanaate varacagına, kendisi bile sınır 
koyamaz. ‘düşünce’ ve “kanaat” ancak ‘ifade’ edildikçe, başkaları nazarında varlık kazanır, bilinir. ‘ifade’ 
edilmeyen ‘düşünce’ ve “kanaat”in, yani varlıgı başkalarınca algılanamayan, bilinemeyen bir şeyin 
‘hürriyet’inden bahsetmek anlamsızdır... 
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(2)  Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. 

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
Madde 26 −  (1)  Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka 

yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi50 
makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak yada vermek serbestliğini de 
kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema, internet veya benzeri yollarla yapılan 
yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 

(2)  Bu hürriyetlerin kullanılması, (Ek ibare: 3/10/2001-4709/9. md.)  milli 
güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin Millet’in 
ülkesi ve milleti devleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların 
cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, 
başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü 
meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine 
getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 

(Mülga: 3/10/2001-4709/9. md.) 
(3)  Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici 

hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 

(4)  (Ek: 3/10/2001-4709/9. md.)  Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin 
kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir. 

IX. Bilim ve sanat hürriyeti 
Madde 27 −  (1)  Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, 

yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Devlet, toplumsal, evrensel, 
ahlaki, siyasi ve ya akla gelebilecek herhangi bir bahane ve sebeple erişkin vatandaşların, 
radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, resim, internet sitesi, web sayfası, film, konuşma, şarkı 
ve benzerleri gibi bilgi edinme, ögrenme ve yararlanma yollarına engel koyamaz; bunların 
ulaşmak istedikleri kaynakları kısmen de olsa sansürleyemez.51 

(2)  Yayma hakkı, Anayasa’nın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin 
değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. 

(3)  Bu Madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla 
düzenlenmesine engel değildir. 

X. Basın ve yayımla ilgili hükümler 

A. Basın hürriyeti 
Madde 28 −  (1)  Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve 

mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. 

 
50 Gerekçe ▶  ‘resmi’ yani − bu metindeki anlamı −  Devlet’e ait / Devlet’le ilişkili (officiel / gouvernemental) 
∥ ‘gayriresmi’ / Devlet’e ait olmayan / Devlet’le ilişkili olmayan / ‘özel’ (non-officiel)... 

51 Gerekçe ▶  Herhalde bir sansürcünün içerigini bilmeden bir şeyi sansürlemesi mümkün olamaz. 
Sansürleyenin, sansürledigi şeyi derinligine incelemiş olması gerekir. Bu da Sansür koyanın bir vatandaş 
degil, ondan daha üstün, imtiyazlı / ayrıcalıklı bir kimse olmasını gerektirir. Erişkin vatandaşlara sansür 
koymak herşeyden önce Anayasa’nın 10. maddesinde sözü edilen eşitlik ilkesine aykırıdır. 
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(Mülga ikinci fıkra: 3/10/2001−4709/10. md.) 

(2)  Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. 
(3)  Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasa’nın 26’ncı ve 27’nci maddeleri 

hükümleri uygulanır. 
(4)  Devlet’in iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya 
Devlet’e ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya 
bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri 
uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hakim kararıyle; gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı 
önleyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir. Yetkili 
hakim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz 
sayılır. 

(5)  Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla 
belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar 
hakkında yayım yasağı konamaz. 

(6)  Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya 
kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla; Devlet’in ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve 
suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça 
yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını 
en geç yirmidört saat içinde yetkili hakime bildirir; hakim bu kararı en geç kırksekiz saat 
içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. 

(7)  Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt 
ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır. 

(8)  Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, Devlet’in ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, Cumhuriyet’in temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı 
yayımlardan mahkum olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan 
süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır yapılamaz; 
yapıldıgında bunlar hakim kararıyla toplatılır. 

B. Süreli ve süresiz yayın hakkı 
Madde 29 −  (1)  Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat 

yatırma şartına bağlanamaz. 
(2)  Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda 

belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tesbiti 
halinde yetkili merci, yayının durdurulması için mahkemeye başvurur. 

(3)  Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik 
mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe 
yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar 
koyamaz. 

(4)  Süreli yayınlar, Devlet’in ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı 
kurumların araç ve imkanlarından eşitlik esasına göre yararlanır. 
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C. Basın araçlarının korunması 
Madde 30- (Değişik: 7/5/2004-5170/4. md.)  Kanuna uygun şekilde basın işletmesi 

olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve 
müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. 

D. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından 
yararlanma hakkı 

Madde 31 −  (1)  Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı 
kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın 
şartları ve usulleri kanunla düzenlenir. 

(2)  (Değişik: 3/10/2001-4709/11. md.)  Kanun, milli güvenlik, kamu düzeni, genel 
ahlâk ve sağlığın korunması sebepleri dışında, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve 
kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz. 

E. Düzeltme ve cevap hakkı 
Madde 32 −  (1)  Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine 

dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve 
kanunla düzenlenir. 

(2)  Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine 
hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir. 

XI. Toplantı hak ve hürriyetleri 

A. Dernek kurma hürriyeti 
Madde 33 −  (1)  (Değişik: 3/10/2001-4709/12. md.)  Herkes, önceden izin 

almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. 
(2)  Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 
(3)  Dernek kurma hürriyeti ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle 
ve kanunla sınırlanabilir. 

(4)  Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 
kanunda gösterilir. 

(5)  Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya 
faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya 
suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, 
kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört 
saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; 
aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

(6)  Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve 
görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel 
değildir. 

(7)  Bu Madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır. 
B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 
Madde 34 −  (1)  (Değişik: 3/10/2001-4709/13. md.)  Herkes, önceden izin 

almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 
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(2)  Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. 

(3)  Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak 
şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

XII. Mülkiyet hakkı 
Madde 35 −  (1)  Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 

(2)  Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
(3)  Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. 

XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler 
A. Hak arama hürriyeti 
Madde 36 −  (1)  Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 
sahiptir.(7) 

(2)  Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 

B. Kanuni hakim güvencesi 
Madde 37 −  (1)  Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci 

önüne çıkarılamaz. 
(2)  Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma 

sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 
C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar 
Madde 38 −  (1)  Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 

saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç 
için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 

(2)  Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da 
yukarıdaki fıkra uygulanır. 

(3)  Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. 

(3)  Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 
(4)  Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda 

bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 
(5)  (Ek: 3/10/2001-4709/15. md.)  Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil 

olarak kabul edilemez. 
(6)  Ceza sorumluluğu şahsidir. 
(7)  (Ek: 3/10/2001-4709/15. md.)  Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir 

yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. 

(Ek: 3/10/2001-4709/15 md; Mülga: 7/5/2004-5170/5. md.) 
(8)  (Değişik onuncu fıkra: 7/5/2004-5170/5. md.)  Ölüm cezası ve genel müsadere 

cezası verilemez. 
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(9)  İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide 
uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar 
getirilebilir. 

(10)  (Değişik son fıkra: 7/5/2004-5170/5. md.)  Uluslararası Ceza Divanına taraf 
olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir 
ülkeye verilemez. 

XIV. İspat hakkı 
Madde 39 −  Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin 

yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, 
isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, 
ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına 
veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması 
Madde 40 −  (1)  Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili 

makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. 
(2)  (Ek: 3/10/2001-4709/16. md)  Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun 

yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. 
(3)  Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar 

da, kanuna göre, Devlet’çe tazmin edilir. Devlet’in sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı 
saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Ailenin korunması ve çocuk hakları 
Madde 41 −  (1)  Aile, Türkiye Cumhuriyeti toplumunun temelidir ve eşler arasında 

eşitliğe dayanır.(8) 
(2)  Devlet, aile kurumunu korumak, ailenin saglık, huzur ve refahı ile özellikle 

ananın ve çocukların her türlü psikolojik ve fizyolojik saldırılara karşı korunması ve aile 
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatları 
kurar. 

(3)  Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına 
açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve dogrudan ilişki kurma ve sürdürme 
hakkına sahiptir. 

(4)  Devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve şiddete karşı çocukları koruyucu 
tedbirleri alır. 

(5)  Devlet, aile bireylerinin, milletin örf ve adetlerine uyması; başkalarının hak ve 
hukukunu ihlal etmemesi koşuluyla; seçimlerine, giyimlerine kuşamlarına, hal ve 
hareketlerine karışamaz (!?).  

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 
Madde 42 −  (1)  Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 

(2)  Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tesbit edilir ve düzenlenir. 
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(3)  Eğitim ve öğretim, Atatürk 52  ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, Ögretim 
evrensel ilkeler ve egitim milli ihtiyaçlar dogrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına 
göre, Devlet’in gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim 
yerleri açılamaz. 

(4)  Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasa’ya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. 
(5)  Devlet, kimin, neyi, nerede, nasıl, ne zaman, ne kadar sürede ögrendigine 

−özetle diplomaya, sertifikaya, lisansa, vs.ye − bakmaz. Ancak, kamu görevinde 
çalıştıracaklarında, görevlendirmeden önce, görevin gerektirdigi, yeterli bilgi, beceri ve 
psikofizyolojik şartların bulunup bulunmadıgını − sınavla, saglık raporuyla, stajla vs. ile − 
sınama ve degerlendirme hakkına sahiptir. Bu hakkı, müteselsil olarak yetkili ve sorumluları 
eliyle kullanır. 

(6)  İlk ve orta öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar çocuklar için zorunludur ve 
Devlet okullarında parasızdır. 

(7)  Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile 
erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. 

(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2. md.; İptal: Anayasa Mah.nin 5/6/2008 tarihli ve E. 
2008/16, K. 2008/116 sayılı Kararı ile.) 

(8)  Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 
sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, 
durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 

(9)  Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme 
ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. 

(10)  Devlet’in resmi dili olan Türkiye Cumhuriyeti Türkçesi’nden başka hiçbir dil, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi eğitim ve öğretim kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına ana eğitim ve öğretim dilleri olarak53 okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve 
öğretim kurumlarında okutulacak yerel ve yardımcı / yabancı diller ile yerel ve yardımcı / 
yabancı dillerle eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Bu 
konuda, Milletlerarası andlaşma hükümlerine ve evrensel degerlere uyulur saklıdır. 

III. Kamu yararı 

A. Kıyılardan yararlanma 
Madde 43 −  (1)  Kıyılar, Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındadır. 
(2)  Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

 
52 Gerekçe ▶  bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (1)’deki son dipnotu. 
53  Gerekçe ▶  “Ana dili”, “[yakın] çevre dili”, “birinci dil” konusunda bkz.: “E. Gemalmaz, Ögrenme ve 

Uygulama dilleri, Türkçenin Derin Yapısı; Ankara, 2010”. Ve özellikle şu paragraf: “Demokratik 
davranışların geçerli oldugu bir ülkede, devlet, bireylerin farklı kültürel davranışlarıyla, bireysel inanç ve 
özlemleriyle ilgilenmedigi gibi, bireylerin ve özel kuruluşların özel ilişkilerinde kullandıkları dillere de 
karışmaz. Özel egitim ve ögretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, uyruk dili (resmi dil) de dahil 
diledikleri yerli ya da yardımcı / yabancı dil ve / ve ya lehçelerde, hatta ögrenci − diger bir ifadeyle, 
müşteri −  bulabiliyorlarsa, yapay, uydurma dillerde bile, ancak ve ancak yasalara uymak şartıyla egitim ve 
ögretim yapabilirler. Bu anlayışla özel yayım organlarına da, yasalara uymaları şartıyla, kullanacakları dil 
konusunda sınırlamalar getirilemez.” agy. 235. syf... 
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(3)  Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu 
yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir. 

B. Toprak mülkiyeti 
Madde 44 −  (1)  Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve 

geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. 
Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tesbit 
edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin 
düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu 
doğuramaz. 

(2)  Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına 
devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların 
kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devlet’çe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. 

C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması 
Madde 45 −  (1)  Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer'aların amaç dışı 

kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak 
bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme 
araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. 

(2)  Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin 
üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır. 

D. Kamulaştırma 
Madde 46 −  (1)  (Değişik: 3/10/2001-4709/18. md)  Devlet ve kamu tüzel kişileri; 

kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel 
mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve 
usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

(2)  Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin 
olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve 
turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. 
Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; 
bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir. 

(3)  Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait 
olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir. 

(4)  İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş 
kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır. 

E. Devletleştirme ve Özelleştirme(9) 
Madde 47 −  (1)  Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının 

zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. 
(2)  Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma 

tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir. 
(3)  (Ek: 13/8/1999-4446/1. md.)  Devlet’in, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer 

kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin 
esas ve usuller kanunla gösterilir. 
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(4)  (Ek: 13/8/1999-4446/1. md.)  Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu 
tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk 
sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırabileceği veya devredebileceği kanunla 
belirlenir. 

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti 
Madde 48 −  (1)  Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine 

sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 
(2)  Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara 

uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. 

V. Çalışma ile ilgili hükümler 
A. Çalışma hakkı ve ödevi54 
Madde 49 −  (1)  Çalışma, kendinde çalışma gücü bulan ve çalışmak isteyen 

herkesin hakkıdır ve ödevidir. 
(2)  (Değişik: 3/10/2001-4709/19. md.)  Devlet, çalışanların hayat seviyesini 

yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını 
sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 

(Mülga: 3/10/2001-4709/19. md.) 
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı 
Madde 50 −  (1)  Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 

çalıştırılamaz. 
(2)  Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları 

bakımından özel olarak korunurlar. 

(3)  Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
(4)  Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla 

düzenlenir. 
C. Sendika kurma hakkı 
Madde 51 −  (1)  (Değişik: 3/10/2001-4709/20. md.)  Çalışanlar ve işverenler, 

üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe 
üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye 
olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 

(2)  Sendika kurma hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. 

(3)  Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 
kanunda gösterilir. 

 
54  Gerekçe ▶  Geliriyle yetinenler, engelliler, hastalar, çocuklar, emekliler vbg. için ‘çalışma’, nasıl ‘ödev’ 

olabilir? Böyle bir ödev, ‘Angarya’yı, zorla çalıştırmayı yasaklayan, meşru saymayan yürürlükteki 
Anayasa’ya (bkz. : Madde 18 − Fıkra : (1)) aykırı olmaz mı? Herhangi bir sebeple çalışmayanlara ve 
çalışamayanlara söz konusu ‘ödev’i yerine getirmeleri için nasıl bir yaptırım uygulanabilir?!... 
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(4)  Aynı zamanda ve aynı ya da farklı işkolunda birden fazla sendikaya üye 
olunamaz olmak ilgili işçinin istegi ve ilgili sendikaların kabulü dogrultusunda olur. 

(5)  İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, 
istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. 

(6)  Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyet’in 
temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 

D. Sendikal faaliyet 

Madde 52 −  (Mülga: 23/7/1995-4121/3. md.) 
VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt 

A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı 
Madde 53 −  (1)  İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal 

durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına 
sahiptirler. 

(2)  Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. 
(Ek: 23.7.1995-4121/4 md.)  128 inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren 

kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu 
maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü Madde hükümlerine tabi olmayan 
sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İdareyle 
amaçları dogrultusunda toplu görüşme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaşmaya 
varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, 
uygun idarî veya kanunî düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun 
takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma 
ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun 
takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir. 

(3)  Aynı iş yerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve 
uygulanamaz. 

(4)  Memurlar ve diger kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına 
sahiptirler. 

(5)  Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar 
Uzlaştırma Kuruluna başvurabilir. Uzlaştırma Kurulu kararları kesindir ve toplu 
sözleşme hükmündedir. 

(6)  Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden 
yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlügü, Uzlaştırma 
Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diger hususlar kanunla düzenlenir. 

B. Grev hakkı ve lokavt 
Madde 54 −  (1)  Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması 

halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta 
başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir. 

(2)  Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli 
veya özel serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz. 
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(3)  Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu 
hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika55 zararı 
veren / verenler sorumludur. Zararı verenin / verenlerin sendikaya karşı açtıgı dava 
sonucunda, mahkeme sendikayı kusurlu bulursa, bu zararı, ancak o zaman, sendika, kusuru 
oranında tazmin eder. 

(4)  Grev ve lokavtın yasaklanabileceği yapılamayacagı veya ertelenebileceği haller 
ve işyerleri kanunla düzenlenir. 

(5)  Grev ve lokavtın yasaklandığı yasa geregi durduruldugu hallerde veya 
ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. 
Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. 
Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

(6)  Yüksek hakem kurulunun kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir. 
(7)  Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, 

işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler yapılamaz. 
(8)  Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiç bir 

şekilde engellenemez. 
VII. Ücrette adalet sağlanması 

Madde 55 −  (1)  Ücret emeğin karşılığıdır. 
(2)  Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer 

sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. 
(3)  (Değişik: 3/10/2001-4709/21. md.)  Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim 

şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur. 
VIII. Sağlık, çevre ve konut 

A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 
Madde 56 −  (1)  Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
(2)  Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 

Devlet’in ve vatandaşların ödevidir. 
(3)  Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; 

insan ve Madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

(4)  Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından 
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. 

(5)  Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel 
sağlık sigortası kurulabilir. 

B. Konut hakkı 
Madde 57 −  Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama 

çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini 
destekler. 

 
55 Gerekçe ▶  Normal bir sendika, işçinin çalıştıgı iş yerine zarar vermesini istemez, isteyemez. Dolayısıyla 

verilen özel bir zarardan, tüzel bir kişilik olan sendikayı sorumlu tutmak hukuka aykırı olur... 
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IX. Gençlik ve spor 

A. Gençliğin korunması 
Madde 58 −  (1)  Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimiz’in emanet edildiği gençlerin 

müsbet ilmin ışığında, Atatürk56  ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devlet’in ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve 
gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. 

(2)  Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, 
kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. 

Sporun geliştirilmesi 
Madde 59 −  (1)  Devlet, her yaştaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının beden ve 

ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

(2)  Devlet başarılı sporcuyu korur. 
X. Sosyal güvenlik hakları 

A. Sosyal güvenlik hakkı 
Madde 60 −  (1)  Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 

(2)  Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler 
Madde 61 −  (1)  Devlet, harpte ve ya vazife şehitlerinin görevini yerine getirirken 

ölenlerin dul ve yetimleriyle; malül sakatlananları ve gazi işyapamaz duruma düşenleri korur 
ve bunlara toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.57 

(2)  Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı 
tedbirleri alır. 

(3)  Yaşlılar, Devlet’çe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar 
ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. 

(4)  Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü 
tedbiri alır. 

(5)  Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur. 

C. Yabancı ülkelerde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
Madde 62 −  Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 

aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin 
sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için 
gereken tedbirleri alır. 

XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
Madde 63 −  (1)  Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin 

korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 

 
56 Gerekçe ▶  bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (1)’deki son dipnotu. 
57 Gerekçe ▶  “şehit” ve “gazi” terimleri, ‘dini’ terimlerdir. Laik devletin, “cennetlik” “şehit”’i, “gazi”’si 

olmaz, olamaz...  Nereden ve nasıl bilebiliriz kimin şehit, kimin gazi oldugunu?!... Laik rejimlerde tarafların 
kendi çıkarları için savaşanlardan ölenleri ‘şehit’, sag kalanları ‘gazi’ ilan etmesini anlamak zor... 
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(2)  Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek 
sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler 
kanunla düzenlenir. 

XII. Sanatın ve sanatçının korunması 
Madde 64 −  Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve 

sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için 
gereken tedbirleri alır. 

XIII. Devlet’in iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları(10) 
Madde 65 −  (Değişik: 3/10/2001-4709/22. md.)  Devlet, sosyal ve ekonomik 

alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri 
gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 
Madde 66 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan 

herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uyrugundadır58 ve vatandaştır. 
(2)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı babanın veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

ananın çocuğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. 59 (Mülga cümle: 3/10/2001-4709/23. md.) 
(3)  Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen 

hallerde kaybedilir. 
(4)  Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Millet’e, Devlet’e ve Vatan’a bağlılıkla 

bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. 
(5)  Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. 

II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları 
Madde 67 −  (1)  Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, 

seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve 
halkoylamasına (referanduma) katılma hakkına sahiptir. 

(2)  (Değişik: 23/7/1995-4121/5. md.) Seçimler ve halkoylamalarsı (referandumlar), 
serbest, eşit, gizli , tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, − seçenek 

 
58 Gerekçe ▶  Çagdaş demokrasilerde, devletler ve uyruklar, ‘ırk’ adlarıyla degil ‘ülke adı’ndan yapılmış 

adlarla adlandırılır. kendi dillerinde,  ‘İngiltere (England)’ ülke adından “İngil+iz”, yani “İngiltere+li”; 
‘Fransa’ ülke adından “Frans[a]+ız”, yani “Fransa+lı” ; ‘İtalya’ ülke adından “İtalya+n”, yani “İtalya+lı”; 
‘İspanya’ ülke adından “İspany[a]+ol”, yani “İspanya+lı”; ... demektir. Böylece ‘Türkiye’ ülke adından 
yapılmış ( ing. “Turkey ⇒ turki+sh” ; frn. “Turquie ⇒ Turquie+n”, yani “trc. Türkiye ⇒ Türkiye+li” de 
böyle bir sıfattır. bkz. ayrıca BAŞLANGIÇ ve BİRİNCİ KISIM - GENEL ESASLAR’daki dipnotları ve 
E Gemalmaz, Ögrenme ve Uygulama dilleri, Türkçenin Derin Yapısı, 232. syf. 88. dipnotu. 

59  Gerekçe ▶  “Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türkdür.” ifadesi, “Türk olunmaz, Türk dogulur.” 
anlamına gelmez mi?! “Gelmez.” diyebiliyor muyuz? “Hayır”. O halde, bu ifadede geçen ve soydaşlık 
(ırkçılık) çagrıştırdıgı için ayırımcı olan “Türk” kelimesini, demokratik, çagdaş bir anayasaya yakışacak 
şekilde yurttaşlık çagrıştırdıgı için birleştirici olan “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye 
Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı, vatanı Türkiye olan” anlamına gelebilecek “Türkiyeli” kelimesiyle 
degiştirmek uygun olacaktır... (bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (3)’deki ilk dipnotu ve bu madde − Fıkra : 
(1)’deki  dipnotu ) 
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ikiden fazlaysa − ‘iki − vy. duruma göre daha çok − turlu dar bölge seçim yöntemi’60 ile, 
yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.  

(3)  (Değişik: 23/7/1995-4121/5. md.) Onsekiz yirmi yaşını dolduranmuş her 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçme, seçilme ve halkoylamalarsına (referandumlara) 
katılma haklarına sahiptir.  

(4)  Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. 
(5)  (Değişik: 23/7/1995-4121/5. md.) Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri 

öğrenciler, (Ek ibare: 3/10/2001-4709/24. md.) taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza 
infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutuk 
evlerinde (...) oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından 
alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin 
yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.(11) 

(6)  (Değişik: 23/7/1995-4121/5. md.) Seçim kanunları, temsilde adalet ve 
yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. 

(7)  (Ek: 3/10/2001-4709/24. md.) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz 

III. Siyasi partilerle ilgili hükümler 
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma(12) 
Madde 68 −  (1)  (Değişik: 23/7/1995-4121/6. md.) Vatandaşlar, siyasi parti kurma 

ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek 
için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. 

(2)  Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
(3)  Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri 

içerisinde faaliyetlerini sürdürürler. 
(4)  Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devlet’in bağımsızlığına, 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti 
ilkelerine, millet’in egemenliğine ‘kendini yönetme hakkı’na, demokratik ve laik 61 
cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür 
diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez. 

(5)  Hakimler, ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu 
kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi 
niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim 
öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar. 

(6)  Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla 
düzenlenebilir. Kanun bu elemanların, siyasi partilerin merkez organları dışında kalan parti 

 
60 Gerekçe ▶  Yalnızca iki seçenegin − örn.: seçimlerde, en çok iki adayın; halkoylamalarında, en çok 

‘EVET’ / ‘HAYIR’ gibi iki bildirimin − bulundugu durumlada ‘tek turlu dar bölge seçim yöntemi’ 
uygulanır. Bkz. : Bkz. : EK 2 /  İKİ − GEREKTİGİNDE ÜÇ − TURLU DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ. (Bu gönderme, 
2019 baharında eklenmiştir.). 

61  Gerekçe ▶  “demokratik” dedikten sonra “laik” demek laf kalabalıgından başka bir şey degildir. 
‘demokratik devlet’ olmanın olmazsa olmaz özelligi, en önemli ‘insan hakkı’ olan ‘inanç özgürlügü’ne 
saygılı yani ‘laik’ (?!) olmaktır. Bkz. : EK : 1 İNSAN HAKLARI. (Bu gönderme, 2019 baharında eklenmiştir.) 
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görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yüksek öğretim elemanlarının yüksek öğretim 
kurumlarında uyacakları esasları belirler. 

(7)  Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar 
kanunla düzenlenir 

(8)  Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere 
yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla 
düzenlenir. 

B. Siyasi partilerin uyacakları esaslar 
Madde 69 −  (1)  (Değişik: 23/7/1995-4121/7. md.) Siyasi partilerin faaliyetleri, 

parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin 
uygulanması kanunla düzenlenir. 

(2)  Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler. 
(3)  Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu 

kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasî partilerin malî denetimi Sayıştay 
tarafından yapılır. Anayasa Mahkemesince Sayıştayca siyasî partilerin mal edinimleri ile 
gelir ve giderlerinin kanuna uygunlugunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık 
halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim 
görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım saglar. Anayasa Mahkemesinin 
Sayıştayın bu denetim sonunda verecegi kararlar kesindir. 

(4)  Siyasi partiler, parti üyelerinin, toplu halde, teröre ve şiddete dogrudan veya 
dolaylı olarak katıldıkları; suç işleyen üyelerini sahiplendikleri; seçim zamanlarını ve 
seçimleri aksattıkları, yasalara baglı ve yalnız hukukun tarafında olan mahkemelerce hükme 
baglanmadıkça, üyelerinin gerek meclis içinde gerek meclis dışında ifade ettikleri görüş ve 
söylemleri sebep gösterilerek kapatılamaz.62 

(5)  Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacagı dava 
üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara baglanır. talebi üzerine, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan her bir siyasî partinin beşer üye 
ile temsil edildigi ve Meclis Başkanının başkanlıgında oluşturulacak Komisyonun üye 
tam sayısının üçte iki çogunlugu ve gizli oyla verecegi izin üzerine açılacak dava, 
Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara baglanır. Komisyonun bu kararı, yargı 
denetimi dışındadır. Reddedilen izin başvurusunda ileri sürülen sebepler, hiçbir şekilde 
yeni bir başvuruya konu olamaz. Siyasî parti gruplarında ve Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi’nde izin konusunda görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

(5)  Bir siyasî partinin tüzügü ve programının 68 inci maddenin dördüncü 
fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. 

(6)  Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı 
eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendigi bir 
odak haline geldiginin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir siyasî 

 
62 Gerekçe ▶  Dünyada siyasi parti kapatma rekorunun ülkemizde oldugu söylenip yazılıyor. Bizde, yasa dışı 

kurulmuş partilerin ömrü, yasal yollardan kurulmuş birçok partinin ömründen daha uzun... Fikirler, yanlış 
oldukları kanıtlanmadıkça yaşarlar. Siyasi partiler bir tür fikir klüpleridir. Bazan, aksi kanıtlanmış fikirler 
bile, -sahiplerini etkisiz hale getirseniz de − er geç yeni sahiplerini bulurlar... Bunu hiç düşünen oldu mu?!... 
Oldu: “Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet. // Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten. 
(Namık Kemal).” 
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parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yogun bir şekilde işlendigi ve bu durum o 
partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ndeki grup genel kurulu veya grup yönetim 
kurulunca zımnen veya açıkça benimsendigi yahut bu fiiller dogrudan dogruya anılan parti 
organlarınca kararlılık içinde işlendigi takdirde, söz konusu fiillerin odagı haline gelmiş 
sayılır. Meclis çalışmalarındaki oy ve sözler, Mecliste ileri sürülen düşünceler ve 
Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunların Meclis dışında tekrarı veya açıga 
vurulması ile idarenin eylem ve işlemleri, odaklaşmanın tespitinde gözetilemez. 

(7)  (Ek: 3/10/2001-4709/25. md.) Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralarya göre 
temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin agırlıgına göre ilgili siyasî partinin Devlet 
yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir. Devlet 
yardımından yoksun bırakılma, baglı oldugu kapatma davasının ve kararının usulüne 
tabi olup tek başına dava konusu kılınamaz. 

(7)  Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. 
(8)  Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan 

kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının 
Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş üç yıl süreyle bir başka 
partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar. 

(9)  Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruklugunda olmayan 
gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır. 

(10)  (Değişik: 3/10/2001-4709/25. md.) Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, 
denetlenmeleri, kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun 
bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar 
çerçevesinde kanunla düzenlenir. 

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı 

A. Hizmete girme 
Madde 70 −  (1)  Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kamu hizmetlerine girme 

hakkına sahiptir. 
(2)  Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım 

gözetilemez. 
B. Mal bildirimi 
Madde 71 −  Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu 

bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev 
alanlar, bundan istisna edilemez. 

V. Vatan hizmeti 
Madde 72 −  Vatan hizmeti, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı ve 

ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği 
veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir. 

VI. Vergi ödevi 
Madde 73 −  (1)  Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, 

vergi ödemekle yükümlüdür. 
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(2)  Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 
amacıdır. 

(3)  Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 
veya kaldırılır. 

(4)  Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar 
içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. 

VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı 
Madde 74 −  (1)  Vatandaşlar (Ek ibare: 3/10/2001-4709/26. md.) ve karşılıklılık 

esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili 
dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi’ne yazı ile başvurma ve bilgi alma hakkına sahiptir. 

(2)  Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, (Ek ibare: 3/10/2001-4709/26 md.) 
gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

(3)  Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir. 

(3)  Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. 
(4)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanlıgına baglı olarak 

kurulan Kamu Denetçiligi Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. 
(5)  Kamu Başdenetçisi Türkiye Cumhuriyeti Büyük tarafından gizli oyla dört 

yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye 
tamsayısının salt çogunlugu aranır. Üçüncü oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu 
oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en 
fazla oy alan aday seçilmiş olur. 

(6)  Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiligi 
Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacagı işlemler ile 
Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin 
usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
YASAMA 

I. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi (TCMM) 
A. Kuruluşu: 
Madde 75 −  (Değişik: 23/7/1995-4121/8. md.) (1)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük 

Millet Meclisi (TCMM), ‘beşyüzelli ► altıyüz ◀ seçim bölgesi’nden, ‘iki tur’da ya da, 
gerektiginde ‘üç tur’da genel oyla ve her ‘seçim bölgesi’ndeki son oylamaya katılan 
‘seçmen’lerin ‘salt çogunluk’unun (% 50 + 1 ve üzeri oyu) oyuyla, Türkiye Cumhuriyeti 
Millet’i tarafından seçilen beşyüzelli ► altıyüz ◀ milletvekilinden oluşur 63. 

 
63 Gerekçe ▶  Yaklaşık her 100.000 (± 10.000) seçen (seçmen) için 1 seçilen (milletvekili) olacak şekilde. 

Daha başka bir oran, daha başka bir sayı da belirlenebilir... Bu sayı, görevdeki Millet Meclisi’nce kanunla 
belirlense bile, en geç seçime bir yıl kala ya da izleyen bir sonraki Millet Meclisi’nin görevi devralmasıyla 
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(2)  Milletvekilligi’ne, 

(2a)  Her parti bir seçimde, bir seçim bölgesinde, ancak tek bir aday gösterebilir.  
(2b)  Partilerden bagımsız, seçilebilmek için gerekli özelikleri taşıyan adaylar da, bir 

seçimde, ancak tek bir seçim bölgesinden partisiz aday olabilirler.  
(3)  Seçim barajı diye bir şey yoktur.  

(4)  Milletvekilli seçiminde, her ‘seçim bölgesi’nde,  
(4a)  birinci tur sonunda; adaylardan, o oylamaya katılan ‘seçmen’lerin ‘salt 

çogunluk’unun (% 50 + 1 ve üzeri oyu) oyunu alan aday, milletvekili olarak T. C. 
Milletvekili olur. 

(4b)  birinci tur sonunda; o oylamaya katılan ‘seçmen’lerin ‘salt çogunluk’unun 
(% 50 + 1 ve üzeri oyu) oyunu alan aday çıkmadıgı gibi, % 25 ve üzeri en çok oy alan üç 
aday da çıkmazsa, en çok oy alan iki aday, ikinci tura katılma hakkını elde eder. İkinci tur 
sonunda, iki adaydan, o oylamaya katılan ‘seçmen’lerin ‘salt çogunluk’unun (% 50 + 1 ve 
üzeri oyu) oyunu alan aday T. C. Milletvekili olur. 

(4c)  birinci tur sonunda; % 25 ve üzeri en çok oy alan üç − vy dört − aday çıkarsa, 
bu üç − vy dört − aday ikinci tura katılma hakkını ; ikinci tur sonunda, bu üç − vy dört − 
adaydan en çok oyu alan iki aday da üçüncü tura katılma hakkını elde eder. Üçüncü tur 
sonunda, bu iki adaydan, o oylamaya katılan ‘seçmen’lerin ‘salt çogunluk’unun (% 50 + 1 ve 
üzeri oyu) oyunu alan aday, T. C. Milletvekili olur.  

(5)  Milletvekilleri’nin görev süreleri beş yıldır. Bir kimse, bir dönem ara vermeden, 
üst üste, en fazla üç defa Milletvekili seçilebilir.  

(6)  Bir seçim bölgesinden seçilmiş ‘milletvekili’nin, (a) ölüm ve ya saglık sorunları 
sebebiyle görevi sonlandıgında ; (b) görevi kötüye kullanması sebebiyle, o dönem 
milletvekillerinin 1/4’ünün (150 ve üzeri) teklifi ve 3/4’nün (450 ve üzeri)  oyuyla, ya da ilgili 
‘seçim bölgesi seçmenleri’nin ‘salt çogunluk’unun (% 50 + 1 ve üzeri) ‘Bölge Seçim 
Kurulu’na şikayet dilekçeleriyle müracaatları sonucu görevi sonlandırıldıgında, o ‘seçim 
bölgesi’nde ‘milletvekili seçimi’ en geç ‘iki ay’ içinde yenilenir. Yeni seçilen ‘milletvekili’, 
‘dönem sonu’na kadar görevi devralır.  

 
yürürlüge girmelidir... Bkz. : EK 2 /  İKİ − GEREKTİGİNDE ÜÇ − TURLU DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ. (Bu 
gönderme, 2019 baharında eklenmiştir.). 

 İdeal bir demokrasi, yönetenlerin, her konuda, yönettiklerinin oyunu almasını gerektirir. Uygulamada, 
yöntilenlerin sayısı arttıkça yönetilenlerle yönetenler arasındaki ulaşım ve iletişim sorunları da artar. Bu 
sorunları azaltmak için yönetilenleri kademeli olarak ‘alt yönetim birimleri’ne ayırmak gerekmiştir. Kabaca 
bir örnek vermek gerekirse, Dünya’mızda, çekirdek aileden başlayıp; hane, bina, sokak, mahalle, köy, 
kasaba, ilçe, il, eyalet halklarından, devlet halkı millete; bu arada şirketleri, sivil toplum kuruluşlarını, 
partileri, cemaatleri, cemiyetleri içine alan ve oradan devletler topluluklarına, uluslar arası kuruluşlara ulaşan 
bölümlemeler, bu ‘alt yönetim birimleri’nin uygulamadaki örnekleridir... 

 Daha saglıklı bir seçim − gerektiginde − üç turlu da yapılabilir. Birinci tur sonunda en çok − özellikle, varsa, 
% 25 ve üzerinde − en çok oy alan üç aday, ikinci tura; ikinci tur sonunda, bunlardan en çok oy alan iki aday 
da, üçüncü tura katılır. Üçüncü tur sonunda, bu iki adaydan, en çok − yani % 50 + 1ve üzerinde −  oy almış 
olanı seçilmiş olur... 
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B. Miletvekili seçilme yeterliliği 

Madde 76 −  (1)  Yirmibeş Yirmi ► Onsekiz 64 ◀ yaşını dolduranmuş yasal bir 
engeli olmayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı milletvekili seçebilir ve seçilebilir.(13) 

(2)  En az ilkokul mezunu Okur-yazar olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu 
askerlik ve ya dengi vatandaşlık65  hizmetini yapmamış ► askerlikle ilişigi66 ◀ olanlar; 
kesinleşmiş mahkeme kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar çalıştırılması sakıncalı 
bulunanlar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına 
hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, (Değişik ibare: 27/12/2002-4777/1. 
md.) terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm 
giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile ilgili mahkemelerce aklanmadıkça milletvekili 
seçemez67 ve seçilemezler.(14) 

(3)  Hakimler, ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim 
kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve 

 
64  Gerekçe ▶  Bu durumda, eskiye göre daha demokratik bir adım atılmış, ‘seçilen’ ile ‘seçen’in / ‘seçmen’in 

yaş bakımından durumları ‘eşitlenmiş’ oluyor. 2006 yılında yapılan degişiklikle seçilme (milletvekili olma) 
yaşı 30’dan 25’e indirilmişti. 2010 yılında WEB siteme koydugum “ANAYASA GÜNCELLEME 
ÖRNEGİ” metninde 67. Madde’nin şöyle güncellenmesini dile getirmiştim : “ Madde 67 −  (3)  (Değişik: 
23/7/1995-4121/5. md.) Onsekiz yirmi yaşını dolduranmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı / her 
Türkiyeli, seçme, seçilme ve halkoylamalarsına (referandumlara) katılma haklarına sahiptir. ”. 
Ancak, çocuk için ‘velayet’in sonu sayılan, okul öncesi ve zorunlu egitim süresi − ( 7+4+4+4 = ) 19 yaşını 
bitirip 20 yaşından gün almak −  dikkate alındıgında, hem seçilmek hem de seçmek için “onsekiz” yaş 
yerine “yirmi” yaş − özellikle seçilebilmek için −  daha uygun görünüyor. Ancak, seçilenlerle seçenlerin, 
seçilme ve seçme özelliklerinin eşitlenmesi demokrasi bakımından daha önemlidir. Seçme yaşı daha önce 
(1995) 18 olarak belirlendigine ve “verilen hak geri alınama”yacagına göre, seçilme yaşının da 18 olarak 
belirlenmesi yerinde yapılmış bir eşitleme olacaktır... 
( Internet’ten edindigim bilgiye göre, Dünya’da ‘seçilme’ ve ‘seçme’ yaşı, ülkelere göre 30 - 18 arasında. 
Seçilme yaşı 18 olan 45 ülke ise, Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belize, Bosna 
Hersek, Cape Verde, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Grenada, Guyana, Güney Afrika, Hırvatistan, 
Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Kanada, Karadağ, Komoros, Küba, Lihtenytayn, Lüksemburg, 
Macaristan, Makedonya, Maldivler, Malta, Moldova, Morityus, Mozambik, Norveç, Portekiz, Sao Tome Ve 
Principe, Seyşeller, Sırbistan, Slovenya, Sri Lanka, Svaziland, Trinidad Ve Tobago, Uganda, Yeni 
Zelanda. )... 

65  Gerekçe ▶  Yasalarla belirlenmiş, yükümlü oldugu bu vatandaşlık hizmeti, askerlik olabilecegi gibi, − 
herkes gerektigi gibi asker olamayacagına göre − askerlik dengi sayılabilecek − güvenlik, saglık, egitim vbg. 
alanlardan biriyle ilgili − bir başka vatandaşlık hizmeti de olabilir. 

66  Gerekçe ▶  ‘Askerlik hizmeti’ni ‘yapmış’ vy ‘yapmamış’, vy bu hizmeti mücbir bir sebeple ‘ertelenmiş’ 
vy ‘bagışlanmış’  olmak dışında başka ne gibi bir ‘ilişki’ olabilir? Muglak bir ifade; daha anlaşılır bir şekilde 
yazılması gerekir... 

67  Gerekçe ▶  Milletvekili seçilebileceklerde, seçebileceklerden daha farklı niteliklerin beklenmesi, 
seçilebilecek nitelikleri olan kötü niyetli adayların, seçebileceklere, birçok eşitsizlikleri eşitlemek, bol 
keseden bagışlarda bulunma vaatleri yanında “Seçilmek için benim sizlerden bir üstünlügüm yok. Ancak bu 
kuralı koyan bizden öncekiler, böyle koymuş. Beni seçerseniz, bu ayrımcılıgı ortadan kaldırıp bugün bende 
bulunan bu hakkı sizlere de tanımak için çalışacagım...”, “Seçilme yaşının seçme yaşına eşitlenmesi için 
çalışacagım...”, “Askerlik ve ya dengi vatandaşlık hizmetini yapmamış olanların da seçilebilmesi için 
çalışacagım...”, “Bedelli askerlik getirmek için çalışacagım...”, ““x” gövinde çalışanları askerlikten muaf 
tutmak için çalışacagım...”, “Aramızdaki gelir eşitsizligine son vermek için çalışacagım...” gibi acaip 
vaatlerde bulunmalarının ve haksız rekabete girişerek oy avlamalarının yolunu da açık tutmaktadır. Bu 
seçilebilme ve seçebilme eşitligi, anayasa ve yasalarla saglandıgında bu haksız rekabet yolu da bir ölçüde 
kapanmış olacaktır. 
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kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği 
taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden 
çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.  

(4)  [Milletvekillerine, kendi adına, kanunları yapma ve yapılmış kanunları 
degiştirme yetkisini veren] Millet’in kararı, kanunların üstündedir. Haklarında dava 
açılmış, ancak adaylıklarına yasal olarak engel bir durumları bulunmadıgı, Yüksek Seçim 
Kurulu’nca da kabul edildikleri için seçimde aday olup seçilmiş olan milletvekillerinin, 
seçilmelerinden sonra, davaları ertelenemez; ancak sanık olarak tutukluysalar, tutukluluk 
halleri sona erdirilir; ilgili mahkemelerce karara baglanan cezaları ise, milletvekillerinin 
1/4’ünün teklifi ve 3/4’nün oyuyla dokunulmazlıkları kaldırılmadıkça, ne sebeple olursa olsun 
hiçbir gerekçeyle infaz edilemez ve bu cezalar, bir sonraki yasama döneminin başına; ta ki, 
millet, verdigi vekillik görevini geri alıncaya kadar ertelenir.68 

C. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin seçim dönemi 
Madde 77 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin ► ve 

Cumhurbaşkanı’nın ◀ seçimleri dört ► beş ◀ yılda bir ► aynı günde ◀ yapılır. (15) (16) 

(2)  Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, 
Anayasa’da belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanı’nca verilecek karara göre de seçimler 
yenilenir.  

(3) Yasama (Meclis) ya da Yürütme (Cumhurbaşkanı), − Millet’ten yeniden güven 
oyu almak gibi − herhangi bir sebeple kendi seçimlerinin yenilenmesine karar verdiklerinde, 
‘tek taraflı’ olarak seçimlerini yenileyebilirler.  

(4) Ancak hangi sebeple olursa olsun, biri digerinin seçiminin yenilenmesine karar 
verdiginde, kendi seçiminin de yenilenmesine karar almış olur.  

(5) Zamanından önce yenilenen seçimlerde seçilenler geriye kalan süre için seçilmiş 
olurlar. Süresi biten milletvekili ‒ partili ise ve parti tüzügünde özel bir sınırlama yoksa, 
partisinden ‒ yeniden seçilebilir. 

(6)  ► Cumhurbaşkanlıgı seçiminde birinci oylamada gerekli çogunlugun 
saglanamaması halinde 101’inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır. ◀ 

(7)  Yenilenmesine karar verilen Meclis’in ve Cumhurbaşkanı’nın yetkileri, yeni 
Meclis’in ve Cumhurbaşkanı’nın seçilmesine kadar sürer. 

D. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi (TCMM) seçimlerinin geriye 
bırakılması ve ara seçimleri 

Madde 78 −  (1)  Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar 
verebilir. 

(2)  Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu 
işlem tekrarlanabilir. 

 
68 Gerekçe ▶  Böyle bir fıkranın eklenmesinin önünde Anyasa’nın 138. maddesinde yer alan “Görülmekte olan 

bir dava hakkında, Yasama Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. (bkz. : Madde 138 − Fıkra : (3))” ifadesi engel teşkil 
etmektedir. Bu sebeple böyle bir fıkrayı eklemeden önce sözü edilen ve milletin iradesini “yargı yetkisi”le 
sınırlayan  bu 138. maddenin degiştirilmesi de gerekmektedir. 
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(3)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması 
halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçim 
üzerinden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye 
tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar 
verilir. 

(4)  Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz. 
(5)  (Ek: 27/12/2002-4777/2. md.) Yukarıda yazılı hallerden ayrı olarak, bir ilin 

veya seçim çevresinin / bölgesinin, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nde üyesinin 
kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim 
yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak seçimlerde Anayasa’nın 127’nci maddesinin üçüncü fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 
Madde 79 −  (1)  Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında 

yapılır. 
(2)  Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve 

dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra 
seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara 
bağlama ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve 
Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. 
Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine, Anayasa Mahkemesi dışında, başka bir mercie 
başvurulamaz.(15) (16) 

(3)  Yüksek Seçim Kurulu’nun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir. 

(4)  Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı 
Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt 
çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir 
başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

(5)  Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad 
çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad 
çekmeye girmezler. 

(6)  Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna (referanduma) sunulması, 
Cumhurbaşkanı’nın halk Millet tarafından seçilmesi, işlemlerinin genel yönetim ve denetimi 
de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.(17) (18) 

F. Üyelikle ilgili hükümler 
1. Milletin temsili 
Madde 80 −  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri, yalnız seçildikleri 

bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.69 

 
69 ‘Gelişmiş Demokrasi’lerde, Millet tarafından ‘yasa’yla (kanun) belirlenmiş belli bir süre için seçilip 

görevlendirilmiş, ‘yasama’ organları (millet meclisleri), ‘yasa’ları yapmakla, yaptıgı ‘yasa’ları yürürlüge 
koymakla ve yürürlükte olan ‘yasa’ların uygulanmasını denetlemekle ; ‘yürütme’ organları da (hükümetler) 
yürürlükte olan ‘yasa’ları, eksiksiz uygulamakla yükümlüdür. Her iki organ da, görevde oldukları sürece 
birbirlerini denetler, ‘yasa’ların kendilerine tanıdıgı yetkileri kullanır ve süre sonunda da, kendisine karşı 
sorumlu oldukları Millet’e, ayrı ayrı hesap verirler. 
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2. Andiçme 
Madde 81 −  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken 

aşağıdaki şekilde andiçerler: 
“Devlet’in Millet’in 70  varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin Devlet’in 

bölünmez bütünlüğünü, Millet’in kayıtsız ve şartsız egemenliğini ‘kendini yönetme hakkı’nı 
koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk71 ilke ve 
inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı 
içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve 
Anayasa’ya sadakattan72 ayrılmayacağıma; ve yasama görevimi Anayasa ve yasalara uygun 
olarak yapacagıma Türkiye Cumhuriyeti Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine 
andiçerim”73. 

3. Üyelikle bağdaşmayan işler 
Madde 82 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve 

diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devlet’in veya diğer kamu 
tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel 
gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve 
Devlet’ten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya 
ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir 
taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik 
yapamazlar. 

(2)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, 
inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir 
üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi 
kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır. 

(3)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev 
ve işler kanunla düzenlenir. 

 
Seçim öncesinde, ‘parti liderleri’ ve partilerin ‘Merkez Karar ve Yönetim Kurulları (MKYK)’ tarafından 
BELİRLENEN, ÖZELLİKLE ‘MİLLETVEKİLİ ADAYLARI’, SEÇİLDİKLERİNDE, PARTİLERİYLE 
İLİŞİKLERİNİ KESMEDİKLERİ SÜRECE, özgür iradeleriyle hareket eden, partilerden bagımsız ‘milletin 
vekilleri’ olamazlar. Bu sebeple bu maddeye, “Milletvekili seçilenlerin, Millet Meclisi üyesi olabilmeleri 
için, önce, varsa partileri ile olan ilişikleri dönem sonuna kadar kesilir.” şeklinde bir fıkra eklemek 
gerekmez mi? Bkz. : EK : 2 İKİ − GEREKTİGİNDE ÜÇ − TURLU DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ. (Bu gönderme, 
2019 baharında eklenmiştir.) 

70  Gerekçe ▶  ‘Millet’i olmayan ‘devlet’ olabilir mi? Ancak halkını, milletini yok sayan ‘despot devlet’ler 
olabilir. ‘82 Anayasası’nın bu ‘despot devlet’ anlayışıyla yazılmış oldugu bu ‘andiçme’ metninden bir kez 
daha anlaşılmaktadır. 

71 Gerekçe ▶  bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (1)’deki son dipnotu. 
72 Gerekçe ▶  Bu ‘sadakat’ın önüne bir ‘körükörüne’ sıfatının eklenmedigi eksik kalmış. Yasama 

görevlerinden biri de Anayasa ve Anayasa maddeleri üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmaktır. Bu ifade, 
gerektiginde, Anayasa’da degişiklik yapmanın, onu güncellemenin önünde engel oluşturmaz mı? 

73  Andiçme bir ritüeldir -benim gibi, birçokları için de- olsa da olur, olmasa da. Önemli olan, bir görevi 
yüklenen kişinin, kimin, kimlerin önünde, ne üzerine andiçerek, görevini nasıl yapacagını söylemesi degil, 
nasıl yaptıgı nasıl sonuçlandırdıgıdır… Şairin -özetle- dedigi gibi “Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz / Şahsın 
görünür rütbe-i aklı eserinde” (Ziya Paşa). 
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4. Yasama dokunulmazlığı 
Madde 83 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis 

çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki 
Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis 
dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. 

(2)  Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin 
kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı 
gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla 
Anayasa’nın 14’üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili 
makam durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ne 
bildirmek zorundadır. 

(3)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce 
veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine 
bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. 

(4)  Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin 
yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. 

(5)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi parti gruplarınca, 
yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 

5. Milletvekilliğinin düşmesi(19) 
Madde 84 −  (1)  (Değişik: 23/7/1995-4121/9. md.) İstifa eden milletvekilinin 

milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. 

(2)  Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu 
husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. 

(3)  82’nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti 
sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu 
durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. 

(4)  Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş 
birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis 
Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. 

(5)  Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep oldugu 
Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen 
milletvekilinin milletvekilligi, bu kararın Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlandıgı 
tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlıgı bu kararın geregini derhal 
yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar. 

6. İptal istemi 
Madde 85 −  (Değişik: 23/7/1995-4121/10. md.) Yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya 
dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının 
alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, 
kararın, Anayasa’ya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa 
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Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin 
karara bağlar. 

7. Ödenek ve yolluklar 
Madde 86 −  (1)  (Değişik birinci cümle: 21/11/2001-4720/1. md)(20) Türkiye 

Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla 
düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, 
yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz. (Ek ibare: 21/11/2001-4720/1. md) Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklileri T.C. Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilirler ve üyeliği sona erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder. 

(2)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve 
yolluklar, kendilerine T.C.Emekli Sandığı tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri 
ödemelerin kesilmesini gerektirmez.(21) 

(3)  Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir. 

II. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri 
A. Genel olarak 
Madde 87 −  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri, 

kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; 
Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; 
bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş 
ilanına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, (...)(22) (Ek 
ibare: 3/10/2001-4709/28. md.) Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 
dörtte birinin teklifi ve beşte dörtte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına (…)(23) 
karar vermek ve Anayasa’nın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri 
yerine getirmektir. 

B. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi 

Madde 88 −  (1)  Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. 
(2)  Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nde 

görüşülme usul ve esasları içtüzükle düzenlenir. 
C. Kanunların Cumhurbaşkanı’nca yayımlanması 
Madde 89 −  (1)  Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nce 

kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar. 
(2)  Yayımlanmasını (Ek ibare: 3/10/2001-4709/29. md.) kısmen veya tamamen 

uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile 
birlikte aynı süre içinde, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderir. (Ek 
cümle: 3/10/2001-4709/29. md.) Cumhurbaşkanı’nca kısmen uygun bulunmama durumunda, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. 
Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir. 

(3)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul 
ederse, kanun Cumhurbaşkanı’nca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir 
değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir. 

(3)  Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır. 
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D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 
Madde 90 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası 

kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

(2)  Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan 
andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak 
şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından 
başlayarak iki ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin bilgisine sunulur. 

(3)  Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmaların Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nce uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya 
göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, 
yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. 

(4)  Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların 
yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(5)  Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7. md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri 
esas alınır. 

E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme 
Madde 91 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna 

kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü 
haller saklı kalmak üzere, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan 
temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve 
ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. 

(2)  Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, 
ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp 
çıkarılamayacağını gösterir. 

(3)  Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli 
süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. 

(4)  Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre 
bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. 

(5)  Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanı’nın Başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

(6)  Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe 
girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. 

(7)  Kararnameler, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. 
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(8)  Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle 
görüşülür. 

(9)  Yayımlandıkları gün Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ne sunulmayan 
kararnameler bu tarihte, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nce reddedilen 
kararnameler bu kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. 
Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmi 
Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

F. Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme 
Madde 92 −  (1)  Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve 

Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının 
gerektirdiği haller dışında, Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nindir. 

(2)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken 
ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal 
karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türkiye Cumhuriyeti Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. 

III. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin faaliyetleri ile ilgili 
hükümler 

A. Toplanma ve tatil 
Madde 93 −  (1)  (Değişik birinci fıkra: 23/7/1995-4121/11. md.) Türkiye 

Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 
(2)  Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil 

sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanı’nca 
toplantıya çağrılır. 

(3)  Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi 
üzerine, Meclisi toplantıya çağırır. 

(4)  Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi’nde, öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile 
devam edilemez. 

B. Başkanlık Divanı 
Madde 94 −  (1)  Yasamanın başı, Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi’nin 

Başkanı’dır. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri 
arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Katip üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur. 

(2)  Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana 
katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasi parti grupları Başkanlık için aday 
gösteremezler. 

(3)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama 
döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin 
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görev süresi de üç iki yıldır.74 üç yıldır ise o yasama döneminin sonuna kadar devam 
eder. 

(4)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri 
içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir, 
Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü 
oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk 
sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü 
oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin 
bitiminden itibaren, beş gün içinde tamamlanır.(24) 

(5)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, Başkanvekilleri’nin, Katip 
Üyeleri’nin ve İdare Amirleri’nin adedi, seçim nisabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis 
İçtüzüğü’nde belirlenir. 

(6)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi 
bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; 
görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu 
yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar. 

C. İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri 
Madde 95 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi 

yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür. 
(2)  İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye 

sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları, en az yirmi 
üyeden meydana gelir. 

(3)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin bütün bina, tesis, eklenti ve 
arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. 
Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ilgili makamlarca Meclis 
Başkanlığına tahsis edilir. 

D. Toplantı ve karar yeter sayısı 
Madde 96 −  (1)  (Değişik birinci fıkra: 31/5/2007-5678/3. md.)(25) Türkiye 

Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının 
en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, Anayasa’da başkaca 
bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı 
hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

(2)  Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin 
katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki 
verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir. 

E. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması 
Madde 97 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki 

görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır. 
(2)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine göre kapalı 

oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı Türkiye Cumhuriyeti Büyük 
Millet Meclisi kararına bağlıdır. 

 
74 Gerekçe ▶  Seçimler dört yılda bir yenilenecegine göre “iki yıldır” olmalı. 
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(3)  Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine 
Meclisce başkaca bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı serbesttir. 

IV. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve denetim 
yolları 

A. Genel olarak 
Madde 98 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi soru, Meclis 

araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini 
kullanır. 

(2)  Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Başbakan Cumhurbaşkanı veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. 

(3)  Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden 
ibarettir. 

(4)  Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. 

(5)  Soru Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, 
içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile 
düzenlenir. 

B. Gensoru 
Madde 99 −  (1)  Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya enaz yirmi 

milletvekilinin imzasıyla verilir. 
(2)  Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere 

dağıtılır; dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu 
görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adına birer milletvekili, 
Bakanlar Kurulu adına Başbakan Cumhurbaşkanı veya bir bakan konuşabilir. 

(3)  Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; 
ancak gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün 
geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. 

(4)  Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli 
güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra 
oylanır. 

(5)  Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt 
çoğunluğuylanun oyu saglandıgında Cumhurbaşkanı’na arzedilir. olur; Oylamada yalnız 
güvensizlik oyları sayılır. Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesinin 
sorumlulugu, Millet’e karşı sorumlu olan Cumhurbaşkanı’na aittir. 

(6)  Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi amacına ve yukardaki ilkelere 
uygun olmak kaydıyla gensoru ile ilgili diğer hususlar İçtüzükle belirlenir. 

C. Meclis soruşturması 
Madde 100 −  (1)  Başbakan Cumhurbaşkanı veya bakanlar hakkında, Türkiye 

Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile, 
soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve (Ek ibare: 
3/10/2001-4709/31. md.) gizli oyla karara bağlar. 
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(2)  Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, 
güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar 
arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon 
tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde 
Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve 
kesin bir süre verilir. (Ek cümle: 3/10/2001-4709/31. md.) Bu süre içinde raporun Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur. 

(3)  (Değişik: 3/10/2001-4709/31. md.) Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 
on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü 
takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınırıp Cumhurbaşkanı’na arzedilir. 
Başbakan’ın veya Bir bakanın Yüce Divan’a sevkedilebilmesinin sorumlulugu, Millet’e 
karşı sorumlu olan Cumhurbaşkanı’na aittir. 

(4)  Meclisteki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme 
yapılamazbilir ve ancak karar alınamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
YÜRÜTME 

1. Cumhurbaşkanı 
A. Nitelikleri ve tarafsızlığı 75 adil olması 
Madde 101 −  (Değişik: 31/5/2007-5678/4. md.)(26) (1)  Yürütmenin Başı olan 

Cumhurbaşkanı ve, kendi belirledigi ve kendisine vekalet edecek yardımcısı, kırk (?!) 76  
yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim (?!) 77   yapmış Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip, ► doguştan ◀ 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ► olanlar ◀ arasından, halk ‘Millet’ tarafından, ‘iki 
tur’da ya da, gerektiginde ‘üç tur’da genel oyla ve son oylamaya katılan ‘seçmen’lerin ‘salt 
çogunluk’unun (% 50 + 1 ve üzeri oyu) oyuyla, seçilir.78  

(2)  Cumhurbaşkanlığı’na,  
(2a)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis 

dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Millet 
Meclisi’nde grubu bulunan her parti bir seçimde, ancak tek bir aday gösterebilir.  

(2b)  Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oyları toplamı 
birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen (% 10 ve üzeri oy almış olan) siyasi partiler, tek 
başlarına, ya da birlikte aday gösterme konusunda uzlaştıklarında, kayıtlı üye sayıları 
toplamı 100.000’i aşan STK’ları ve ya aynı aday için, sayısı 100.000’i aşan dilekçeyle 
YSK’na başvuran T. C. yurttaşları da partilerden bagımsız olarak seçilebilmek için gerekli 
özelikleri taşıyan birer ortak aday gösterebilir.  

 
75 Gerekçe ▶  Karar verme durumunda olan her varlık ‘taraf’tır. Önemli olan ‘adil’, ‘hukuk’un yanında, 

‘hakk’ı gözetir olabilmektir. 
76  Yalnız ‘40 (kırk) yaşını doldurmuş’ olanların mı ‘cumhurbaşkanı’ olacaktır, yoksa ‘Millet’in mi ?!... 
77  Yalnız ‘yüksek ögrenim yapmış’ olanların mı ‘cumhurbaşkanı’ olacaktır, yoksa ‘Millet’in mi ?!... 
78  Gerekçe ▶  Daha saglıklı bir seçim − gerektiginde − üç turlu da yapılabilir. Birinci tur sonunda en çok 

− özellikle, varsa, % 25 ve üzerinde − en çok oy alan üç aday, ikinci tura; ikinci tur sonunda, bunlardan en 
çok oy alan iki aday da, üçüncü tura katılır. Üçüncü tur sonunda, bu iki adaydan, en çok − yani % 50+1ve 
üzerinde −  oy almış olanı seçilmiş olur... 
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(3)  Cumhurbaşkanlığı seçiminde,  
(3a)  birinci tur sonunda; adaylardan, o oylamaya katılan ‘seçmen’lerin ‘salt 

çogunluk’unun (% 50 + 1 ve üzeri oyu) oyunu alan aday T. C. Cumhurbaşkanı olur.  
(3b)  birinci tur sonunda; o oylamaya katılan ‘seçmen’lerin ‘salt çogunluk’unun 

(% 50 + 1 ve üzeri oyu) oyunu alan aday çıkmadıgı gibi, % 25 ve üzeri en çok oy alan üç 
aday da çıkmazsa, en çok oy alan iki aday, ikinci tura katılma hakkını elde eder. İkinci tur 
sonunda, iki adaydan, o oylamaya katılan ‘seçmen’lerin ‘salt çogunluk’unun (% 50 + 1 ve 
üzeri oyu) oyunu alan aday T. C. Cumhurbaşkanı olur.   

(3c)  birinci tur sonunda; % 25 ve üzeri en çok oy alan üç aday − vy dört − çıkarsa, 
bu üç − vy dört − aday ikinci tura katılma hakkını ; ikinci tur sonunda, bu üç − vy dört − 
adaydan en çok oyu alan iki aday da üçüncü tura katılma hakkını elde eder. Üçüncü tur 
sonunda, bu iki adaydan, o oylamaya katılan ‘seçmen’lerin ‘salt çogunluk’unun (% 50 + 1 ve 
üzeri oyu) oyunu alan aday T. C. Cumhurbaşkanı olur.   

(4)  Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve eger Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyesi ise, bu üyeliği sona erer.  

(5)  Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıldır. Bir kimse, bir dönem ara vermeden, 
üst üste,  en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.  

(6)  ‘Cumhurbaşkanı’nın, (a) ölüm ve ya saglık sorunları sebebiyle görevi 
sonlandıgında ; (b) görevi kötüye kullanması sebebiyle, o dönem milletvekillerinin  1/4’ünün 
(150 ve üzeri) teklifi ve 3/4’ünün (450 ve üzeri) oyuyla ya da, ‘seçmenler’in ‘salt 
çogunluk’unun (% 50 + 1 ve üzeri) ‘Yüksek Seçim Kurulu’na şikayet dilekçeleriyle 
müracaatları sonucu görevi sonlandırıldıgında, ‘cumhurbaşkanı seçimi’ en geç ‘iki ay’ 
içinde yenilenir. Yeni seçilen ‘cumhurbaşkanı’, ‘dönem sonu’na kadar görevi devralır.  

(6)  Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir. 
C. Andiçmesi 
Madde 103 −  Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Cumhuriyeti Büyük 

Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer: 
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devlet’in Millet’in varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve 

milletin devletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini ‘kendini 
yönetme hakkı’nı koruyacağıma, Anayasa’ya, yasalara, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, 
Atatürk79 ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve 
refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel 
hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve 
şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla adil ve hukuka uygun 
olarak yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Türkiye Cumhuriyeti Milleti ve 
tarih80 huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”81 

 
79 Gerekçe ▶  bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (1)’deki son dipnotu.  
80  Gerekçe ▶  Ne tarihi, hangi tarih?!... « tarih » kavramı, « tanrı » kavramından da soyut bir kavramdır. 

Yani, insanlar arasında ortak bir algılanışı yoktur ve olamaz da. Ya “tarih” terimiyle ne kasdediliyorsa, açık 
açık o yazılmalıdır, ya da totoloji yapmaktan ileri gitmeyen böyle bir terimin, somut bir yaptırımı olması 
beklenen böyle bir metinde yazılmasına gerek yoktur. 

81  Andiçme bir ritüeldir -benim gibi, birçokları için de- olsa da olur, olmasa da. Önemli olan, bir görevi 
yüklenen kişinin, kimin, kimlerin önünde, ne üzerine andiçerek, görevini nasıl yapacagını söylemesi degil, 
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D. Görev ve yetkileri 
Madde 104 −  (1)  Cumhurbaşkanı Devlet’in başkanıdır. Bu sıfatla Türkiye 

Cumhuriyeti’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Milleti’nin birliğini temsil eder; Anayasa’nın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. 

(2)  Bu amaçlarla Anayasa’nın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak 
yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır: 

a) Yasama ile ilgili olanlar: 
(3)  Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Cumhuriyeti Büyük 

Millet Meclisi’nde açılış konuşmasını yapmak, 

(4)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak, 
(5)  Kanunları yayımlamak, 
(6)  Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 

Meclisi’ne geri göndermek, 
(7)  Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna 

(referanduma) sunmak, 
(8)  Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Cumhuriyeti Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasa’ya şekil veya esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak, 

(9)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar 
vermek,82 

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar: 
(10)  Başbakan’ı Baş yardımcısını, diger yardımcılarını ve bakanları atamak ve 

istifalarsını kabul etmek, 

Başbakan’ın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, 
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar 

Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak, 
(11)  Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temsilcilerini göndermek, 

Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, 
(12)  Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Cumhuriyeti Silahlı 

Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, 
(13)  Acil durumlarda Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına 

karar vermek, 

(14)  Savunma Bakanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanını atamak83, 
 

nasıl yaptıgı nasıl sonuçlandırdıgıdır… Şairin -özetle- dedigi gibi “Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz / Şahsın 
görünür rütbe-i aklı eserinde” (Ziya Paşa). 

82 Gerekçe ▶  Bu fıkra daha açık bir şekilde yeniden yazılmalıdır. Halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı 
(Madde 101 − Fıkra : (1)), kendisi gibi halk tarafından seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi 
seçimlerinin, yasal süresi bitmeden yenilenmesine karar verilmesini gerektiren zorlayıcı bir sebeple 
karşılaştıgında, Cumhurbaşkanı seçiminin de yenilenmesini saglamalıdır. Halkın seçtiklerini, halkın 
seçtikleri degil, ancak ve ancak halkın kendisi görevden alabilir. 
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(15)  Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 

(16)  Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 
(17)  Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya 

olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, 
(18)  Kararnameleri imzalamak, 
(19)  Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını 

hafifletmek veya kaldırmak, 

(20)  Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak, 
(21)  Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, 

(22)  Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek84, 
(23)  Üniversite rektörlerini seçmek85, 

c) Yargı ile ilgili olanlar: 
(23)  Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini,86  Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini,87 Askeri Yargıtay üyelerini, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, 88  Hakimler Yüksek / Üst Kurulu ve Savcılar 
Yüksek / Üst Kurulu üyelerini seçmek.89 

(24)  Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasa’da ve kanunlarda verilen seçme ve atama 
görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali 
Madde 105 −  (1)  Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve 

ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri 
 

83  Gerekçe ▶  Savunma konusunda, Meclise, dolayısıyla Millete karşı sorumlu Savunma Bakanı olduguna 
göre, bu atamanın, Savunma Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yapılması daha dogru olmalı.  

84  Gerekçe ▶  Bu seçimi ilgili Yüksekögretim kurumlarının yapmasının daha dogru olacagı görüşündeyim. 
85  Gerekçe ▶  Kanımca, rektörlük idari bir görevdir. Rektör olacak kimselerin akademisyen olması bile 

gerekmez. Devlet ünivesitelerinde rektör olacak kimselerin, Yüksek Ögretim Kurulu’nca belirlenmesi ve 
−valilerin İçişleri Bakanlıgı’nca atanmalarında oldugu gibi −  Egitim Bakanlıgı’nca atanmaları en uygun olan 
yöntemdir. Ancak, bilemedigim bir sebeple, rektör olacak kimsenin, illa akademisyen olması isteniyorsa, bu 
seçimin, ilgili üniversitelerin profesörlerince yapılmasının ve seçilmiş olan rektörün Yüksekögretim Kurulu 
Başkanlıgı’na bildirilmesinin ve sözkonusu başkanlıgın onayının alınmasının daha dogru olacagı 
görüşündeyim. 

86  Gerekçe ▶  Anayasa Mahkemesi üyelerinin ve Danıştay üyelerinin, sırasıyla, Anayasa Mahkemesi üyesi ve 
Danıştay üyesi seçilebilecek hakim ve savcılarca seçilmeleri daha dogru olur. 

87  Gerekçe ▶  Adalet konusunda, Meclise, dolayısıyla Millete karşı sorumlu Adalet Bakanı olduguna göre, bu 
son iki atamanın da Adalet Bakanı tarafından yapılması daha uygun olmalı. 

88  Gerekçe ▶  Askeri ve sivil yargı ayırımı eşitlik ilkesiyle bagdaşmayacagına göre bu ayırıma son verilmeli 
ve herkes için tek bir yargı sistemi olmalıdır. Asker, sivil ya da başka bir ayırım yapılmaksızın, 
Türkiyelilerin, degişik hukuk alanlarında ihtisaslaşmış hakim ve savcılara ve bunların görev yaptıgı özel 
mahkemelere ihtiyacı oldugu bir gerçektir. Askeri suçlarla ilgili konular da bu ihtisas alanlarından olmalı ve 
tek yargı sisteminin içindeki konuya özel sivil mahkemelerde karara baglanmalıdır. 

89 Hakimler Yüksek / Üst Kurulu (HY/ÜK) üyelerinin − Hakimler Yüksek / Üst Kurulu (HY/ÜK) üyesi 
seçilebilecek −hakimlerce ve Savcılar Yüksek / Üst Kurulu (SY/ÜK) üyelerinin − Savcılar Yüksek / Üst 
Kurulu (SY/ÜK) üyesi seçilebilecek −  savcılarca seçilmeleri daha dogru olur görüşündeyim. bkz. ayrıca : 
Madde 159 dipnotu. 
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dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan 
ve ilgili bakan sorumludur.90 

(2)  Cumhurbaşkanı’nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa 
Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. (?!)91 

(3)  Cumhurbaşkanı, Vatan’a 92  Millet’e ihanetten dolayı, Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin (1/3) teklifi üzerine, üye 
tamsayısının en az dörtte üçünün (3/4) vereceği kararla suçlandırılır.93 

F. Cumhurbaşkanı’na vekillik etme 
Madde 106 −  Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle 

geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya 
başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye 
kadar, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder 
ve Cumhurbaşkanı’na ait yetkileri kullanır. 

G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği 
Madde 107 −  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma 

esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. 
H. Devlet Denetleme Kurulu 
Madde 108 −  (1)  İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 
kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı’nın isteği üzerine, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 
türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve 
işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, 
araştırma ve denetlemeleri yapar. 

(2)  Silahlı Kuvvetler ve Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı 
dışındadır. 

(3)  Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda 
belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanı’nca atanır. 

(4)  Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük 
işleri, kanunla düzenlenir. 

 
90 Bu çok bilinen halk deyimiyle “Davul, ‘başbakan’ ve ‘bakanlar’ın boynunda, tokmak, 

‘cumhurbaşkanı’nın elinde” anlamına gelir... Yetki ve sorumluluk dengeli paylaşılmalı (?!). ... 
91  Sorumsuz ya (?!) 
92  Anlamca bulanık / muglak bir ifade; suç belli degil, ceza belli degil. ‘Vatan’ bir kimse vy kimseler degil; bir 

nesnedir. O, ancak kötü kullanılabilir. Onu koruyacak olan da kendisi degil, Üzerinde yaşayan Millet ve 
Millet’in sahibi oldugu Devlet’tir. 

93  Gerekçe ▶  Bu fıkra daha açık bir şekilde yeniden yazılmalıdır. Halk tarafından seçilmiş Türkiye 
Cumhuriyeti Millet Meclisi (Madde 75 − Fıkra : (1)), kendisi gibi halk tarafından seçilmiş 
Cumhurbaşkanı seçimlerinin, yasal süresi bitmeden yenilenmesine karar verilmesini gerektiren zorlayıcı 
bir sebeple karşılaştıgında, Millet Meclisi seçiminin de yenilenmesini saglamalıdır. Halkın seçtiklerini, 
halkın seçtikleri degil, ancak ve ancak halkın kendisi görevden alabilir. 
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II. Bakanlar Kurulu 

A. Kuruluş 
Madde 109 −  (1)  Bakanlar Kurulu, Başbakan Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve  

bakanlardan kurulur. 
(2)  Başbakan, Cumhurbaşkanı’nca, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 

üyeleri arasından atanır (?!). 
(3)  Bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili 

seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakan’ca seçilir ve Cumhurbaşkanı’nca atanır ; 
gerektiğinde Başbakan’ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı’nca görevlerine son verilir (?!). 

B. Göreve başlama ve güvenoyu (?!)94 
Madde 110 −  (1)  Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Cumhuriyeti 

Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tatilde ise 
toplantıya çağrılır. 

(2)  Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan sonra en geç bir hafta içinde 
Başbakan Cumhurbaşkanı veya bir Cumhurbaşkanı’ın uygun gördügü bir yardımcısı ya da bir 
bakan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nde okunur ve güvenoyuna 
başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra 
başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. Millet 
Meclisi’nden, [yasamanın] Bakanlar Kurulu’nun programı konusundaki görüş ve önerileri; 
Bakanlar Kurulu’ndan da, [yürütmenin] programını gerçekleştirebilmesi için, varsa gerekli 
yasa istekleri alınıp degerlendirilir. 

C. Görev sırasında güvenoyu 
Madde 111 −  (1)  Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten 

sonra, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nden güven isteyebilir (?!). 
(2)  Güven istemi (?!), Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisine 

bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam 
gün geçmedikçe oya konulamaz. 

(3)  Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir (?!). 
D. Görev ve siyasi sorumluluk 
Madde 112 −  (1)  Başbakan Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, 

Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. 
Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

(2)  Her bakan, Başbakan Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi 
içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 

 
94 Gerekçe ▶  Bundan böyle, Cumhurbaşkanı − Millet Meclisi tarafından degil − halk yani Millet tarafından 

seçilecegine göre (Bkz. : Madde 101 − Fıkra : (1)), dogrudan ‘kendini yönetme hakkı’nın asıl sahibi olan 
Millet’ten ‘güven oyu’ almış sayılan Cumhurbaşkanı’nın atadıgı Başbakan’ın ve Bakanlar Kurulu’nun, 
Millet Meclisi’nden ayrıca ‘güven oyu’ alması gerekmez. Bu durumda, Bakanlar, Başbakan üzerinden, 
Başbakan da, Cumhurbaşkanı üzerinden Millet’e karşı sorumludur. Bunlar, hesaplarını, Millet Meclisi’ne 
degil, zamanı ve sırası geldiginde, dogrudan, ‘kendini yönetme hakkı’nın asıl sahibi olan Millet’e 
vereceklerdir (Bkz. : Madde 6 − Fıkra : (1)). 
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(3)  Başbakan Cumhurbaşkanı, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun 
olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. 

(4)  Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81 inci maddede yazılı 
şekilde Millet Meclisi önünde andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin 
tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar. 

E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar 
Madde 113 −  (1)  Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve 

teşkilatı kanunla düzenlenir. 
(2)  Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici 

olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. 
(3)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir 

bakan bakanlıktan düşer. Başbakan Cumhurbaşkanı’nın Yüce Divana sevki halinde hükümet 
istifa etmiş sayılır. 

(4)  Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır. 

F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu 
Madde 114 −  (1)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden 

önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün 
önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan 
başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakan Cumhurbaşkanı’nca atanır. 

(2)  116’ncı Madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar 
Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar. 

(3)  Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ndeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, 
siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. 

(4)  Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Cumhuriyeti Büyük 
Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakan’a bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul 
etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır. 

(5)  Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmi Gazete'de ilanından itibaren 
beş gün içinde kurulur. 

(6)  Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz. 
(7)  Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar 

vazife görür. 

G. Tüzükler 
Madde 115 −  (1)  Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya 

emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden 
geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. 

(2)  Tüzükler, Cumhurbaşkanı’nca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. 
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H. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 
Cumhurbaşkanı’nca yenilenmesi (?!) 

Madde 116 −  (1)  Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu 
alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi 
hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde 
güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir (?!). 

(2)  Başbakan Cumhurbaşkanı’nın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi 
üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nde 
Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun 
kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
Başkanı’na danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir (?!). 

(3)  Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir. 

İ. Milli Savunma 
1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 
Madde 117 −  (1)  Başkomutanlık, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin 

manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 
(2)  Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına 

hazırlanmasından, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ne karşı, Bakanlar Kurulu 
sorumludur. 

(3)  Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta 
Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. 

(4)  Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı’nca 
atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve 
yetkilerinden dolayı Başbakan Cumhurbaşkanı’na karşı sorumludur. 

(5)  Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet 
Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir. 

2. Milli Güvenlik Kurulu 
Madde 118 −  (1)  (Değişik birinci fıkra: 3/10/2001-4709/32. md.) Milli Güvenlik 

Kurulu; Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 95  Başbakan 
Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. 

(2)  Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp 
görüşleri alınabilir. 

(3)  (Değişik birinci cümle: 3/10/2001-4709/32. md.) Milli Güvenlik Kurulu; 
Devlet’in milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye 
kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna 
bildirir. Kurulun, Devlet’in varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, 

 
95 Gerekçe ▶  Genel müdürlerin önerileri, baglı oldukları bakanlar aracılıgıyla Milli Güvenlik Kurulu’na 

ulaştırılır. Bu arada Genelkurmay Başkanı’nın önerileri de, baglı oldugu Savunma Bakanı aracılıgıyla Milli 
Güvenlik Kurulu’na ulaştırılmalıdır. 
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toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere 
ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.(28) 

(4)  Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanı96 Milli 
Savunma Bakanı’nın önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanı’nca düzenlenir. 

(5)  Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Başbakan 
Cumhurbaşkanı yardımcısı’nın başkanlığında toplanır. 

(6)  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla 
düzenlenir. 

III. Olağanüstü yönetim usulleri 

A. Olağanüstü haller 
1. Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı 
Madde 119 −  Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım 

hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden 
fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 

2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması 
sebepleriyle olağanüstü hal ilanı 

Madde 120 −  Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya 
çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, 
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da 
görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı 
ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme 
Madde 121 −  (1)  Anayasa’nın 119’uncu ve 120’nci maddeleri uyarınca olağanüstü 

hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulur. Türkiye Cumhuriyeti Büyük 
Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini 
değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, 
süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 

(2)  119’uncu Madde uyarınca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için 
getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı 
geçerli olmak üzere, Anayasa’nın 15’inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve 
hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve 
ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin 
durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal 
Kanununda düzenlenir. 

(3)  Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. 
Bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi’nin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte 
belirlenir. 

 
96  Gerekçe ▶  Ülkenin güvenligi, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından degil, Başbakan 

Cumhurbaşkanı ve onun üzerinden Milli Savunma Bakanı’ndan sorulur. 
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B. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali 
Madde 122 −  (1)  Anayasa’nın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve 

hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha 
vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun 
başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyet’e karşı kuvvetli ve eylemli bir 
kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren 
şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı 
aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan 
edebilir. Bu karar, derhal Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulur. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi 
kaldırabilir. 

(2)  Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 

(3)  Bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulur. Bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve 
usul İçtüzükte belirlenir. 

(4)  Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre 
aranmaz. 

(5)  Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı ve 
işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı veya 
durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde 
vatandaşlar için getirilecek yükümlülükler kanunla düzenlenir. 

(6)  Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev 
yaparlar. 

IV. İdare 

A. İdarenin esasları 
1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 
Madde 123 −  (1)  İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla 

düzenlenir. 
(2)  İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim 

esaslarına dayanır. 
(2)  Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye 

dayanılarak kurulur. 

2. Yönetmelikler 
Madde 124 −  (1)  Başbakanlık Cumhurbaşkanlıgı, bakanlıklar ve kamu 

tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. 

(2)  Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir. 
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B. Yargı yolu 

Madde 125 −  (1)  İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 
(2)  (Ek hükümler: 13/8/1999-4446/2. md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz 

şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası 
tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru 
taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. 

(3)  Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın 
kararları yargı denetimi dışındadır. 

(3)  Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacagı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın 
kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak, Yüksek Askeri Şuranın Silahlı Kuvvetlerden 
her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 

(4)  İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. 
(5)  Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunlugunun denetimi ile 

sınırlıdır olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme 
görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini 
kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliginde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı 
kararı verilemez. 

(6)  İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması 
ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda 
gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. 

(7)  Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca 
milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesini sınırlayabilir. 

(8)  İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. 

C. İdarenin kuruluşu 
1. Merkezi idare 
Madde 126 −  (1)  Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya 

durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer 
kademeli bölümlere ayırılır. 

(2)  İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
(3)  Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden 

çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla 
düzenlenir. 

2. Mahalli idareler 
Madde 127 −  (1)  Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene 
kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

(2)  Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine 
uygun olarak kanunla düzenlenir. 

(3)  (Değişik: 23/7/1995-4121/12. md.) Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci 
maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden 
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önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu 
organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle 
birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. 

(4)  Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin 
itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri 
ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare 
organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı baglı oldukları bir üst makam 
tarafından, soruşturma ve ya kovuşturmanın selameti için geçici bir tedbir olarak, kesin 
hükme kadar uzaklaştırabilir acıga alınabilir. 

(5)  Merkezi idare, mahalli idarelere üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin 
bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum 
yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda 
belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir tavsiyelerde bulunabilir. 

(6)  Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi 
aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk 
işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri 
ile orantılı gelir kaynakları sağlanır. 

D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 
1. Genel ilkeler 
Madde 128 −  (1)  Devlet’in, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu 

tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. 

(2)  Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve 
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla 
düzenlenir. Muktesap / kazanılmış hakları geri alınamaz. Ancak, malî ve sosyal haklara 
ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. 

(3)  Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak 
düzenlenir. 

2. Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence 
Madde 129 −  (1)  Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık 

kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. 
(2)  Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin 
cezası verilemez. 

(3)  Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, Disiplin kararları yargı 
denetimi dışında bırakılamaz. 

(4)  Silahlı Kuvvetler mensupları ile hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler 
saklıdır Kimse, herhangi bir sebeple yargı denetiminden muaf olamaz. 

(5)  Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri 
kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun 
gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir. 
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(6)  Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan 
ötürü mahkemelerce ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, 
kanunun gösterdiği bunların baglı bulundugu idari merciin iznine bağlıdır degildir. 

E. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 
1. Yükseköğretim kurumları 
Madde 130 −  (1)  Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde 

milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı 
çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye 
ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel 
özerkliğe sahip Devlet üniversiteleri Devlet tarafından kanunla kurulur. 

(2)  Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak 
şartı ile vakıflar tarafından, Devlet’in gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları 
kurulabilir. 

(3)  Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. 
(4)  Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel 

araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devlet Millet’in varlığı ve bağımsızlığı 
ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği 
vermez. 

(5)  Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devlet’in gözetimi ve denetimi altında 
olup, güvenlik hizmetleri Devlet’çe sağlanır. 

(6)  Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; Devlet üniversitelerinde rektörler, 
Cumhurbaşkanı’nca, görevli bulundukları üniversitelerin profesörlerince 97 ; dekanlar ise, 
Yükseköğretim Kurulunca görevli bulundukları fakültelerin profesörlerince seçilir ve bir üst 
makam tarafından atanır.98 

(7)  Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim 
Kurulunun veya görevli bulundukları üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan 
makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar. 

(8)  Devlet Üniversitelerinin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik 
ve onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı 
olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.(29) 

(9)  Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların 
seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devlet’in gözetim ve denetim 
hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve 
emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu 
kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime 
giriş, devam ve alınacak harçlar, Devlet’in yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve 
ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, 
üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve 
öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre 

 
97  Gerekçe ▶  bkz. Madde 104 − Fıkra : (21). Rektörlerin atanmasıyla ilgili fıkranın dipnotu... Devlet 

üniversiteleri için bu atamalar Egitim Bakanı tarafından da yapılabilir. Bu konu da tartışılmalıdır. 
98 Gerekçe ▶  yani, rektörleri, Egitim Bakanı; dekanları, rektörler; bölüm başkanlarını dekanlar atar. 
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yürütülmesi, Yükseköğretim kuruluna ve üniversitelere Devlet’in sağladığı mali kaynakların 
kullanılması kanunla düzenlenir. 

(10)  Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari konuları 
dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, 
Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasa’da belirtilen hükümlere tabidir. 

2. Yükseköğretim üst kuruluşları 
Madde 131 −  (1)  Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, 

yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim - öğretim ve bilimsel araştırma 
faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda 
kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak 
maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur. 

(2)  (Değişik ikinci fıkra: 7/5/2004-5170/8. md.) Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla 
belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış 
profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanı’nca atanan üyeler ve 
Cumhurbaşkanı’nca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur. 

(3)  Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla 
düzenlenir. 

3. Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tabi olanlar 
Madde 132 −  Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı 

yükseköğretim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tabidir. 
F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve 

kamuyla ilişkili haber ajansları(30) 
Madde 133 −  (1)   (Değişik: 8/7/1993-3913/1. md.) Radyo ve televizyon 

istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. 
(2)  (Ek fıkra: 21/6/2005-5370/1. md.) Radyo ve televizyon faaliyetlerini 

düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden 
oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer 
katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas 
alınmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca seçilir. Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim 
usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir. 

(3)  Devlet’çe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile 
kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı 
adaletin ve hukukun tarafını dikkate alması esastır. 

G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu99 
Madde 134 −  Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, 

Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar 
yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanı’nın gözetim ve 

 
99 Gerekçe ▶  Bu kurumlar vakfa dönüştürülmeli ve diger vakıfların tabi oldukları kanunlara göre Devlet’çe 

denetlenmelidir. Bu durumda bu kurumların ve kurulabilecek benzerleri kurumların Anayasa’da anılmasına 
da gerek kalmaz (BAŞLANGIÇ − Fıkra : (1)’deki son dipnotu). 
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desteğinde, Başbakanlığa Cumhurbaşkanlıgına bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil 
Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine 
sahip "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" kurulur. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen 
mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma 
usulleri ve özlük işleri ile kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir. 

H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
Madde 135 −  (1)  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; 

belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak 
üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen 
kamu tüzelkişilikleridir. 

(2)  Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli 
görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. 

(3)  (Değişik: 23/7/1995-4121/13. md.) Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları 
dışında faaliyette bulunamazlar. 

(4)  (Değişik: 23/7/1995-4121/13. md.) Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları 
organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler. 

(5)  (Değişik: 23/7/1995-4121/13. md.) Bu meslek kuruluşları üzerinde Devlet’in 
idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. 

(6)  (Değişik: 23/7/1995-4121/13. md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek 
kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir. 

(7)  (Değişik: 23/7/1995-4121/13. md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, 
suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde 
gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını 
faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli 
hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari 
karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 
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İ. Diyanet İşleri Başkanlığı100 
Madde 136 −  Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi 

doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve 
bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir. 

J. Kanunsuz emir 
Madde 137 −  (1)  Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan 

kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı 
görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder 
ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu 
olmaz. 

(2)  Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren 
kimse sorumluluktan kurtulamaz. 

(3)  Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu 
güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
YARGI 

I. Genel hükümler 
A. Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlerin yalnız hukukun tarafında 

olması101 
Madde 138 −  (1)  Hakimler, görevlerinde yalnız hukukun tarafında olup 

kararlarında bağımsızdırlar; evrensel insan haklarına, uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. 

(2)  Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde 
bulunamaz. 

(3)  Görülmekte olan bir dava hakkında, Yasama Meclisinde, yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz.102 

 
100 Gerekçe ▶  Bugünkü haliyle İslam dininin yalnız bir mezhebiyle ilgilendigi izlenimini veren Diyanet İşleri 

Başkanlıgı, anayasal bir kurum oldukça, politikacıların, dindarlara ve din adamlarına vaadedecekleri şeyler 
her zaman oldu ve olacaktır. Laiklik Din ve vicdan hürriyeti ilkesi geregi olmaması gereken, dinin siyasete 
alet edilmesinin önüne de hiçbir zaman geçilemeyecektir. Bu sebeple, bu madde ve benzeri maddeler 
Anayasa’da yer almamalıdır. Bu kurum da, diger vakıflar gibi Devlet’çe denetlenebilen özel − bir vakfa ya 
da −  vakıflara dönüştürülmelidir. − Cenaze, Hac farizesi, dini bayram ve kandil tatil ve kutlamaları, 
vbg. −  din hizmetleri Devlet hizmeti; − camiler, mescitler vbg. −  dini mekanlar Devlet mekanları; 
− imamlar, müftüler, vbg. −  din adamları Devlet memuru olmaktan çıkarılmalı ve bunların özlük hakları, 
maddi ve manevi kayıplara ugratılmaksızın, Devlet denetimindeki özel vakıflara ve sigorta şirketlerine 
devredilmelidir... Bu yazdıklarımdan din ve inanç karşıtı oldugum anlamı çıkarılmasın. Belki de bazılarınca 
yobaz sayılabilecek kadar dindarım. Elimde olmayarak içimde, Devlet’ten aldıgı maaş ve başka şeyler 
karşılıgı namaz kıldıran bir imama uymanın endişesini taşıyor; çok kere, tek başıma ibadeti, cemaatle olması 
yeglenen ibadete yegliyorum... 

101 Gerekçe ▶  Mahkemelerin her türlü baskıdan bagımsızlıgı, hakimlerin kararlarında adillikleriyle 
pekiştirilmiş olmalıdır. 

102 Gerekçe ▶  İfadede bir tutarsızlık yok mu?! Yasama Meclisi’nde, yani Millet’in Meclisi’nde, Millet’in 
vekilleri tarafından, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili sorular sorulursa, görüşmeler yapılırsa vy herhangi 
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(4)  Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; 
bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez. 

B. Hakimlik ve savcılık teminatı 
Madde 139 −  (1)  Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe 

Anayasa’da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. 

(2)  Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, 
görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya yetkili 
mahkemece meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki 
istisnalar saklıdır. 

C. Hakimlik ve savcılık mesleği 
Madde 140 −  (1)  Hakimler ve savcılar, adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak 

görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür. 
(2)  Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre 

görev ifa ederler. 
(3)  Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve 

ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak 
değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, 
görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması 
ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik 
halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik 
teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

(4)  Hakimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler; askeri 
hakimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir.103 

(5)  Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmi ve özel hiçbir görev 
alamazlar. 

(6)  Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 
(7)  Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hakimler 

ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, hakimler ve savcılara ait esaslar 
dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hakimlere ve savcılara tanınan her türlü 
haklardan yararlanırlar. 

D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması 
Madde 141 −  (1)  Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir 

kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin 
kesin olarak gerekli kıldığı hallerde hakim tarafından karar verilebilir. 

(2)  Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. 

 
bir beyanda bulunulursa, Millet’in bu vekillerini tutklayıp yargılamak mı gerekir? Millete’in ait olan 
egemenlik ‘kendini yönetme hakkı’nın zorunlu bir sonucu olarak oylarıyla vekillerine verdigi ‘sorgulama 
hakkı’, yargıya mı devredilirmiş oluyor? Özetle bu eylemin yaptırımı ne olur?... 

103  Gerekçe ▶  Burada da asker, sivil ayrımı, Anayasa’nın eşitlik ilkesi’ne aykırı. Bu ayırım 
yapılmamalı... 
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(3)  Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. 
(4)  Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının 

görevidir.104 

E. Mahkemelerin kuruluşu 
Madde 142 −  Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama 

usulleri kanunla düzenlenir. 
F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 

Madde 143−  (Mülga: 7/5/2004-5170/9. md.) 
G. Hâkim ve savcıların Adalet hizmetlerinin denetimi 
Madde 144 −  Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve 

genelgelere (Hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp 
yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip 
işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadıgını 
araştırma ve gerektiginde haklarında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanlıgının izni 
ile adalet müfettişleri tarafından yapılır. Adalet Bakanı soruşturma ve inceleme 
işlemlerini, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim 
veya savcı eliyle de yaptırabilir. Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden 
Adalet Bakanlıgınca denetimi, adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve 
esaslar kanunla düzenlenir. 

H. Askeri yargı105 
Madde 145 −  (1)  Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri 

tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; sadece askerî olan suçları ile bunların 
asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili 
olarak işledikleri askerî suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. 

(2)  Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî 
suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen 
askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler. 

(2)  Devlet’in güvenligine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür. 

(3)  Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde 
yargılanamaz. 

 
104 Gerekçe ▶  Davaların uzamasındaki önemli sebeplerin başında, hakim ve savcıların, kanıtları ve ifadeleri 

degerlendirmedeki bilgi eksiklikleri; bilirkişi belirlediklerinde ilgisiz ya da yetersiz kimseleri seçmiş olmaları 
gelmektedir. Bu durum, özellikle saglık hizmetlerinde oldugu gibi adli hizmetlerde de, özel mahkemelere 
intikal ettirilmiş davaların başarıyla sonuçlandırılabilmesi için, bu mahkemelerdeki hakim ve savcıların, 
mahkemenin alanının gerektirdigi, saglık, egitim, veraset, menkul ve gayrimenkul mülkiyet ve benzeri 
alanlarda ihtisas yapmış olmalarını zorunlu kılmaktadır. Yerel dil, lehçe ve agızları bilmeyen, Osmanlıca 
bilmeyen, yardımcı / yabancı dil bilmeyen hakim ve savcılar, hiç yoktan kendilerini, birçok konuda 
çevirmenlerin; üretim, tüketim, ticaret, borsa, saglık, veraset, kadastro vbg. konularında ise konuyla ilgisi 
olmayan bilirkişilerin insafına bırakmak zorunda kalmaktadırlar... 

105 Gerekçe ▶  Askeri ve sivil yargı ayırımı eşitlik ilkesiyle bagdaşmayacagına göre bu ayırıma son verilmeli 
ve tek bir yargı sistemi olmalıdır. Disiplin suçları, her kurumda oldugu gibi, askerlik kurumunun da disiplin 
kurullarında görüşüldükten sonra gerekiyorsa, taraflarca, her türlü baskıdan bagımsız ve adil yargıya intikal 
ettirilmelidir. 
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(4)  Savaş halinde gerekebilecek Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim 
hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve 
gerektiginde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla 
düzenlenir. 

(5)  Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî 
savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin mahkemesinde görevli bulundukları komutanlık 
ile ilişkileri, mahkemelerin, her türlü baskıdan bagımsızlıgı, ve hâkimlik teminatı esaslarına, 
askerlik hizmetinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrıca askerî hâkimlerin 
yargı hizmeti dışındaki askerî hizmetler yönünden askerî hizmetlerin gereklerine göre 
teşkilatında görevli bulundukları komutanlık ile olan ilişkilerini de gösterir. 

II. Yüksek mahkemeler 

A. Anayasa Mahkemesi 
1. Kuruluşu 
Madde 146 −  (1)  Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve dört yedek ondokuz üyeden 

kurulur. 
(2)  Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek 

üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Sayıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının salt 
çogunlugu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi ise 
Yüksekögretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yüksekögretim kurumları ögretim 
üyeleri içinden gösterecegi üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek üyeyi üst kademe 
yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. 

(2)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel 
Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday 
içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üçer aday 
içinden yapacagı gizli oylamayla seçer. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nde 
yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve 
ikinci oylamada üye tam sayısının salt çogunlugu aranır. İkinci oylamada salt çogunluk 
saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü 
oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. 

(3)  Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş 
yer için gösterecekleri üçer aday içinden; üç üyeyi Yüksekögretim Kurulunun kendi 
üyesi olmayan yüksekögretim kurumları ögretim üyeleri arasından gösterecegi üçer 
aday içinden; beş üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar veya Anayasa 
Mahkemesi raportörleri arasından; iki üyeyi ise yüksek ögrenim görmüş Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları arasından seçer. 

(4)  Yargıtay, Danıştay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel 
kurullarından, Anayasa Mahkemesi üyeligine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, 
her boş üyelik için, bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy alan üç kişi 
aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üç aday 
için yapılacak seçimde de her bir baro başkanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve en 
fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. 

(5)  Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş 
olması kaydıyla; yüksekögretim kurumları ögretim üyelerinin profesör veya doçent 
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unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe 
yöneticilerinin yüksekögrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış 
olması şarttır. 

(6)  Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt 
çogunlugu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer üç daire başkanı seçilir. 
Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

(7)  Anayasa Mahkemesi üyeleri, asli görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev 
alamazlar. 

2. Üyelerin görev süresi ve üyeligin sona ermesi 
Madde 147 −  (1)  Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse 

iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını 
doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan 
üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. 

(2)  Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hakimlik mesleğinden çıkarılmayı 
gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık 
bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa 
Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

3. Görev ve yetkileri 
Madde 148 −  (1)  Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde 

kararnamelerin ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil 
ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil 
bakımından inceler ve denetler ve anayasa şikayeti başvurularını karara baglar. Ancak, 
olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde 
kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa 
Mahkemesinde dava açılamaz. 

(2)  Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen 
çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna 
ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil 
bakımından denetleme, Cumhurbaşkanı’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün 
geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def'i yoluyla da ileri 
sürülemez. 

(3)  Herkes, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki anayasal hak ve 
özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildigi iddiasıyla ve kanun 
yollarının tüketilmiş olması şartıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 

(4)  Anayasa şikâyetinde kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda 
inceleme yapılamaz. 

(5)  Anayasa şikâyetine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 
(6)  Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı’nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa 

Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Askeri Yargıtay, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi 106  Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet 

 
106 Gerekçe ▶  Askeri ve sivil yargı ayırımı eşitlik ilkesiyle bagdaşmayacagına göre bu ayırıma son verilmeli 

ve tek bir yargı sistemi olmalıdır. 
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Başsavcıvekilini, Hakimler Yüksek / Üst Kurulu (HY/ÜK), ve Savcılar Yüksek / Üst Kurulu 
(SY/ÜK)107 ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan 
sıfatıyla yargılar. 

(7)  Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet 
Başsavcıvekili yapar. 

(8)  Yüce Divan kararlarına karşı Yüce Divan kararlarına yeniden inceleme 
başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdigi kararlar 
kesindir. 

(9)  Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir. 

4. Çalışma ve yargılama usulü 
Madde 149 −  (1)   (Degişik: 3.10.2001-4709/33 md.) Anayasa Mahkemesi, Başkan 

ve on üye ile toplanır, salt çogunluk ile karar verir. Anayasa degişikliklerinde iptale ve siyasî 
parti davalarında kapatılmaya karar verebilmesi için beşte üç oy çoklugu şarttır. (31) Anayasa 
Mahkemesi, üç daire ve Genel Kurul halinde çalışır. Daireler, daire başkanının 
başkanlıgında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının 
başkanlıgında en az ondört üye ile toplanır. Daireler ve Genel Kurul kararlarını salt 
çogunlukla alır. Anayasa şikâyetlerinin kabul edilebilirlik incelemesi için ön 
komisyonlar oluşturulabilir. 

 (2)  Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce 
Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır. 

 (3)  Anayasa degişikliginde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet 
yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için üye tamsayısının üçte iki oy 
çoklugu şarttır. 

(4)  Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesi’nce öncelikle 
incelenip karara bağlanır. 

(5)  Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu, Genel Kurul ve dairelerin yargılama 
usulleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, daire ve komisyonların oluşumu ve üyeleri 
arasındaki işbölümü kendi yapacagı İçtüzükle düzenlenir. 

(6)  Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktıgı davalar dışında kalan işleri 
dosya üzerinde inceler. Ancak, anayasa şikayeti başvurularında duruşma yapılmasına 
karar verilebilir. Mahkeme ayrıca gerekli gördügü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek 
üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çagırabilir (Ek ibare: 23.7.1995-4121/14 md.) 
ve siyasî partilerin temelli kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlıgının veya 
tayin edecegi bir vekilin savunmasını dinler. 

5. İptal davası 
Madde 150 −  Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye 

Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli Madde ve hükümlerinin 
şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan 
doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanı’na, iktidar ve anamuhalefet partisi 
Meclis grupları ile Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte 

 
107 Gerekçe ▶  bkz. : Madde 159. 
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biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar 
partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır. 

6. Dava açma süresi 
Madde 151 −  Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, 

iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya içtüzüğün Resmi Gazetede 
yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer. 

7. Anayasa’ya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi 
Madde 152 −  (1)  Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun 

veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa 
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. 

(2)  Mahkeme, Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz 
merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır. 

(3)  Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde 
kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun 
hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar 
kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır. 

(4)  Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi 
Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa’ya 
aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. 

8. Anayasa Mahkemesinin kararları 
Madde 153 −  (1)  Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları 

gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 
(2)  Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını 

veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol 
açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

(3)  Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı 
tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe 
gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden 
başlayarak bir yılı geçemez. 

(4)  İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı 
veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. 

(5)  İptal kararları geriye yürümez. 
(6)  Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, 

yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. 

B. Yargıtay 
Madde 154 −  (1)  Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir 

adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla 
gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 
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(2)  Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları 
ile bu meslekten sayılanlar arasından, hakimler, Hakimler Yüksek / Üst Kurulunca ve 
savcılar, Savcılar Yüksek / Üst Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
seçilirler. 

(3)  Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi 
üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla 
dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

(4)  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Genel 
Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından 
Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

(5)  Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve 
üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri ve seçim 
usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

C. Danıştay 
Madde 155 −  (1)  Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari 

yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen 
belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

(2)  (Değişik ikinci fıkra: 13/8/1999-4446/3. md.) Danıştay, davaları görmek, 
Başbakan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu 
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini 
bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen 
diğer işleri yapmakla görevlidir. 

(3)  Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu 
meslekten sayılanlar arasından, hakimler, Hakimler Yüksek / Üst Kurulu ve savcılar, Savcılar 
Yüksek / Üst Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından 
Cumhurbaşkanı; tarafından seçilirler. 

(4)  Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri 
arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl 
için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

(5)  Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire 
başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

D. Askeri Yargıtay108 
Madde 156 −  Askeri Yargıtay, askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin 

son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakar. 

Askeri Yargıtay üyeleri birinci sınıf askeri hakimler arasından Askeri Yargıtay 
Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği 
üçer aday içinden Cumhurbaşkanı’nca seçilir. 

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları Askeri 
Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 

 
108 Gerekçe ▶  Askeri ve sivil yargı ayırımı eşitlik ilkesiyle bagdaşmayacagına göre bu ayırıma son verilmeli 

ve tek bir yargı sistemi olmalıdır. 
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Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, 
mahkemelerin, her türlü baskıdan  bagımsızlıgı, ve hâkimlik teminatı ve askerlik 
hizmetlerinin gereklerine esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi109 
Madde 157 −  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis 

edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve 
eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. 
Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı 
aranmaz. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından olan üyeleri, 
mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile 
birinci sınıf askeri hakimler arasından her boş yer için gösterilecek üç aday içinden; hakim 
sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, 
Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanı’nca 
seçilir. 

Askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır. 
Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları hakim sınıfından olanlar 

arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, 

mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı ve 
askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. 

F. Uyuşmazlık Mahkemesi 
Madde 158 −  (1)  Uyuşmazlık Mahkemesi, adli, idari ve diger askeri yargı 

mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. 
(2)  Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile 

işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi 
üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. 

(3)  Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, 
Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır. 

 
109 Gerekçe ▶  Askeri ve sivil yargı ayırımı eşitlik ilkesiyle bagdaşmayacagına göre bu ayırıma son verilmeli 

ve tek bir yargı sistemi olmalıdır. 
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III. Hakimler Yüksek / Üst Kurulu (HÜK) ve Savcılar Yüksek / Üst Kurulu 
(SÜK)110 

Madde 159 −  (1)  Hakimler Yüksek / Üst Kurulu ve Savcılar Yüksek / Üst Kurulu, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yaparlar. 

(2)  Hâkimler Yüksek / Üst Kurulu ve Savcılar Yüksek / Üst Kurulu yirmibirer 
asıl ve onar yedek üyeden oluşur; üçer daire halinde çalışırlar. 

(3)  Kurulunların Başkanı, Adalet konusunda, Hükümet’e, Millet Meclisi’ne ve 
dolayısıyla Millet’e hesap vermekle yükümlü olan Adalet Bakanı’dır. Gerektiginde Adalet 
Bakanı’nı hak ve hukuk konusunda bilgilendirmekle yükümlü olan Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı da Kurulunların tabii üyesidir. Ancak, her ikisinin de, alınacak kararlar öncesinde 
fikir beyan etme hakları olmasına ragmen − alınacak kararlardan sorumlu tutulamayacakları 
için taraf olup −  oy kullanma hakları yoktur. 

(4)  Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlıgı Müsteşarı Kurulun 
tabii üyesidir. Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve 
iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik için 
gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanı’nca, dört yıl için seçilir. Süresi biten 
üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkanvekili 
seçer. Kurulların, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yüksek ögretim 
kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan ögretim üyeleri, 
üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanı’nca, bir asıl ve bir 
yedek üyesi Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından Anayasa Mahkemesince, üç asıl 
ve iki yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir 
yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca, yedi asıl ve dört 
yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş 
adlî yargı hâkimleri ve savcıları arasından adlî yargı hâkimleri ve savcılarınca, üç asıl 
ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 
yitirmemiş idarî yargı hâkimleri ve savcıları arasından idarî yargı hâkimleri ve 
savcılarınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

(5)  Her Kurul üyeligi seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 
altmış gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri 
dolmadan Kurul üyeliginin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün 
içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır. Diger üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin 
yedegi tarafından kalan süre tamamlanır. 

(6)  Yargıtay ve Danıştay genel kurullarından seçilecek Her Kurul üyeligi için 
her üyenin, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek Her 
Kurul üyeligi için her hâkim ve savcının; ancak bir aday için oy kullanacagı seçimlerde, 

 
110 Gerekçe ▶  Sivil ve demokratik rejimlerde, Yasama ve Yürütme, dogrudan ; Yargı da, ya dogrudan ya da 

− ‘üst kurul’larının seçim ve atamalarını yapan − Yürütme ve / vy Yasama üzerinden Millet’e karşı 
sorumludur. Hakimler, (‘yürütme’ ile ilgili) karar ; savcılar, (‘yasama’ ile ilgili) iddia makamlarının 
üyeleridir. İddia ve karar makamlarının üyelerinin birbirlerini en azından duygusal olarak etkilemelerine 
yol açabilecek bir çatı altında toplamak ne ölçüde demokratik olabilir? Bu sebeple, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu (HSYK)’nun, ilgili hakimlerin oylarıyla seçilebilecek − ya da ‘yürütme’ 
(Cumhurbaşkanlıgı) tarafından seçilip atanacak − üyelerden oluşan Hakimler Yüksek / Üst Kurulu (HÜK) 
ve ilgili savcıların oylarıyla seçilebilecek − ya da ‘yasama’ (Meclis) tarafından seçilip atanacak − üyelerden 
oluşan Savcılar Yüksek / Üst Kurulu (SÜK) olarak iki ayrı kurul halinde oluşturulması daha demokratik 
olacaktır. Bu başlık altındaki maddenin (Madde 159) fıkraları bu anlayışla yeniden yazılmalıdır. 
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en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler her dönem için 
bir defada ve gizli oyla yapılır. 

(7)  Her Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlıgı Müsteşarı dışındaki asıl 
üyeleri, görevlerinin devamı süresince kanunda belirlenenler dışında başka bir görev 
alamazlar. 

(8)  Her Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanına aittir. Kurul Başkanı 
dairelerin çalışmalarına katılamaz. Her Kurul, kendi üyeleri arasından daire 
başkanlarını seçer. Başkan, yetkilerinden bir kısmını başkanvekili olarak belirledigi 
daire başkanına devredebilir. 

(9)  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; Kurullar, adlî ve idarî yargı hâkim ve 
savcılarını meslege kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci 
sınıfa ayırma, kadro dagıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar 
verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlıgının, 
bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir 
mahkemenin yargı çevresinin degiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara baglar; ayrıca, 
Anayasa ve kanunlarla verilen diger görevleri yerine getirir. 

(10)  Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve 
genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp 
yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip 
işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadıgını 
araştırma ve gerektiginde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin 
teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Her Kurulun Başkanının oluru ile Kurul 
müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve 
inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir. 

(11)  Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. 

(11)  Kurulunların meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki 
kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. 

(12)  Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim ve çalışma usulleriyle 
itirazların Kurul bünyesinde incelenmesi esasları kanunla düzenlenir. Her Kurula baglı 
Genel Sekreterlikler kurulur. Genel Sekreterler, birinci sınıf hâkim ve savcılardan ilgili 
Kurulun teklif ettigi üç aday arasından ilgili Kurul Başkanı tarafından atanır. 
Kurulların müfettişleri ile Kurullarda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve 
savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi ilgili Kurullara aittir. 

(13)  Adalet Bakanlıgının merkez kuruluşunda, baglı ve ilgili kuruluşlarında 
geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıların ile adalet müfettişlerini, 
muvafakatlerini alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir. 

(14)  Adalet Bakanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk toplantısında 
onaya sunulmak üzere, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması 
için hâkim ve savcıları geçici yetki ile görevlendirebilir. 

(14)  Kurulların üyelerinin seçimi, dairelerinin oluşumu ve işbölümüleri, 
Kurullarıun ve dairelerinin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve 
esasları, dairelerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi 
usulü ile Genel Sekreterliklergin kuruluş ve görevleri ilgili kanunlarla düzenlenir. 
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IV. Sayıştay 
Madde 160 −  (1)  Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri 

ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. 
Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.(32) 

(2)  Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay 
kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. 

(3)  (Ek üçüncü fıkra: 29/10/2005-5428/2. md.) Mahallî idarelerin hesap ve 
işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. 

(4)  Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, 
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve 
üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

(Mülga son fıkra: 7/5/2004-5170/10. md.) 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Mali ve Ekonomik Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Mali Hükümler 
I. Bütçe 

A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
Madde 161 −  (1)  Devlet’in ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel 

kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. 
(2)  (Değişik ikinci fıkra: 29/10/2005-5428/3. md.) Malî yıl başlangıcı ile merkezi 

yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir. 
(3)  Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve 

hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. 
(4)  Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. 

B. Bütçenin görüşülmesi 
Madde 162 −  (1)  Bakanlar Kurulu, merkezî yönetim bütçe tasarısı ile milli bütçe 

tahminlerini gösteren raporu, mali yıl başından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ne sunar.(33) 

(2)  Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incelenir. Bu 
komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az yirmibeş üye verilmek şartı 
ile, siyasi parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili gözönünde tutulur. 

(3)  Bütçe Komisyonunun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nde görüşülür ve mali yıl başına kadar karara bağlanır. 

(4)  (Değişik dördüncü fıkra: 29/10/2005-5428/4. md.) Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, 
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her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik 
önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. 

(5)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının 
Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde 
bulunamazlar. 

C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları 
Madde 163 −  Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın 

sınırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine 
dair bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede 
değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik 
tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine mali yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve 
tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunludur.(33) 

D. Kesinhesap 
Madde 164 −  (1)  Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul 

edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar 
Kurulunca Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Sayıştay, genel uygunluk 
bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 
yetmişbeş gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ne sunar. 

(2)  Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe 
Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu 
tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl 
bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar. 

(3)  Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi’ne verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştay’ca sonuçlandırılamamış 
denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. 

E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi 
Madde 165 −  Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak Devlet’e ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi’nce denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ekonomik Hükümler 

I. Planlama 
Madde 166 −  (1)  Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve 

tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının 
döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla 
gerekli teşkilatı kurmak Devlet’in görevidir. 

(2)  Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde 
dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum 
yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. 
Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 

(3)  Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi’nce onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak 
değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 
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II. Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi 
Madde 167 −  (1)  Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı 

ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma 
sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. 

(2)  Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla 
ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek 
mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki 
verilebilir. 

III. Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi 
Madde 168 −  Tabii servetler ve kaynaklar Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlet’e aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, 
gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, 
Devlet’in gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle 
yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken 
şartlar ve Devlet’çe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda 
gösterilir. 

IV. Ormanlar ve orman köylüsü 

A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
Madde 169 −  (1)  Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için 

gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu 
yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlet’e 
aittir. 

(2)  Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, 
Devlet’çe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı 
dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

(3)  Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman 
suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya 
daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. 

(4)  Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, 
aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 
31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş 
olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 

B. Orman köylüsünün korunması 
Madde 170- (1)  Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, 

ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde 
Devlet’le bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen 
bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları 
dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere 
yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi 
kanunla düzenlenir. 
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(2)  Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını 
kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

(3)  Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak 
derhal ağaçlandırılır. 

V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 
Madde 171 −  Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle 

üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini 
sağlayacak tedbirleri alır. 

(Mülga son fıkra : 23/7/1995-4121/15. md.) 

VI. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkarların korunması 
A. Tüketicilerin korunması 
Madde 172 −  Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin 

kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. 

B. Esnaf ve sanatkarların korunması 
Madde 173 −  Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

I. İnkılap kanunlarının korunması 
Madde 174 −  Anayasa’nın hiçbir hükmü, Türkiye Cumhuriyeti toplumunu çağdaş 

uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma 
amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasa’nın halkoyu (referandum) ile 
kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasa’ya aykırı olduğu şeklinde 
anlaşılamaz ve yorumlanamaz: 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine 

ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunu Medenisiyle 

kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah 
esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkanın Kabulü Hakkında 
Kanun; 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Harflerinin Kabul 
ve Tatbiki hakkında Kanun; 

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve 
Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun; 

8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 
Kanun. 
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ALTINCI KISIM 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1 −  Anayasa’nın halkoylaması (referandum) sonucu, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul edildiğinin usulünce ilanı ile birlikte, halkoylaması 
(referandum) tarihindeki Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı 
sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanı’na tanınan 
görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 18 Eylül 1980 tarihinde Devlet Başkanı olarak 
içtiği and yürürlükte kalır. Yedi yıllık sürenin sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimi Anayasa’da 
öngörülen hükümlere göre yapılır. 

Cumhurbaşkanı, ilk genel seçimler sonucu Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi toplanıp; Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar, 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı 
Kanunla teşekkül etmiş olan Milli Güvenlik Konseyinin Başkanlığını da yürütür. 

İlk milletvekili genel seçimleri sonunda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
toplanıp göreve başlayıncaya kadar geçecek süre içinde, Cumhurbaşkanlığının herhangi bir 
surette boşalması halinde, Milli Güvenlik Konseyinin en kıdemli üyesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi toplanıp Anayasa’ya göre yeni Cumhurbaşkanı’nı seçinceye kadar, 
Cumhurbaşkanı’na vekalet eder ve O'nun Anayasa’daki bütün görevlerini yerine getirir ve 
yetkilerini kullanır. 

Geçici Madde 2 −  12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Kanunla kuruluşu gösterilen 
Milli Güvenlik Konseyi, Anayasa’ya dayalı olarak hazırlanacak Siyasi Partiler Kanunu ile 
Seçim Kanununa göre yapılacak ilk genel seçimler sonucu Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi toplanıp Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanun ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunlara göre görevlerini devam 
ettirir. 

Anayasa’nın kabulünden sonra 2356 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki Milli 
Güvenlik Konseyi Üyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde 
doldurulması usulüne ilişkin hüküm uygulanmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başladıktan sonra, Milli 
Güvenlik Konseyi, altı yıllık bir süre için Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi sıfatını alırlar. Milli Güvenlik 
Konseyi üyesi olarak 18 Eylül 1980 tarihinde içtikleri and yürürlükte kalır. Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi Üyeleri, Anayasa’da Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyelerinin haiz 
bulundukları özlük hakları ile dokunulmazlığına sahip olurlar. Altı yıllık süre sonunda 
Cumhurbaşkanlığı Konseyinin hukuki varlığı sona erer. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevleri şunlardır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisince kabul edilerek 

Cumhurbaşkanlığına gönderilen, Anayasa’da yazılı temel hak ve hürriyetlere ve ödevlere, 
laiklik ilkesine, Atatürk111 inkılaplarının, milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunmasına, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna, Milletlerarası andlaşmalara, dış ülkelere silahlı 
kuvvet gönderilmesine ve yabancı kuvvetlerin Türkiyeye kabulüne, olağanüstü yönetime, 
sıkıyönetim ve savaş haline dair kanunlar ile Cumhurbaşkanı’nca gerekli görülen diğer 
kanunları Cumhurbaşkanı’na tanınan onbeş günlük sürenin ilk on günü içinde incelemek; 

b) Cumhurbaşkanı’nın istemi ve tespit edeceği süre içinde: 

 
111 Gerekçe ▶  bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (1)’deki son dipnotu. 
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Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesine, olağanüstü yönetim yetkisinin 
kullanılmasına ve alınacak tedbirlere, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yönetim ve 
gözetimine, gençliğin yetiştirilmesine ve Diyanet İşlerinin112 düzenlenmesine ilişkin konuları 
incelemek ve görüş bildirmek; 

c) Cumhurbaşkanı’nın istemine göre, iç ve dış güvenlik ile gerekli görülen diğer 
konularda inceleme ve araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanı’na sunmak. 

Geçici Madde 3 −  Anayasa’ya göre yapılacak ilk milletvekili genel seçimi 
sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanını 
oluşturması ile birlikte: 

a) 27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun, 
b) 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun, 

c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun, 
Yürürlükten kalkar ve Milli Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisinin hukuki 

varlıkları sona erer. 
Geçici Madde 4 −  (Mülga: 17/5/1987-3361/4. md.)(34) 
Geçici Madde 5 −  Yapılacak ilk milletvekili genel seçimi sonucunun Yüksek 

Seçim Kurulunca ilanını takip eden onuncu gün, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi binasında, saat 15.00 de kendiliğinden 
toplanır. Bu toplantıya en yaşlı Milletvekili Başkanlık eder. Bu toplantıda milletvekilleri 
andiçerler. 

Geçici Madde 6 −  Anayasa’ya göre kurulan Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisinin toplantı ve çalışmaları için kendi içtüzükleri yapılıncaya kadar, Millet Meclisinin 
12 Eylül 1980 tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğünün, Anayasa’ya aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 7 −  İlk milletvekili genel seçimi sonunda, Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi toplanıp, yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında olan 
Bakanlar Kurulunun görevi devam eder. 

Geçici Madde 8 −  Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulların 
kuruluş, görev, yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anayasa’da konulması veya 
değiştirilmesi öngörülen diğer kanunlar, Anayasa’nın kabulünden başlayarak Kurucu 
Meclisin görev süresi içerisinde, bu süre içerisinde yetiştirilemeyenler, seçimle gelen Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl sonuna kadar çıkartılır. 

Geçici Madde 9 −  İlk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı kurulduktan sonra altı yıllık süre içinde yapılacak 
Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisine geri 
gönderebilir. Bu takdirde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen 
Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen kabul edip tekrar Cumhurbaşkanı’na 
gönderebilmesi, üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun oyu ile mümkün olabilir. 

Geçici Madde 10 −  Mahalli İdare seçimleri en geç Türkiye Cumhuriyeti Büyük 
Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl içinde yapılır. 

 
112 Gerekçe ▶  bkz. Madde 136’daki dipnotu. 
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Geçici Madde 11 −  Anayasa’nın halkoyu (referandum) ile kabul edildiği tarihte 
Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların kadroları ile görevleri devam eder. 
Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu suretle kazanmış oldukları 
sıfatları saklı kalır. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar boşalan asıl üye 
kadrosuna, asıl ve yedek üye sayısı toplamı onbeşe ininceye kadar da boşalan yedek üye 
kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkemesinin yeni düzenlemeye intibakı sağlanıncaya 
kadar asıl üye sayısının onbirden, asıl ve yedek üye sayıları toplamının onbeşden aşağı 
düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde bu Anayasa’nın kabul ettiği esasa ve sıraya uyulur. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar dava ve işlerde 22/4/1962 
gün ve 44 sayılı Kanunun öngördüğü toplanma yeter sayısı uygulanır. 

Geçici Madde 12 −  13/5/1981 gün ve 2461 sayılı Hakimler Yüksek / Üst Kurulu ve 
Savcılar Yüksek / Üst Kurulu Kanununun geçici 1 inci maddesi uyarınca Yargıtay ve 
Danıştaydan Kurulun asıl ve yedek üyeliğine; 1730 sayılı Yargıtay Kanununa 25/6/1981 gün 
ve 2483 sayılı Kanunla eklenen geçici Madde uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı ile 
Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine; 6/1/1982 gün ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 14 
üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Danıştay Başkanlığına, Başsavcılığına, 
başkanvekilliklerine ve daire başkanlıklarına, Devlet Başkanınca seçilmiş bulunanlar, 
seçildikleri dönem için bu görevlerine devam ederler. 

6/1/1982 gün ve 2576 sayılı Kanunun geçici maddelerinin idari mahkemeler Başkan 
ve üyeliklerine atamalara ilişkin hükümleri de saklıdır. 

Geçici Madde 13 −  Hakimler Yüksek / Üst Kurulu ve Savcılar Yüksek / Üst 
Kuruluna Yargıtaydan seçilmesi gereken bir asıl ve bir yedek üyenin seçimleri Anayasa’nın 
yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yapılır. 

Seçilen üyeler göreve başlayıncaya kadar Kurul, toplantı yeter sayısını oluşturacak 
yedek üyenin katılmasıyla çalışmalarını yapar. 

Geçici Madde 14 −  Sendikaların gelirlerini Devlet bankalarında muhafaza 
etmelerine ilişkin yükümlülükleri, Anayasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki 
yıl içinde yerine getirilir. 

Geçici Madde 15 −  12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 
geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türkiye Cumhuriyeti milleti adına 
kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi 
döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa 
eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali 
veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine 
başvurulamaz. 

Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce 
uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.113 

(Mülga: 3/10/2001-4709/34. md.) 

 
113 Gerekçe ▶  Gerekçesi de “yaptıgım yanıma kar kalsın” olmalı... 
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GEÇİCİ MADDE 15. −  12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu 
toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 
geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 
sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde 
kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden 
Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî 
veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı 
merciine başvurulamaz. 

Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve 
görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve 
uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

(Son fıkra mülga: 3.10.2001-4709/34 md.) 
Geçici Madde 16 −  Anayasa’nın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve 

sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi 
bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasa’nın halkoylamasını takip 
eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer 
halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. 

Geçici Madde 17 −  (Ek: 10/5/2007-5659/1. md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk genel seçimde, Anayasa’nın 

67 nci maddesinin son fıkrası 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
bağımsız adayların birleşik oy pusulasında yer almasına ilişkin hükümleri bakımından 
uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 18 - Bu Kanunun 6 ncı maddesiyle Anayasa’nın 69 uncu 
maddesinde yapılan degişiklikler, Anayasa Mahkemesinde görülmekte olan davalarda 
da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 19 - (1)  Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte Anayasa 
Mahkemesinin mevcut yedek üyeleri asıl üye sıfatını kazanır. 

(2)  Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren otuz gün içinde, birer üye, 
Sayıştay Genel Kurulunun ve baro başkanlarının güsterecekleri üçer aday arasından 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam 
sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çogunlugu aranır. İkinci 
oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü 
oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. 

(3)  Sayıştay Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeligine aday göstermek 
için yapılacak seçimlerde, bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy alan üç 
kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üç 
aday için yapılacak seçimde de her bir baro başkanı ancak bir aday için oy kullanabilir 
ve en fazla oy alan üç kişi aday güsterilmiş sayılır. 

(4)  Cumhurbaşkanı, yüksekögrenim görmüş Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları arasından iki üyeyi seçer. 

(5)  Anayasa Mahkemesi üyeligine aday güsteren kurumların halen mevcut 
üyeleri ile kendi kontenjanlarından seçilmiş yedek üyeler, tamamlama seçiminde güz 
ününde bulundurulur. 
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(6)  Anayasa şikayetine ilişkin gerekli düzenlemeler iki yıl içinde tamamlanır. 
Uygulama kanununun yürürlüge girdigi tarihten itibaren anayasa şikâyeti başvuruları 
kabul edilir. 

(7)  Anayasa Mahkemesinde halen belli görevlere seçilmiş olanların bu sıfatları 
seçilmiş oldukları sürenin sonuna kadar devam eder. Bu Kanunun yürürlüge girdigi 
tarihte üye olanlar yaş haddine kadar görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 20 - (1)  Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren otuz 
gün içinde aşagıda belirtilen esas ve usuller dahilinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üyeleri seçilir. 
a) Cumhurbaşkanı, hâkimlik meslegine alınmasına engel bir hali olmayan; yüksek 

ögretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında en az onbeş yıldan 
beri görev yapan ögretim üyeleri, üst kademe yüneticileri ile meslekte fiilen onbeş 
yılını doldurmuş avukatlar arasından dört üye seçer. Cumhurbaşkanı, üst kademe 
yöneticileri arasından seçecegi Kurul üyesini, bakanlık, müsteşarlık, müsteşar 
yardımcılıgı, valilik, Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreterligi, kamu kurum ve 
kuruluşlarında genel müdürlük veya teftiş kurulu başkanlıgı görevlerini yapanlar 
arasından seçer. 

b) Anayasa Mahkemesi, bir asıl ve bir yedek üyeyi Anayasa Mahkemesi raportörleri 
arasından seçer. Mahkeme Başkanı bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren 
yedi gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye adaylık başvurularını ilân 
eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar başvurularını yaparlar. Başvuru 
tarihinin sona erdigi günden itibaren onbeş gün içinde Mahkeme, adaylar arasından 
bir asıl ve bir yedek üyeyi seçer. 

c) Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay üyeleri arasından üç asıl ve iki yedek üye seçer. Bu 
Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren yedi gün içinde Yargıtay Birinci Başkanı 
adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Birinci 
Başkanlıga başvurur. Başvuru tarihinin sona erdigi günden itibaren onbeş gün içinde 
Yargıtay Genel Kurulu seçim yapar. Her Yargıtay üyesinin sadece bir aday için oy 
kullanabilecegi seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş 
olur. 

ç) Danıştay Genel Kurulu, Danıştay üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek üye seçer. Bu 
Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren yedi gün içinde Danıştay Başkanı adaylık 
başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Başkanlıga 
başvurur. Başvuru tarihinin sona erdigi günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay 
Genel Kurulu seçim yapar. Her Danıştay üyesinin sadece bir aday için oy 
kullanabilecegi seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş 
olur. 

d) Yedi asıl ve dürt yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren 
nitelikleri yitirmemiş olan adli yargı hâkim ve savcıları arasından, adli yargı hâkim ve 
savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde seçilir. Bu 
Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu 
adaylık başvurularını ilân eder. İlân tarihinden itibaren üç gün içinde adaylar Yüksek 
Seçim Kuruluna başvurur. Başvuru tarihinin sona erdigi günden itibaren iki gün 
içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların başvurularını inceler ve aday listesini 
belirleyerek ilân eder. Takip eden iki gün içinde bu listeye karşı itiraz edilebilir. İtiraz 
süresinin sona erdigi günden itibaren iki gün içinde itirazlar incelenir, sonuçlandırılır 
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ve kesin aday listesi ilân edilir. Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilân ettigi 
tarihten sonraki ikinci Pazar günü her ilde, il seçim kurulunun gözetim ve denetimi 
altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcılar oy 
kullanır. İl seçim kurulları o ilde oy kullanacak hâkim ve savcıların sayısına göre 
sandık kurulları oluşturur. Sandık kurullarının işlem, tedbir ve kararlarına karşı 
yapılan şikâyet ve itirazlar il seçim kurulunca karara baglanır. Adaylar propaganda 
yapamazlar; sadece, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde özgeçmişlerini bu iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde 
yayımlayabilirler. Bu seçimlerdeher seçmen sadece bir aday için oy kullanabilir. 
Seçimlerde en çok oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. 
Kullanılacak oy pusulalarıyla ilgili diger hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını kendisi bastırabilecegi gibi 
gerektiginde uygun görecegi il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. 
Yapılacak seçimlerde, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu bende aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

 e) üç asıl ve iki yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren 
nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları arasından, idari yargı hâkim ve 
savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun güzetim ve denetiminde seçilir. Bülge 
idare mahkemelerinin bulundugu illerde, il seçim kurulunun güzetim ve denetimi 
altında yapılacak bu seçimlerde, o bülge idare mahkemesinde ve yargı çevresi 
içerisinde kalan yerlerde görev yapan idari yargı hâkim ve savcıları oy kullanır. Bu 
seçimler hakkında da (d) bendi hükümleri uygulanır. 

(2)  Birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentleri uyarınca seçilen Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun asıl üyeleri bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonraki 
otuzuncu günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. 

(3)  Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun Yargıtaydan gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçilmiş oldukları 
sürenin sonuna kadar devam eder. Bu üyelerden görev süresini tamamlayanların yerine 
birinci fıkranın (c) bendi uyarınca seçilenler sırayla göreve başlarlar. 

(4)  Bu Madde uyarınca seçilen üyelerin göreve başlamasını müteakip yapılacak 
ilk Kurul toplantısında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Danıştaydan gelen asıl 
ve yedek üyelerinden ad çekme suretiyle belirlenen bir asıl ve bir yedek üyesinin görevi 
sona erer. Kalan asıl ve yedek üye ise seçilmiş oldukları sürenin sonuna kadar 
görevlerine devam eder. Bu üyelerden görev süresini tamamlayanların yerine birinci 
fıkranın (ç) bendi uyarınca seçilenler göreve başlarlar. 

(5)  Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri uyarınca seçilen üyelerden, üçüncü ve 
dürdüncü fıkra uyarınca göreve başlayanların görev süresi, birinci fıkranın (a), (b), (d) 
ve (e) bentleri uyarınca seçilen diger Kurul üyelerinin görev süresinin bittigi tarihte 
sona erer. 

(6)  İlgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna seçilen asıl üyeler, Yargıtay daire başkanı için ilgili 
mevzuatında öngürülen tüm malî ve sosyal haklar ile emeklilik hakkından aynen 
yararlanırlar. Ayrıca, Kurulun Başkanı dışındaki asıl üyelerine, 30000 güsterge 
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda aylık ek tazminat ödenir. 
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(7)  İlgili kanunlarda düzenleme yapılıncaya kadar, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, 

a) Anayasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, yürürlükteki kanun 
hükümlerine güre Kurul şeklinde çalışır. 

b) İkinci fıkra uyarınca asıl üyelerinin göreve başladıgı tarihten itibaren bir 
hafta içinde Adalet Bakanının başkanlıgında toplanır ve bir geçici Başkanvekili seçer. 

c) En az onbeş üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çogunlugu ile karar 
verir. 

ç) Sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlıgı tarafından yürütülür. 
(8)  Bu Madde hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya 

kadar uygulanır. 
MADDE ? −  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer ve halkoyuna 

(referanduma) sunulması halinde tümüyle oylanır. 
YEDİNCİ KISIM 

Son Hükümler 
I. Anayasa’nın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına (referanduma) 

katılma: 
Madde 175 −  (Değişik: 17/5/1987-3361/3. md.)(35) (1)  Anayasa’nın değiştirilmesi 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla 
teklif edilebilir. Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa 
görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun 
gizli oyuyla mümkündür. 

(2)  Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu 
maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir. 

(3)  Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderebilir. Meclis, geri 
gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse 
Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna (referanduma) sunabilir. 

(4)  Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen 
Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği 
takdirde halkoyuna (referanduma) sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır. 

(5)  Doğrudan veya Cumhurbaşkanı’nın iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen 
maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna (referanduma) sunulabilir. Halkoylamasına 
(Referanduma) sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi 
Gazetede yayımlanır. 

(6)  Halkoyuna (referanduma) sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların 
yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında (referandumda) kullanılan geçerli oyların yarısından 
çoğunun kabul oyu olması gerekir. 

(7)  Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin 
kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına (referanduma) sunulması halinde, 
Anayasa’nın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı 
oylanacağını da karara bağlar. 
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(8)  Halkoylamasına (Referanduma), milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli 
genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır. 

II. Başlangıç ve kenar başlıkları 
Madde 176 −  (1)  Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç 

kısmı, Anayasa metnine dahildir. 
(2)  Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve 

maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden 
sayılmaz. 

III. Anayasa’nın yürürlüğe girmesi 
Madde 177 −  (1)  Bu Anayasa, halkoylaması (referandum) sonucu kabul edilip 

Resmi Gazetede yayımlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur ve aşağıda gösterilen 
istisnalar ile bu istisnaların yürürlüğe girmesine ait hükümler dışında bütünüyle yürürlüğe 
girer. 

a) İKİNCİ KISIM II. Bölümdeki; kişi hürriyeti ve güvenliği, basın ve yayımla ilgili 
hükümler, toplantı hak ve hürriyetleri, 

(2)  III. Bölümdeki çalışma ile ilgili hükümler, toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve 
lokavt ile ilgili hükümler, 

(3)  Bu hükümler yeni kanunları çıkarıldığında veya mevcut kanunlarda değişiklik 
yapıldığında ve her halde en geç Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi göreve 
başladığında yürürlüğe girer. Ancak bu hükümler yürürlüğe girinceye kadar mevcut kanunlar 
ve Milli Güvenlik Konseyinin bildiri ve kararları uygulanır. 

b) İKİNCİ KlSIM'daki; siyasi faaliyette bulunma hakları ile siyasi partilerle ilgili 
hükümler, bunlara dayalı olarak yeniden hazırlanacak Siyasi Partiler Kanununun; 

(4)  Seçme ve seçilme hakkı ise yine bu hükümlere dayalı olarak hazırlanacak Seçim 
Kanununun; 

(5)  Yayımlanması ile yürürlüğe girer. 
c) ÜÇÜNCÜ KISIM'daki; yasama ile ilgili hükümler; 
(6)  Bu hükümler ilk milletvekili genel seçimi sonucunun ilanı ile birlikte yürürlüğe 

girer. Ancak bu bölümdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkilerine ilişkin hükümleri, 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında 
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi göreve 
başlayıncaya kadar Milli Güvenlik Konseyince yerine getirilir. 

d) ÜÇÜNCÜ KISIM'daki; Cumhurbaşkanı başlığı altındaki görev ve yetkileri ile 
Devlet Denetleme Kurulu, Bakanlar Kurulu başlığı altındaki tüzükler, Milli Savunma, 
olağanüstü yönetim usulleri, idare başlığı altındaki mahalli idareler ile Atatürk114 Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu hariç diğer hükümler ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri hariç 
yargıya ilişkin bütün hükümler Anayasa’nın halkoylaması (referandum) Sonucunda 
kabulünün Resmi Gazetede ilanı ile birlikte yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kuruluna ait yürürlüğe girmeyen hükümler Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin 
göreve başlaması ile, mahalli idareler ile Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hükümler 
ise ilgili kanunların yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

 
114 Gerekçe ▶  bkz. : BAŞLANGIÇ − Fıkra : (1)’deki son dipnotu. 
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e) Anayasa’nın halkoylaması (referandum) sonucu kabulünün ilanıyle birlikte 
yürürlüğe girecek hükümleri ve mevcut ve kurulacak kurum, kuruluş ve kurullar için yeniden 
kanun yapılması veya mevcut kanunlarda değişiklik yapılması gerekiyorsa bunlara ilişkin 
işlemler mevcut kanunların Anayasa’ya aykırı olmayan hükümleri veya doğrudan Anayasa 
hükümleri, Anayasa’nın 11’inci maddesi gereğince uygulanır. 

f) Kesinhesap kanunu tasarılarının görüşülme usulünü düzenleyen 164 üncü 
maddenin ikinci fıkrası hükmü 1984 yılından itibaren uygulanmaya başlanır. 

—————————— 
(1) Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982'de Halkoylamasına (Referanduma) 

sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmış; 7/11/1982'de Halkoylamasına (Referandum) sunulduktan sonra 9/11/1982 
tarihli ve 17863 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yeniden yayımlanmıştır. 

(2) Anayasa'nın Başlangıç metni 23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(3) Bu fıkrada geçen, “Hiçbir düşünce ve mülahazanın” ibaresi, 3/10/2001 tarihli ve 4709 
sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle “Hiçbir faaliyetin” şeklinde değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir. 

(4) 9/2/2008 tarihli ve 5735 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu fıkraya “bütün 
işlemlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her türlü kamu hizmetlerinden 
yararlanılmasında” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. Daha sonra aynı ibare; 
Anayasa Mahkemesi’nin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile 
iptal edilmiştir. 

(5) 7/5/2004 tarihli ve 5170 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, 15 inci maddenin ikinci 
fıkrasında yer alan “ile, ölüm cezalarının infazı” ve aynı Kanunun 3 üncü maddesiyle de 
17 nci maddenin dördüncü fıkrasının başında geçen, “Mahkemelerce verilen ölüm 
cezalarının yerine getirilmesi hali ile” ibareleri Madde metinlerinden çıkartılmıştır. 

(6) Bu fıkrada geçen; “ülkenin ekonomik durumu” ibaresi, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı 
Kanunla metinden çıkarılmıştır. 

(7) Bu fıkraya, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle “savunma” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile adil yargılanma” ibaresi eklenmiş ve metne 
işlenmiştir. 

(8) Bu fıkraya, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle,”ve eşler 
arasında eşitliğe dayanır” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

(9) Bu maddenin kenar başlığı “E Devletleştirme” iken 13/8/1999 tarihli ve 4446 sayılı 
Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(10) Bu kenar başlığı;”Sosyal ve ekonomik hakların sınırı” iken, 3/10/2001 tarihli ve 4709 
sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(11) Bu fıkrada bulunan; “bulunan tutukluların seçme haklarını kullanmalarında” ibaresi, 
3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla “oy kullanılması ve” şeklinde değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. 

(12) Bu Madde başlığı 23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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(13) Bu fıkrada geçen “Otuz“ ibaresi, 13/10/2006 tarihli ve 5551 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesiyle “Yirmibeş“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(14) Bu fıkrada geçen “ideolojik veya anarşik eylemlere” ibaresi, 27/12/2002 tarihli ve 4777 
sayılı Kanunla “terör eylemlerine” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(15) 31/5/2007 tarihli ve 5678 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; 77 nci maddenin birinci 
fıkrasında geçen “beş” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiş, 2 nci maddesiyle, 79 uncu 
maddenin ikinci fıkrasında geçen "seçim tutanaklarını" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

(16) 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna (Referanduma) 
Sunulması Hakkında Kanun gereğince, halkoyuna (referandum) sunulmak üzere 
16/6/2007 tarihli ve 26554 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 16/10/2007 tarihli ve 5697 
sayılı Kanunla değişik 31/5/2007 tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21/10/2007 
tarihinde yapılan halkoylaması (referandum) sonucu kabul edilmiş ve buna ilişkin Yüksek 
Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

(17) 31/5/2007 tarihli ve 5678 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu fıkrada geçen “halkoyuna 
(referanduma) sunulması” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Cumhurbaşkanı’nın halk 
Millet tarafından seçilmesi” eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

(18) 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun gereğince, halkoyuna sunulmak üzere 16/6/2007 tarihli ve 26554 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla değişik 31/5/2007 
tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 21/10/2007 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul 
edilmiş ve buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

(19) Bu Madde başlığı, 23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(20) Bu maddenin birinci cümlesi “Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir.” şeklinde iken, 21/11/2001 tarihli ve 4720 sayılı 
Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(21) Bu fıkrada yer alan “Sosyal güvenlik kuruluşları” ibaresi 21/11/2001 tarihli ve 4720 
sayılı Kanun ile “T.C.Emekli Sandığı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(22) Bu arada bulunan, “Anayasa’nın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler 
hariç olmak üzere,” ibaresi 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla metinden 
çıkarılmıştır. 

(23) Bu arada yer alan, “, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine” ibaresi, 7/5/2004 tarihli ve 5170 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 
Madde metninden çıkartılmıştır. 

(24)Bu fıkrada geçen; ”on gün içinde” ibareleri, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla 
“beş gün içinde” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(25) 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun gereğince, halkoyuna sunulmak üzere 16/6/2007 tarihli ve 26554 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla değişik 31/5/2007 
tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik 
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Yapılması Hakkında Kanun 21/10/2007 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul 
edilmiş ve buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

(26) 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun gereğince, halkoyuna sunulmak üzere 16/6/2007 tarihli ve 26554 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla değişik 31/5/2007 
tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 21/10/2007 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul 
edilmiş ve buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

(27) 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun gereğince, halkoyuna sunulmak üzere 16/6/2007 tarihli ve 26554 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla değişik 31/5/2007 
tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 21/10/2007 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul 
edilmiş ve buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

(28) Bu fıkrada bulunan; “öncelikle dikkate alınır” ibaresi, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı 
Kanunla, “değerlendirilir” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(29) 29/10/2005 tarihli ve 5428 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “genel 
ve katma bütçelerin” ibaresi “merkezi yönetim bütçesinin” şeklinde değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. 

(30) Bu Madde başlığı " F. Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber 
ajansları" iken, 21/6/2005 tarihli ve 5370 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(31) Bu fıkrada bulunan “üçte iki” ibaresi, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla, “beşte 
üç” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(32) 29/10/2005 tarihli ve 5428 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “genel 
ve katma bütçeli dairelerin” ibaresi “merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 
idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(33) 29/10/2005 tarihli ve 5428 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 162 nci maddenin birinci 
fıkrasında yer alan “genel ve katma bütçe tasarıları” ibaresi “merkezî yönetim bütçe 
tasarısı”; 163 üncü maddede yer alan “genel ve katma bütçelerle” ibaresi “merkezî 
yönetim bütçesiyle” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(34) 25/3/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun gereğince, halkoyuna sunulmak üzere 18/5/1987 tarihli ve 19464 
Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17/5/1987 tarihli ve 3361 sayılı Kanun 
6/9/1987 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilmiş ve buna ilişkin Yüksek 
Seçim Kurulu Kararı 12/9/1987 tarihli ve 19572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

(35) 25/3/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun gereğince, halkoyuna sunulmak üzere 18/5/1987 tarihli ve 19464 
Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17/5/1987 tarihli ve 3361 sayılı Kanun 
6/9/1987 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilmiş ve buna ilişkin Yüksek 
Seçim Kurulu Kararı 12/9/1987 tarihli ve 19572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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18/10/1982 TARİHLİ VE 2709 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN 
HÜKÜMLER: 

1- 23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunun hükmüdür. 
Madde 16 −  Bu Kanunun halkoylamasına sunulması 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 fıkrası birlikte, 

9 ve 10 uncu maddeleri birlikte, 
11 inci maddesi, 

12 nci maddesi, 
Ayrı ayrı oylanır. 

Halkoylaması, ilk milletvekili genel seçimi ile birarada yapılır. 
2 −  13/8/1999 tarihli ve 4446 sayılı Kanunun hükmüdür. 
Madde 4 −  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına 

sunulması halinde 1 inci maddesi ayrı, 2 ve 3 üncü maddeleri birlikte ayrı oylanır. 
3 −  3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunun hükümleridir. 
Geçici Madde −  A) Bu Kanunun 24’üncü maddesi ile Anayasa’nın 67’nci 

maddesine son fıkra olarak eklenen hüküm bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
yapılacak ilk genel seçimde uygulanmaz. 

B) Bu Kanunun 28 inci maddesi ile Anayasa’nın 87’nci maddesinde yapılan 
değişiklik, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, Anayasa’nın 14’üncü maddesindeki fiilleri 
işleyenler hakkında uygulanmaz. 

Madde 35- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına 
sunulması halinde tümüyle oylanır. 

4 −  27/12/2002 tarihli ve 4777 sayılı Kanunun hükmüdür. 
Geçici Madde 1 −  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 67’nci maddesinin son 

fıkrası, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin 22 nci dönemi içinde yapılacak ilk ara 
seçimde uygulanmaz. 

Madde 3 −  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına 
sunulması halinde tümüyle oylanır. 



 91 

2709 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

Kanun No Farklı tarihte yürürlüğe giren 
maddeler 

Yürürlüğe giriş tarihi 

3361 67, 75, 175, Geçici Madde 4 (Bu Kanun 6/9/1987 tarihinde 
yapılan halkoylaması sonucu 
kabul edilmiş ve buna ilişkin 
Yüksek Seçim Kurulu kararı 
12/9/1987 tarihli ve 19572 
sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır.) 

3913 - 10/7/1993 
4121 8 inci maddesi İlk milletvekili genel seçiminin 

başlangıcı tarihinden itibaren 
Diğer hükümleri  26/7/1995 

4388 - 18/6/1999 
4446 - 14/8/1999 
4709 - 17/10/2001 
4720 - 1/12/2001 
4777 - 31/12/2002 
   
Değiştiren Kanun 
No 

2709 Sayılı Kanunun Değiştirilen 
Maddeleri 

Yürürlüğe giriş tarihi 

5170 10, 15, 17, 30, 38, 87, 90, 131, 143 ve 
160 

22/5/2004 

5370 133 23/6/2005 
5428 130, 160, 161, 162 ve 163 9/11/2005 
5551 76 7/10/2006 
5659 Geçici Madde 17 18/5/2007 
5678 77, 79, 96, 101, 102 (Bu Kanun 21/10/2007 

tarihinde yapılan halkoylaması 
sonucu kabul edilmiş ve buna 
ilişkin Yüksek Seçim Kurulu 
kararı 31/10/2007 tarihli ve 
26686 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır.) 

5735 10, 42 23/2/2008 
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DÉCLARATİON UNİVERSELLE DES 
DROİTS DE L'HOMME 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL 
BEYANNAMESİ 

Cette déclaration a été proclamée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à 
Paris le 10 décembre 1948 (résolution 217 
A de l'Assemblée générale). 

Bu Beyanname, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de 
Paris'te (Genel Kurul kararı 217 A) ilan 
edilmiştir. 

Préambule 
Considérant que la reconnaissance de la 
dignité inhérente à tous les membres de la 
famille humaine et de leurs droits égaux et 
inaliénables constitue le fondement de la 
liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde, 
Considérant que la méconnaissance et le 
mépris des droits de l'homme ont conduit à 
des actes de barbarie qui révoltent la 
conscience de l'humanité et que 
l'avènement d'un monde où les êtres 
humains seront libres de parler et de 
croire, libérés de la terreur et de la misère, 
a été proclamé comme la plus haute 
aspiration de l'homme, 
Considérant qu'il est essentiel que les 
droits de l'homme soient protégés par un 
régime de droit pour que l'homme ne soit 
pas contraint, en suprême recours, à la 
révolte contre la tyrannie et l'oppression, 
Considérant qu'il est essentiel 
d'encourager le développement de 
relations amicales entre nations, 
Considérant que dans la Charte les 
peuples des Nations Unies ont proclamé à 
nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme, dans la dignité 
et la valeur de la personne humaine, dans 
l'égalité des droits des hommes et des 
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à 
favoriser le progrès social et à instaurer de 
meilleures conditions de vie dans une 
liberté plus grande, 
Considérant que les Etats Membres se 
sont engagés à assurer, en coopération 
avec l'Organisation des Nations Unies, le 
respect universel et effectif des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 

Giriş 
İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin doga-
sında olan haysiyetinin, ve eşit ve 
devredilemez haklarının tanınmasının, 
Dünya’daki özgürlük, adalet ve barışın 
temeli olmasını dikkate alan, 
 
İnsan haklarının göz ardı edilmesi ve hor 
görülmesi sonucu ortaya çıkan, insanlıgın 
vicdanının çignendigi barbar davranışlar, 
ve insanoglunun, ifade ve inanç özgür-
lügüne sahip oldugu, korkulardan uzak ve 
özgürlügün tadını çıkarmasının amaçlan-
dıgı bir dünya beklentisinin, halkın, en 
yüce özlemi olarak ilan edilmiş olmasını 
dikkate alan,  
İnsan, son çare olarak zalime ve zulme 
karşı isyana baş vurmaya mecbur 
brakılmışsa, insan haklarının hukukun 
üstünlügü ile korunmasının esas alınmış 
olmasını dikkate alan, 
Milletler arasındaki dostça ilişkilerin 
gelişmesini teşvik etmenin esas alınmış 
olmasını dikkate alan, 
Birleşmiş Milletlerin halklarının, Sözleş-
me’de, temel insan haklarına, insanlıgın 
haysiyetine ve degerine, ve erkeklerin ve 
kadınların eşit haklara sahip olduklarına 
olan sadakatlarını vurgulaması, ve sosyal 
gelişmeyi ve daha geniş özgürlük içinde, 
daha iyi hayat standardlarını teşvik etmeyi 
taahhüt etmesini dikkate alan, 
 
 
Üye Devletler, Birleşmiş Milletler ile 
işbirligi içinde, evrensel saygının teşvik 
edilmesi, ve insan haklarının ve temel 
özgürlüklerin gözetilmesinin saglanması 
sözü verdiklerini dikkate alan, 
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Considérant qu'une conception commune 
de ces droits et libertés est de la plus haute 
importance pour remplir pleinement cet 
engagement,  
 
L'Assemblée générale 
Proclame la présente Déclaration 
universelle des droits de l'homme 
comme l'idéal commun à atteindre par tous 
les peuples et toutes les nations afin que 
tous les individus et tous les organes de la 
société, ayant cette Déclaration constam-
ment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseigne-
ment et l'éducation, de développer le 
respect de ces droits et libertés et d'en 
assurer, par des mesures progressives 
d'ordre national et international, la 
reconnaissance et l'application universelles 
et effectives, tant parmi les populations 
des Etats Membres eux-mêmes que parmi 
celles des territoires placés sous leur 
juridiction.  

Bu sözün tam olarak gerçekleşmesinde, bu 
hak ve özgürlüklerin ortak bir anlayışının, 
en büyük önemi yüklendigini dikkate 
alan 
 
Genel Kurul,  
İnsanlık toplulugunun bütün bireyleriyle 
kuruluşlarının, bu Beyanname’yi her 
zaman göz önünde tutarak, ögretim ve 
egitim yoluyla bu hak ve özgürlüklere 
saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal 
ve uluslararası önlemlerle gerek üye 
devletlerin halkları ve gerekse bu 
devletlerin yönetimi altındaki ülkelerin 
halkları arasında, bu hakların dünyaca 
etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını 
saglamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm 
halkların ve ulusların ulaşmak istedigi 
ortak bir başarı standardı olan bu İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesini ilan 
eder.  

  

Article   1 :  Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité. 

 Madde   1 :  Bütün insanlar hür, haysiyet 
ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl 
ve vicdanla donatılmışlardır ve birbirlerine 
karşı kardeşçe davranmalıdırlar. 

Article   2 :  1.  Chacun peut se prévaloir 
de tous les droits et de toutes les libertés 
proclamés dans la présente Déclaration, 
sans distinction aucune, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique ou de toute 
autre opinion, d'origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation.    
2.  De plus, il ne sera fait aucune 
distinction fondée sur le statut politique, 
juridique ou international du pays ou du 
territoire dont une personne est 
ressortissante, que ce pays ou territoire soit 
indépendant, sous tutelle, non autonome 
ou soumis à une limitation quelconque de 
souveraineté. 

Madde   2 :  1.  Herkes, ırk, renk, cins, dil, 
din, siyasal veya diger bir inanç, ulusal ya 
da toplumsal köken, servet, doguş ya da 
herhangi başka bir durumdan dolayı 
ayrıma ugramadan, bu Beyanname’de ilan 
olunan hak ve özgürlüklerden yararlanma 
hakkına sahiptir.  
 
 
2.  Dahası, insanlar arasında, uyrugu 
bulundukları ülkenin ya da bölgenin, 
bagımsız veya bagımlı, özerk ya da 
herhangi bir biçimde kısıtlı oluşuna 
bakılarak; o ülkeye ya da bölgenin siyasal, 
hukuki veya uluslararası konumundan 
dolayı ayrım yapılamaz. 

Article   3 :  Tout individu a droit à la vie, Madde   3 :  Yaşam, özgürlük ve kişisel 
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à la liberté et à la sûreté de sa personne.    güvenlik her insanın hakkıdır. 

Article   4 :  Nul ne sera tenu en esclavage 
ni en servitude; l'esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs 
formes.    

Madde   4 :  Hiç kimse kölelik ya da 
kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve 
köle ticareti her türlü biçimi ile yasaktır. 

Article   5 :  Nul ne sera soumis à la 
torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 

Madde   5 :  Hiç kimseye işkence ve 
zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da 
onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza 
verilemez. 

Article   6 :  Chacun a le droit à la 
reconnaissance en tous lieux de sa 
personnalité juridique. 

Madde   6 :  Herkes, nerede olursa olsun, 
hukuki kişiliginin tanınması hakkına 
sahiptir. 

Article   7 :  Tous sont égaux devant la loi 
et ont droit sans distinction à une égale 
protection de la loi. Tous ont droit à une 
protection égale contre toute 
discrimination qui violerait la présente 
Déclaration et contre toute provocation à 
une telle discrimination. 

Madde   7 :  Yasalar önünde herkes eşittir 
ve yasaların koruyuculugundan eşit olarak 
faydalanma hakkına sahiptir. Bütün 
insanların bu Beyanname’ye aykırı her 
türlü ayrımcı uygulamaya ve böyle bir 
ayrıma özendirici her türlü kışkırtmaya 
karşı eşit korunma hakkı vardır. 

Article   8 :  Toute personne a droit à un 
recours effectif devant les juridictions 
nationales compétentes contre les actes 
violant les droits fondamentaux qui lui 
sont reconnus par la constitution ou par la 
loi.   

Madde   8 :  Her insanın, kendisine 
yasalarla tanınan temel haklara aykırı 
uygulamalar karşısında, hak ve hukukunun 
fiilen korunması için, bu işle görevli ulusal 
mahkemelere başvurma hakkı vardır. 

Article   9 :  Nul ne peut être 
arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.    

Madde   9 :  Hiç kimse keyfi olarak 
yakalanamaz, alıkonamaz veya sürgün 
edilemez. 

Article 10 :  Toute personne a droit, en 
pleine égalité, à ce que sa cause soit 
entendue équitablement et publiquement 
par un tribunal indépendant et impartial, 
qui décidera, soit de ses droits et 
obligations, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée 
contre elle.    

Madde 10 :  Herkes, haklarının, sorumlu-
luklarının ya da kendisine yönelik, cezayı 
gerektirir herhangi bir suçlamanın açıklıga 
kavuşturulmasında, davasının, bagımsız ve 
tarafsız bir mahkeme önünde hakkaniyetle 
ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. 

Article 11 :  1.  Toute personne accusée 
d'un acte délictueux est présumée 
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait 
été légalement établie au cours d'un procès 
public où toutes les garanties nécessaires à 
sa défense lui auront été assurées. 
2.  Nul ne sera condamné pour des actions 
ou omissions qui, au moment où elles ont 
été commises, ne constituaient pas un acte 

Madde 11 :  1.  Bir suç işlemekten sanık 
her insan, savunulması için kendisine 
gerekli bütün koşulların saglanmış 
bulundugu açık bir yargılama ile, yasalar 
uyarınca suçlu oldugu kanıtlanmadıkça 
suçsuz sayılır.  
2.  Hiç kimse, işlendikleri sırada ulusal ya 
da uluslararası hukuka göre suç 
oluşturmayan fiillerden veya ihmallerden 
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délictueux d'après le droit national ou 
international. De même, il ne sera infligé 
aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l'acte délictueux 
a été commis.  

ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, 
suçun işlendigi sırada uygulanan cezadan 
daha şiddetli bir cezaya çarptırılamaz. 

Article 12 :  Nul ne sera l'objet 
d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteintes à son 
honneur et à sa réputation. Toute personne 
a droit à la protection de la loi contre de 
telles immixtions ou de telles atteintes. 

Madde 12 :  Hiç kimsenin özel hayatına, 
ailesine, konutuna ya da haberleşme ve 
yazışmalarına keyfi olarak karışılamaz, 
şeref ve ününe sataşılamaz. Herkesin bu 
tür sataşma ve karışmalara karşı yasalarla 
korunmaya hakkı vardır. 

Article 13 :  1.  Toute personne a le droit 
de circuler librement et de choisir sa 
résidence à l'intérieur d'un Etat. 
 
2.  Toute personne a le droit de quitter tout 
pays, y compris le sien, et de revenir dans 
son pays.  

Madde 13 :  1.  Herkesin herhangi bir 
devletin toprakları üzerinde serbestçe 
yolculuk etmek ve yerleşecegi yeri seçmek 
hakkı vardır.  
2.  Her insanın kendi ülkesi de dahil olmak 
üzere, herhangi bir ülkeyi terketmeye ve 
yeniden dönmeye hakkı vardır. 

Article 14 :  1. Devant la persécution, 
toute personne a le droit de chercher asile 
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 
 
2.  Ce droit ne peut être invoqué dans le 
cas de poursuites réellement fondées sur 
un crime de droit commun ou sur des 
agissements contraires aux buts et aux 
principes des Nations Unies  

Madde 14 :  1.  Her insanın zulüm 
karşısında, başka ülkelere sıgınmaya ve bu 
ülkelerde sıgınmacı işlemi görmeye hakkı 
vardır.  
2.  Bu hak, siyasal olmayan suçlar veya 
Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarına 
aykırı faaliyetlerden dolayı açılan 
kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. 

Article 15 :  1.  Tout individu a droit à une 
nationalité. 
2.  Nul ne peut être arbitrairement privé de 
sa nationalité, ni du droit de changer de 
nationalité. 

Madde 15 :  1.  Her insanın bir ülkenin 
vatandaşı olma hakkı vardır.  
2.  Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlı-
gından ya da vatandaşlıgı degiştirmek 
hakkından yoksun bırakılamaz. 

Article 16 :  1.  A partir de l'âge nubile, 
l'homme et la femme, sans aucune 
restriction quant à la race, la nationalité ou 
la religion, ont le droit de se marier et de 
fonder une famille. Ils ont des droits égaux 
au regard du mariage, durant le mariage et 
lors de sa dissolution. 
2.  Le mariage ne peut être conclu qu'avec 
le libre et plein consentement des futurs 
époux. 
3.  La famille est l'élément naturel et 
fondamental de la société et a droit à la 

Madde 16 :  1.  Evlilik çagına varan her 
erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık ya da din 
bakımından hiçbir sınırlama ile 
karşılaşmaksızın, evlenmek ve yuva 
kurmak hakkına sahiptir. Kadın ve erkek, 
evliligin kuruluşu, devamı ve sona 
erdirilişinde eşit haklara sahiptirler.  
2.  Evlilik ancak evlenecek kişilerin özgür 
ve kesin istekleri ile kurulabilir. 
  
3.  Aile toplumun temel unsurudur; toplum 
ve devlet tarafından korunmak hakkına 
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protection de la société et de l'Etat. sahiptir. 

Article 17 :  1.  Toute personne, aussi bien 
seule qu'en collectivité, a droit à la 
propriété. 
2.  Nul ne peut être arbitrairement privé de 
sa propriété.    

Madde 17 :  1.  Her insanın tek başına ya 
da başkaları ile birlikte mal ve mülk 
edinme hakkı vardır.  
2.  Hiç kimse keyfi olarak mal ve 
mülkünden yoksun bırakılamaz. 

Article 18 :  Toute personne a droit à la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion; ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction ainsi 
que la liberté de manifester sa religion ou 
sa conviction, seule ou en commun, tant en 
public qu'en privé, par l'enseignement, les 
pratiques, le culte et l'accomplissement des 
rites. 

Madde 18 :  Her insanın düşünce, vicdan 
ve din özgürlügüne hakkı vardır. Bu hak, 
din ya da inanç degiştirme özgürlügünü, 
din ya da inancını tek başına ya da topluca, 
açık veya özel biçimde, ögretme, 
uygulama, ibadet ve ayinlerle açıga vurma 
özgürlügünü de kapsar. 

Article 19 :  Tout individu a droit à la 
liberté d'opinion et d'expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de 
recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les 
informations et les idées par quelque 
moyen d'expression que ce soit. 

Madde 19 :  Her insanın, düşüncelerini 
özgürce açıklamaya hakkı vardır. Bu hak, 
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, 
ülke sınırları söz konusu olmadan bilgi ve 
düşünceleri, her türlü araç ve yollarla 
aramak, elde etmek ve yaymak hakkını 
gerektirir. 

Article 20 :  1.  Toute personne a droit à la 
liberté de réunion et d'association 
pacifiques. 
2.  Nul ne peut être obligé de faire partie 
d'une association.   

Madde 20 :  1.  Her insan barışcıl 
amaçlarla toplanma ve dernek kurma ve 
bir dernege katılma hakkına sahiptir.  
2.  Hiç kimse bir dernege katılmaya 
zorlanamaz. 

Article 21 :  1.  Toute personne a le droit 
de prendre part à la direction des affaires 
publiques de son pays, soit directement, 
soit par l'intermédiaire de représentants 
librement choisis. 
2. Toute personne a droit à accéder, dans 
des conditions d'égalité, aux fonctions 
publiques de son pays. 
3.  La volonté du peuple est le fondement 
de l'autorité des pouvoirs publics; cette 
volonté doit s'exprimer par des élections 
honnêtes qui doivent avoir lieu 
périodiquement, au suffrage universel égal 
et au vote secret ou suivant une procédure 
équivalente assurant la liberté du vote. 

Madde 21 :  1.  Her insanın dogrudan 
dogruya ya da serbestçe seçtigi temsilcileri 
aracılıgı ile ülkesinin yönetimine katılma 
hakkı vardır.  
 
2.  Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerin-
den eşit olarak yararlanma hakkı vardır.  
 
3.  İktidarın gücünün tek kaynagı halk 
iradesidir. Bu irade, genel ve eşit oy 
hakkına dayalı, belli aralıklarla 
tekrarlanan, gizli oylama ya da serbestligi 
saglayacak benzer bir yöntemle yapılan 
dürüst seçimlerle ortaya konur. 

Article 22 :  Toute personne, en tant que 
membre de la société, a droit à la sécurité 

Madde 22 :  Her insanın, toplumun bir 
üyesi olarak, sosyal güvencesi, 
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sociale; elle est fondée à obtenir la 
satisfaction des droits économiques, 
sociaux et culturels indispensables à sa 
dignité et au libre développement de sa 
personnalité, grâce à l'effort national et à 
la coopération internationale, compte tenu 
de l'organisation et des ressources de 
chaque pays. 

şahsiyetinin serbestçe gelişmesi ve onuru 
için zorunlu olan ekonomik, sosyal ve 
kültürel hakları vardır. Bireyler, her 
devletin, kuruluşları ve kaynakları 
gözönüne alınarak ortaya konacak ulusal 
çabalar ve uluslararası işbirligi yoluyla bu 
haklarından yararlanırlar. 

Article 23 :  1.  Toute personne a droit au 
travail, au libre choix de son travail, à des 
conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le 
chômage. 
2.  Tous ont droit, sans aucune 
discrimination, à un salaire égal pour un 
travail égal. 
3.  Quiconque travaille a droit à une 
rémunération équitable et satisfaisante lui 
assurant ainsi qu'à sa famille une existence 
conforme à la dignité humaine et 
complétée, s'il y a lieu, par tous autres 
moyens de protection sociale. 
4.  Toute personne a le droit de fonder 
avec d'autres des syndicats et de s'affilier à 
des syndicats pour la défense de ses 
intérêts. 

Madde 23 :  1.  Her insanın çalışmaya, 
meslegini serbestçe seçmeye, adil ve 
elverişli çalışma şartlarına ve işsizlige 
karşı korunmaya hakkı vardır.  
 
2.  Herkesin, hiçbir ayrım yapılmaksızın 
eşit iş karşılıgında eşit ücret hakkı vardır. 
 
3.  Çalışan her insanın kendisine ve 
ailesine insan onuruna yakışır bir yaşam 
saglayacak ve gerekirse sosyal 
güvencelerle de tamamlanacak adil ve 
yeterli bir ücrete hakkı vardır.  
 
4.  Herkesin çıkarlarının korunması 
amacıyla sendikalar kurmaya ve bunlara 
katılmaya hakkı vardır. 

Article 24 :  Toute personne a droit au 
repos et aux loisirs et notamment à une 
limitation raisonnable de la durée du 
travail et à des congés payés périodiques. 

Madde 24 :  Her insanın dinlenmeye, 
eglenmeye, özellikle çalışma süresini akla 
uygun sınırlar içinde tutmaya ve belli 
aralıklarla ücretli tatillere hakkı vardır. 

Article 25 :  1.  Toute personne a droit à 
un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l'alimentation, l'habil-
lement, le logement, les soins médicaux 
ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas 
de chômage, de maladie, d'invalidité, de 
veuvage, de vieillesse ou dans les autres 
cas de perte de ses moyens de subsistance 
par suite de circonstances indépendantes 
de sa volonté. 
2.  La maternité et l'enfance ont droit à une 
aide et à une assistance spéciales. Tous les 
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage 
ou hors mariage, jouissent de la même 
protection sociale. 

Madde 25 :  1.  Her insanın, yiyecek, 
giyecek, konut, saglık hizmetleri ve 
gerekli toplumsal hizmetler de dahil olmak 
üzere; kendisinin ve ailesinin saglık ve 
refahını saglayacak uygun bir yaşam 
düzeyine hakkı vardır. İşsizlik, hastalık, 
dulluk, ihtiyarlık ya da geçim 
olanaklarından iradesi dışında yoksun 
kaldıgı diger hallerde sosyal güvence 
hakkına sahiptir.  
 
 
2.  Anneler ve çocuklar öncelikle özen ve 
yardım görmek hakkına sahiptirler. Bütün 
çocuklar evlilik içinde ya da dışında 
dogsunlar, aynı toplumsal güvenceden 
yararlanırlar. 
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Article 26 :  1.  Toute personne a droit à 
l'éducation. L'éducation doit être gratuite, 
au moins en ce qui concerne 
l'enseignement élémentaire et 
fondamental. L'enseignement élémentaire 
est obligatoire. L'enseignement technique 
et professionnel doit être généralisé; 
l'accès aux études supérieures doit être 
ouvert en pleine égalité à tous en fonction 
de leur mérite. 
2.  L'éducation doit viser au plein 
épanouissement de la personnalité 
humaine et au renforcement du respect des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Elle doit favoriser la 
compréhension, la tolérance et l'amitié 
entre toutes les nations et tous les groupes 
raciaux ou religieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations 
Unies pour le maintien de la paix. 
3.  Les parents ont, par priorité, le droit de 
choisir le genre d'éducation à donner à 
leurs enfants. 

Madde 26 :  1.  Her insanın egitim görme 
hakkı vardır. Egitim parasızdır, hiç 
olmazsa ilk ve temel egitim evresinde 
böyle olmalıdır. İlk ögretim zorunludur. 
Teknik ve mesleki egitimden herkes 
yararlanabilmelidir. Yüksek ögrenim 
herkese, yeteneklerinin ve başarılarının 
elverdigi ölçüde tam bir eşitlikle açık 
olmalıdır.  
 
2.  Egitim, insan şahsiyetinin tam 
gelişmesini ve insan hakları ile temel 
özgürlüklere saygının güçlenmesini 
amaçlamalıdır. Bütün uluslar ırk ve dinler 
arasında, anlayış, hoşgörü ve dostlugu 
özendirmeli ve Birleşmiş Milletler’in 
barışın korunması yolundaki çalışmalarını 
geliştirmelidir. 
 
 
3.  Anne ve babalar, çocuklarına verilecek 
egitimin türünü seçmek hakkına 
sahiptirler. 

Article 27 :  1. Toute personne a le droit 
de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des 
arts et de participer au progrès scientifique 
et aux bienfaits qui en résultent. 
2.  Chacun a droit à la protection des 
intérêts moraux et matériels découlant de 
toute production scientifique, littéraire ou 
artistique dont il est l'auteur. 

Madde 27 :  1.  Her insanın toplumun 
kültürel yaşamına serbestçe katılmaya, 
güzel sanatlardan zevk almaya, bilimsel 
ilerlemeden ve bunun nimetlerinden pay 
almaya hakkı vardır.  
2.  Her insanın, sahibi bulundugu her türlü 
bilimsel, edebi ve sanatsal yapıttan dogan 
manevi ve maddi çıkarlarının korunması 
hakkı vardır. 

Article 28 :  Toute personne a droit à ce 
que règne, sur le plan social et sur le plan 
international, un ordre tel que les droits et 
libertés énoncés dans la présente 
Déclaration puissent y trouver plein effet. 

Madde 28 :  Her insanın, işbu Beyanna-
mede açıklanan hak ve özgürlüklerin tam 
anlamıyla uygulanmasını saglayacak bir 
toplumsal ve uluslararası düzene hakkı 
vardır. 

Article 29 :  1.  L'individu a des devoirs 
envers la communauté dans laquelle seule 
le libre et plein développement de sa 
personnalité est possible. 
2.  Dans l'exercice de ses droits et dans la 
jouissance de ses libertés, chacun n'est 
soumis qu'aux limitations établies par la 
loi exclusivement en vue d'assurer la 
reconnaissance et le respect des droits et 
libertés d'autrui et afin de satisfaire aux 

Madde 29 :  1.  Her insanın, şahsiyetinin 
serbest ve tam gelişmesinin ancak içinde 
yaşaması ile mümkün oldugu topluma 
karşı ödevleri vardır.  
2.  Her insan, hakları ve özgürlüklerinden 
yararlanırken, sadece, başkalarının da hak 
ve özgürlüklerinin tanınması ve korunması 
amacıyla; ahlak, kamu düzeni ve genel 
refahın, demokratik bir toplum yapısındaki 
haklı gereklerini karşılamak için, ancak 



 101 

justes exigences de la morale, de l'ordre 
public et du bien-être général dans une 
société démocratique. 
3.  Ces droits et libertés ne pourront, en 
aucun cas, s'exercer contrairement aux 
buts et aux principes des Nations Unies. 

yasanın koydugu kısıtlamalara tabidir.  
 
 
3.  Bu hak ve özgürlükler hiçbir surette 
Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine 
aykırı olarak kullanılamaz. 

Article 30 :  Aucune disposition de la 
présente Déclaration ne peut être 
interprétée comme impliquant, pour un 
Etat, un groupement ou un individu, un 
droit quelconque de se livrer à une activité 
ou d'accomplir un acte visant à la 
destruction des droits et libertés qui y sont 
énoncés.  

Madde 30 :  İş bu Beyanname’nin hiçbir 
hükmü, içinde ilan edilen hak ve 
özgürlüklerin, bir devlet, zümre ya da kişi 
tarafından yok edilmesini savunmaya, 
veya bunu fiilen gerçekleştirmeye hak 
verdirir biçimde yorumlanamaz.  
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UNİVERSAL DECLARATİON OF 
HUMAN RİGHTS  

İNSAN HAKLARI EVRENSEL 
BEYANNAMESİ 

This Declaration was proclaimed by the 
United Nations General Assembly in Paris 
on 10 December 1948 (General Assembly 
resolution 217 A). 

Bu Beyanname, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de 
Paris'te (Genel Kurul kararı 217 A) ilan 
edilmiştir. 

Preamble  
Whereas recognition of the inherent 
dignity and of the equal and inalienable 
rights of all members of the human family 
is the foundation of freedom, justice and 
peace in the world,   
Whereas disregard and contempt for 
human rights have resulted in barbarous 
acts which have outraged the conscience 
of mankind, and the advent of a world in 
which human beings shall enjoy freedom 
of speech and belief and freedom from 
fear and want has been proclaimed as the 
highest aspiration of the common people,  
 
Whereas it is essential, if man is not to be 
compelled to have recourse, as a last 
resort, to rebellion against tyranny and 
oppression, that human rights should be 
protected by the rule of law,  
Whereas it is essential to promote the 
development of friendly relations between 
nations,  
Whereas the peoples of the United 
Nations have in the Charter reaffirmed 
their faith in fundamental human rights, in 
the dignity and worth of the human person 
and in the equal rights of men and women 
and have determined to promote social 
progress and better standards of life in 
larger freedom,  
Whereas Member States have pledged 
themselves to achieve, in cooperation with 
the United Nations, the promotion of 
universal respect for and observance of 
human rights and fundamental freedoms, 
  Whereas a common understanding of 
these rights and freedoms is of the greatest 
importance for the full realization of this 

Giriş 
İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin kendine 
has haysiyetinin, ve eşit ve vazgeçilemez 
haklarının tanınmasının, Dünya’daki 
özgürlük, adalet ve barışın temeli olmasını 
dikkate alan, 
İnsan haklarının göz ardı edilmesi ve hor 
görülmesi sonucu ortaya çıkan, insanlıgın 
vicdanının çignendigi barbar davranışlar, 
ve insanoglunun, ifade ve inanç özgür-
lügüne sahip oldugu, korkulardan uzak ve 
özgürlügün tadını çıkarmasının amaçlan-
dıgı bir dünya beklentisinin, halkın, en 
yüce özlemi olarak ilan edilmiş olmasını 
dikkate alan,  
İnsan, son çare olarak zalime ve zulme 
karşı isyana baş vurmaya mecbur 
brakılmışsa, insan haklarının hukukun 
üstünlügü ile korunmasının esas alınmış 
olmasını dikkate alan, 
Milletler arasındaki dostça ilişkilerin 
gelişmesini teşvik etmenin esas alınmış 
olmasını dikkate alan, 
Birleşmiş Milletlerin halklarının, Sözleş-
me’de, temel insan haklarına, insanlıgın 
haysiyetine ve degerine, ve erkeklerin ve 
kadınların eşit haklara sahip olduklarına 
olan sadakatlarını vurgulaması, ve sosyal 
gelişmeyi ve daha geniş özgürlük içinde, 
daha iyi hayat standardlarını teşvik etmeyi 
taahhüt etmesini dikkate alan, 
Üye Devletler, Birleşmiş Milletler ile 
işbirligi içinde, evrensel saygının teşvik 
edilmesi, ve insan haklarının ve temel 
özgürlüklerin gözetilmesinin saglanması 
sözü verdiklerini dikkate alan, 
Bu sözün tam olarak gerçekleşmesinde, bu 
hak ve özgürlüklerin ortak bir anlayışının, 
en büyük önemi yüklendigini dikkate 
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pledge,   
Now, therefore,   
The General Assembly  
Proclaims this Universal Declaration of 
Human Rights as a common standard of 
achievement for all peoples and all 
nations, to the end that every individual 
and every organ of society, keeping this 
Declaration constantly in mind, shall strive 
by teaching and education to promote 
respect for these rights and freedoms and 
by progressive measures, national and 
international, to secure their universal and  
effective recognition and observance, both 
among the peoples of Member States  
themselves and among the peoples of 
territories under their jurisdiction.   

alan, 
 
Genel Kurul,  
İnsanlık toplulugunun bütün bireyleriyle 
kuruluşlarının, bu Beyanname’yi her 
zaman göz önünde tutarak, ögretim ve 
egitim yoluyla bu hak ve özgürlüklere 
saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal 
ve uluslararası önlemlerle gerek üye 
devletlerin halkları ve gerekse bu 
devletlerin yönetimi altındaki ülkelerin 
halkları arasında, bu hakların dünyaca 
etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını 
saglamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm 
halkların ve ulusların ulaşmak istedigi 
ortak bir başarı standardı olan bu İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesini ilan 
eder.  

  

Article   1 :  All human beings are born 
free and equal in dignity and rights. They 
are  endowed with reason and conscience 
and should act towards one another in a  
spirit of brotherhood.    

Madde   1 :  Bütün insanlar hür, haysiyet 
ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl 
ve vicdanla donatılmışlardır ve birbirlerine 
karşı kardeşçe davranmalıdırlar. 

Article   2 :  1.  Everyone is entitled to all 
the rights and freedoms set forth in this 
Declaration,  without distinction of any 
kind, such as race, colour, sex, language, 
religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or 
other status.    
2.  Furthermore, no distinction shall be 
made on the basis of the political,  
jurisdictional or international status of the 
country or territory to which a person  
belongs, whether it be independent, trust, 
non-self-governing or under any other  
limitation of sovereignty.  

Madde   2 :  1.  Herkes, ırk, renk, cins, dil, 
din, siyasal veya diger bir inanç, ulusal ya 
da toplumsal köken, servet, doguş ya da 
herhangi başka bir durumdan dolayı 
ayrıma ugramadan, bu Beyanname’de ilan 
olunan hak ve özgürlüklerden yararlanma 
hakkına sahiptir.  
2.  Dahası, insanlar arasında, uyrugu 
bulundukları ülkenin ya da bölgenin, 
bagımsız veya bagımlı, özerk ya da 
herhangi bir biçimde kısıtlı oluşuna 
bakılarak; o ülkeye ya da bölgenin siyasal, 
hukuki ve ya uluslararası konumundan 
dolayı ayrım yapılamaz. 

Article   3 :  Everyone has the right to life, 
liberty and security of person.    

Madde   3 :  Yaşam, özgürlük ve kişisel 
güvenlik her insanın hakkıdır. 

Article   4 :  No one shall be held in 
slavery or servitude; slavery and the slave 
trade shall be  prohibited in all their forms.    

Madde   4 :  Hiç kimse kölelik ya da 
kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve 
köle ticareti her türlü biçimi ile yasaktır. 

Article   5 :  No one shall be subjected to 
torture or to cruel, inhuman or degrading 

Madde   5 :  Hiç kimseye işkence ve 
zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da 
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treatment  or punishment. onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza 
verilemez. 

Article   6 :  Everyone has the right to 
recognition everywhere as a person before 
the law.  

Madde   6 :  Herkes, nerede olursa olsun, 
hukuki kişiliginin tanınması hakkına 
sahiptir. 

Article   7 :  All are equal before the law 
and are entitled without any discrimination 
to equal  protection of the law. All are 
entitled to equal protection against any  
discrimination in violation of this 
Declaration and against any incitement to 
such  discrimination.    

Madde   7 :  Yasalar önünde herkes eşittir 
ve yasaların koruyuculugundan eşit olarak 
faydalanma hakkına sahiptir. Bütün 
insanların bu Beyanname’ye aykırı her 
türlü ayrımcı uygulamaya ve böyle bir 
ayrıma özendirici her türlü kışkırtmaya 
karşı eşit korunma hakkı vardır. 

Article   8 :  Everyone has the right to an 
effective remedy by the competent 
national tribunals  for acts violating the 
fundamental rights granted him by the 
constitution or by law.   

Madde   8 :  Her insanın, kendisine 
yasalarla tanınan temel haklara aykırı 
uygulamalar karşısında, hak ve hukukunun 
fiilen korunması için, bu işle görevli ulusal 
mahkemelere başvurma hakkı vardır. 

Article   9 :  No one shall be subjected to 
arbitrary arrest, detention or exile.    

Madde   9 :  Hiç kimse keyfi olarak 
yakalanamaz, alıkonamaz veya sürgün 
edilemez. 

Article 10 :  Everyone is entitled in full 
equality to a fair and public hearing by an 
independent  and impartial tribunal, in the 
determination of his rights and obligations 
and of any  criminal charge against him.    

Madde 10 :  Herkes, haklarının, sorumlu-
luklarının ya da kendisine yönelik, cezayı 
gerektirir herhangi bir suçlamanın açıklıga 
kavuşturulmasında, davasının, bagımsız ve 
tarafsız bir mahkeme önünde hakkaniyetle 
ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. 

Article 11 :  1.  Everyone charged with a 
penal offence has the right to be presumed  
innocent until proved guilty according to 
law in a public trial at which he  has had 
all the guarantees necessary for his 
defence.    
2.  No one shall be held guilty of any penal 
offence on account of any act or  omission 
which did not constitute a penal offence, 
under national or  international law, at the 
time when it was committed. Nor shall a 
heavier  penalty be imposed than the one 
that was applicable at the time the penal  
offence was committed.    

Madde 11 :  1.  Bir suç işlemekten sanık 
her insan, savunulması için kendisine 
gerekli bütün koşulların saglanmış 
bulundugu açık bir yargılama ile, yasalar 
uyarınca suçlu oldugu kanıtlanmadıkça 
suçsuz sayılır.  
2.  Hiç kimse, işlendikleri sırada ulusal ya 
da uluslararası hukuka göre suç 
oluşturmayan fiillerden veya ihmallerden 
ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, 
suçun işlendigi sırada uygulanan cezadan 
daha şiddetli bir cezaya çarptırılamaz. 

Article 12 :  No one shall be subjected to 
arbitrary interference with his privacy, 
family, home  or correspondence, nor to 
attacks upon his honour and reputation. 
Everyone has  the right to the protection of 
the law against such interference or 

Madde 12 :  Hiç kimsenin özel hayatına, 
ailesine, konutuna ya da haberleşme ve 
yazışmalarına keyfi olarak karışılamaz, 
şeref ve ününe sataşılamaz. Herkesin bu 
tür sataşma ve karışmalara karşı yasalarla 
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attacks.    korunmaya hakkı vardır. 

Article 13 :  1.  Everyone has the right to 
freedom of movement and residence 
within the  borders of each State.  
   
2.  Everyone has the right to leave any 
country, including his own, and to  return 
to his country.  

Madde 13 :  1.  Herkesin herhangi bir 
devletin toprakları üzerinde serbestçe 
yolculuk etmek ve yerleşecegi yeri seçmek 
hakkı vardır.  
2.  Her insanın kendi ülkesi de dahil olmak 
üzere, herhangi bir ülkeyi terketmeye ve 
yeniden dönmeye hakkı vardır. 

Article 14 :  1.  Everyone has the right to 
seek and to enjoy in other countries 
asylum from  persecution. 
    
2.  This right may not be invoked in the 
case of prosecutions genuinely  arising 
from non-political crimes or from acts 
contrary to the purposes and  principles of 
the United Nations.  

Madde 14 :  1.  Her insanın zulüm 
karşısında, başka ülkelere sıgınmaya ve bu 
ülkelerde sıgınmacı işlemi görmeye hakkı 
vardır.  
2.  Bu hak, siyasal olmayan suçlar veya 
Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarına 
aykırı faaliyetlerden dolayı açılan 
kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. 

Article 15 :  1.  Everyone has the right to 
a nationality.    
2.  No one shall be arbitrarily deprived of 
his nationality nor denied the right to  
change his nationality.   

Madde 15 :  1.  Her insanın bir ülkenin 
vatandaşı olma hakkı vardır.  
2.  Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlı-
gından ya da vatandaşlıgı degiştirmek 
hakkından yoksun bırakılamaz. 

Article 16 :  1.  Men and women of full 
age, without any limitation due to race, 
nationality  or religion, have the right to 
marry and to found a family. They are 
entitled  to equal rights as to marriage, 
during marriage and at its dissolution.   
  
2.  Marriage shall be entered into only 
with the free and full consent of the  
intending spouses.    
3.  The family is the natural and 
fundamental group unit of society and is  
entitled to protection by society and the 
State. 

Madde 16 :  1.  Evlilik çagına varan her 
erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık ya da din 
bakımından hiçbir sınırlama ile 
karşılaşmaksızın, evlenmek ve yuva 
kurmak hakkına sahiptir. Kadın ve erkek, 
evliligin kuruluşu, devamı ve sona 
erdirilişinde eşit haklara sahiptirler.  
2.  Evlilik ancak evlenecek kişilerin özgür 
ve kesin istekleri ile kurulabilir.  
 
3.  Aile toplumun temel unsurudur; toplum 
ve devlet tarafından korunmak hakkına 
sahiptir. 

Article 17 :  1.  Everyone has the right to 
own property alone as well as in 
association with  others.  
2.  No one shall be arbitrarily deprived of 
his property.    

Madde 17 :  1.  Her insanın tek başına ya 
da başkaları ile birlikte mal ve mülk 
edinme hakkı vardır.  
2.  Hiç kimse keyfi olarak mal ve 
mülkünden yoksun bırakılamaz. 

Article 18 :  Everyone has the right to 
freedom of thought, conscience and 
religion; this right  includes freedom to 
change his religion or belief, and freedom, 

Madde 18 :  Her insanın düşünce, vicdan 
ve din özgürlügüne hakkı vardır. Bu hak, 
din ya da inanç degiştirme özgürlügünü, 
din ya da inancını tek başına ya da topluca, 
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either alone or in  community with others 
and in public or private, to manifest his 
religion or belief in  teaching, practice, 
worship and observance. 

açık veya özel biçimde, ögretme, 
uygulama, ibadet ve ayinlerle açıga vurma 
özgürlügünü de kapsar. 

Article 19 :  Everyone has the right to 
freedom of opinion and expression; this 
right includes  freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive 
and impart  information and ideas through 
any media and regardless of frontiers. 

Madde 19 :  Her insanın, düşüncelerini 
özgürce açıklamaya hakkı vardır. Bu hak, 
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, 
ülke sınırları söz konusu olmadan bilgi ve 
düşünceleri, her türlü araç ve yollarla 
aramak, elde etmek ve yaymak hakkını 
gerektirir. 

Article 20 :  1.  Everyone has the right to 
freedom of peaceful assembly and 
association.    
2.  No one may be compelled to belong to 
an association.    

Madde 20 :  1.  Her insan barışcıl 
amaçlarla toplanma ve dernek kurma ve 
bir dernege katılma hakkına sahiptir.  
2.  Hiç kimse bir dernege katılmaya 
zorlanamaz. 

Article 21 :  1.  Everyone has the right to 
take part in the government of his country,  
directly or through freely chosen 
representatives.    
2.  Everyone has the right to equal access 
to public service in his country.    
3.  The will of the people shall be the basis 
of the authority of government;  this will 
shall be expressed in periodic and genuine 
elections which shall  be by universal and 
equal suffrage and shall be held by secret 
vote or by  equivalent free voting 
procedures.   

Madde 21 :  1.  Her insanın dogrudan 
dogruya ya da serbestçe seçtigi temsilcileri 
aracılıgı ile ülkesinin yönetimine katılma 
hakkı vardır.  
2.  Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerin-
den eşit olarak yararlanma hakkı vardır.  
3.  İktidarın gücünün tek kaynagı halk 
iradesidir. Bu irade, genel ve eşit oy 
hakkına dayalı, belli aralıklarla 
tekrarlanan, gizli oylama ya da serbestligi 
saglayacak benzer bir yöntemle yapılan 
dürüst seçimlerle ortaya konur. 

Article 22 :  Everyone, as a member of 
society, has the right to social security and 
is entitled  to realization, through national 
effort and international co-operation and in  
accordance with the organization and 
resources of each State, of the economic,  
social and cultural rights indispensable for 
his dignity and the free development  of 
his personality.   

Madde 22 :  Her insanın, toplumun bir 
üyesi olarak, sosyal güvencesi, 
şahsiyetinin serbestçe gelişmesi ve onuru 
için zorunlu olan ekonomik, sosyal ve 
kültürel hakları vardır. Bireyler, her 
devletin, kuruluşları ve kaynakları 
gözönüne alınarak ortaya konacak ulusal 
çabalar ve uluslararası işbirligi yoluyla bu 
haklarından yararlanırlar. 

Article 23 :  1.  Everyone has the right to 
work, to free choice of employment, to 
just and  favourable conditions of work 
and to protection against unemployment.    
2.  Everyone, without any discrimination, 
has the right to equal pay for equal  work.    
3.  Everyone who works has the right to 
just and favourable remuneration  ensuring 

Madde 23 :  1.  Her insanın çalışmaya, 
meslegini serbestçe seçmeye, adil ve 
elverişli çalışma şartlarına ve işsizlige 
karşı korunmaya hakkı vardır.  
2.  Herkesin, hiçbir ayrım yapılmaksızın 
eşit iş karşılıgında eşit ücret hakkı vardır. 
3.  Çalışan her insanın kendisine ve 
ailesine insan onuruna yakışır bir yaşam 
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for himself and his family an existence 
worthy of human dignity,  and 
supplemented, if necessary, by other 
means of social protection.    
4.  Everyone has the right to form and to 
join trade unions for the protection of  his 
interests.  

saglayacak ve gerekirse sosyal 
güvencelerle de tamamlanacak adil ve 
yeterli bir ücrete hakkı vardır.  
 
4.  Herkesin çıkarlarının korunması 
amacıyla sendikalar kurmaya ve bunlara 
katılmaya hakkı vardır. 

Article 24 :  Everyone has the right to rest 
and leisure, including reasonable 
limitation of  working hours and periodic 
holidays with pay.   

Madde 24 :  Her insanın dinlenmeye, 
eglenmeye, özellikle çalışma süresini akla 
uygun sınırlar içinde tutmaya ve belli 
aralıklarla ücretli tatillere hakkı vardır. 

Article 25 :  1.  Everyone has the right to 
a standard of living adequate for the health 
and  well-being of himself and of his 
family, including food, clothing, housing  
and medical care and necessary social 
services, and the right to security  in the 
event of unemployment, sickness, 
disability, widowhood, old age or  other 
lack of livelihood in circumstances beyond 
his control.    
2.  Motherhood and childhood are entitled 
to special care and assistance. All  
children, whether born in or out of 
wedlock, shall enjoy the same social  
protection.  

Madde 25 :  1.  Her insanın, yiyecek, 
giyecek, konut, saglık hizmetleri ve 
gerekli toplumsal hizmetler de dahil olmak 
üzere; kendisinin ve ailesinin saglık ve 
refahını saglayacak uygun bir yaşam 
düzeyine hakkı vardır. İşsizlik, hastalık, 
dulluk, ihtiyarlık ya da geçim 
olanaklarından iradesi dışında yoksun 
kaldıgı diger hallerde sosyal güvence 
hakkına sahiptir.  
2.  Anneler ve çocuklar öncelikle özen ve 
yardım görmek hakkına sahiptirler. Bütün 
çocuklar evlilik içinde ya da dışında 
dogsunlar, aynı toplumsal güvenceden 
yararlanırlar. 

Article 26 :  1.  Everyone has the right to 
education. Education shall be free, at least 
in the  elementary and fundamental stages. 
Elementary education shall be  
compulsory. Technical and professional 
education shall be made  generally 
available and higher education shall be 
equally accessible to all  on the basis of 
merit.    
2.  Education shall be directed to the full 
development of the human  personality 
and to the strengthening of respect for 
human rights and  fundamental freedoms. 
It shall promote understanding, tolerance 
and  friendship among all nations, racial or 
religious groups, and shall further  the 
activities of the United Nations for the 
maintenance of peace.    
3.  Parents have a prior right to choose the 
kind of education that shall be  given to 
their children.   

Madde 26 :  1.  Her insanın egitim görme 
hakkı vardır. Egitim parasızdır, hiç 
olmazsa ilk ve temel egitim evresinde 
böyle olmalıdır. İlk ögretim zorunludur. 
Teknik ve mesleki egitimden herkes 
yararlanabilmelidir. Yüksek ögrenim 
herkese, yeteneklerinin ve başarılarının 
elverdigi ölçüde tam bir eşitlikle açık 
olmalıdır.  
2.  Egitim, insan şahsiyetinin tam 
gelişmesini ve insan hakları ile temel 
özgürlüklere saygının güçlenmesini 
amaçlamalıdır. Bütün uluslar ırk ve dinler 
arasında, anlayış, hoşgörü ve dostlugu 
özendirmeli ve Birleşmiş Milletler’in 
barışın korunması yolundaki çalışmalarını 
geliştirmelidir.  
 
3.  Anne ve babalar, çocuklarına verilecek 
egitimin türünü seçmek hakkına 
sahiptirler. 
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Article 27 :  1.  Everyone has the right 
freely to participate in the cultural life of 
the  community, to enjoy the arts and to 
share in scientific advancement and  its 
benefits.    
2.  Everyone has the right to the protection 
of the moral and material interests  
resulting from any scientific, literary or 
artistic production of which he is the  
author.  

Madde 27 :  1.  Her insanın toplumun 
kültürel yaşamına serbestçe katılmaya, 
güzel sanatlardan zevk almaya, bilimsel 
ilerlemeden ve bunun nimetlerinden pay 
almaya hakkı vardır.  
2.  Her insanın, sahibi bulundugu her türlü 
bilimsel, edebi ve sanatsal yapıttan dogan 
manevi ve maddi çıkarlarının korunması 
hakkı vardır. 

Article 28 :  Everyone is entitled to a 
social and international order in which the 
rights and  freedoms set forth in this 
Declaration can be fully realized.   

Madde 28 :  Her insanın, işbu Beyanna-
mede açıklanan hak ve özgürlüklerin tam 
anlamıyla uygulanmasını saglayacak bir 
toplumsal ve uluslararası düzene hakkı 
vardır. 

Article 29 :  1.  Everyone has duties to the 
community in which alone the free and 
full  development of his personality is 
possible.    
2.  In the exercise of his rights and 
freedoms, everyone shall be subject only  
to such limitations as are determined by 
law solely for the purpose of  securing due 
recognition and respect for the rights and 
freedoms of others  and of meeting the just 
requirements of morality, public order and 
the  general welfare in a democratic 
society.    
3.  These rights and freedoms may in no 
case be exercised contrary to the  purposes 
and principles of the United Nations.    

Madde 29 :  1.  Her insanın, şahsiyetinin 
serbest ve tam gelişmesinin ancak içinde 
yaşaması ile mümkün oldugu topluma 
karşı ödevleri vardır.  
2.  Her insan, hakları ve özgürlüklerinden 
yararlanırken, sadece, başkalarının da hak 
ve özgürlüklerinin tanınması ve korunması 
amacıyla; ahlak, kamu düzeni ve genel 
refahın, demokratik bir toplum yapısındaki 
haklı gereklerini karşılamak için, ancak 
yasanın koydugu kısıtlamalara tabidir.  
 
 
3.  Bu hak ve özgürlükler hiçbir surette 
Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine 
aykırı olarak kullanılamaz. 

Article 30 :  Nothing in this Declaration 
may be interpreted as implying for any 
State, group or  person any right to engage 
in any activity or to perform any act aimed 
at the  destruction of any of the rights and 
freedoms set forth herein.  

Madde 30 :  İş bu Beyanname’nin hiçbir 
hükmü, içinde ilan edilen hak ve 
özgürlüklerin, bir devlet, zümre ya da kişi 
tarafından yok edilmesini savunmaya, 
veya bunu fiilen gerçekleştirmeye hak 
verdirir biçimde yorumlanamaz.  
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 ALLGEMEİNE ERKLÄRUNG DER 

MENSCHENRECHTE  
İNSAN HAKLARI EVRENSEL 

BEYANNAMESİ 

Diese Erklärung wurde von der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen in Paris am 10. Dezember 1948 
(Generalversammlung Resolution 217 A) 
verkündet. 

Bu Beyanname, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de 
Paris'te (Genel Kurul kararı 217 A) ilan 
edilmiştir. 

Präambel  
Da die Anerkennung der angeborenen 
Würde und der gleichen und un-
veräußerlichen Rechte aller Mitglieder der 
Gemeinschaft der Menschen die Grund-
lage von Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden in der Welt bildet,  
da die Nichtanerkennung und Verachtung 
der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 
geführt haben, die das Gewissen der 
Menschheit mit Empörung erfüllen, und 
da verkündet worden ist, daß einer Welt, 
in der die Menschen Rede- und 
Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht 
und Not genießen, das höchste Streben des 
Menschen gilt,   
da es notwendig ist, die Menschenrechte 
durch die Herrschaft des Rechtes zu 
schützen, damit der Mensch nicht 
gezwungen wird, als letztes Mittel zum 
Aufstand gegen Tyrannei und Unter-
drückung zu greifen,  
da es notwendig ist, die Entwicklung 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen 
den Nationen zu fördern,  
da die Völker der Vereinten Nationen in 
der Charta ihren Glauben an die 
grundlegenden Menschenrechte, an die 
Würde und den Wert der menschlichen 
Person und an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau erneut bekräftigt und 
beschlossen haben, den sozialen Fort-
schritt und bessere Lebensbedingungen in 
größerer Freiheit zu fördern,   
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet 
haben, in Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen auf die allgemeine 
Achtung und Einhaltung der Menschen-

Giriş 
İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin doga-
sında olan haysiyetinin, ve eşit ve 
devredilemez haklarının tanınmasının, 
Dünya’daki özgürlük, adalet ve barışın 
temeli olmasını dikkate alan, 
 
İnsan haklarının göz ardı edilmesi ve hor 
görülmesi sonucu ortaya çıkan, insanlıgın 
vicdanının çignendigi barbar davranışlar, 
ve insanoglunun, ifade ve inanç özgür-
lügüne sahip oldugu, korkulardan uzak ve 
özgürlügün tadını çıkarmasının amaçlan-
dıgı bir dünya beklentisinin, halkın, en 
yüce özlemi olarak ilan edilmiş olmasını 
dikkate alan,  
İnsan, son çare olarak zalime ve zulme 
karşı isyana baş vurmaya mecbur 
brakılmışsa, insan haklarının hukukun 
üstünlügü ile korunmasının esas alınmış 
olmasını dikkate alan, 
 
Milletler arasındaki dostça ilişkilerin 
gelişmesini teşvik etmenin esas alınmış 
olmasını dikkate alan, 
Birleşmiş Milletlerin halklarının, Sözleş-
me’de, temel insan haklarına, insanlıgın 
haysiyetine ve degerine, ve erkeklerin ve 
kadınların eşit haklara sahip olduklarına 
olan sadakatlarını vurgulaması, ve sosyal 
gelişmeyi ve daha geniş özgürlük içinde, 
daha iyi hayat standardlarını teşvik etmeyi 
taahhüt etmesini dikkate alan, 
 
Üye Devletler, Birleşmiş Milletler ile 
işbirligi içinde, evrensel saygının teşvik 
edilmesi, ve insan haklarının ve temel 
özgürlüklerin gözetilmesinin saglanması 
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rechte und Grundfreiheiten hinzuwirken,  
da ein gemeinsames Verständnis dieser 
Rechte und Freiheiten von größter 
Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser 
Verpflichtung ist, 
verkündet  
die Generalversammlung  
diese Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte als das von allen 
Völkern und Nationen zu erreichende 
gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne 
und alle Organe der Gesellschaft sich 
diese Erklärung stets gegenwärtig halten 
und sich bemühen, durch Unterricht und 
Erziehung die Achtung vor diesen Rechten 
und Freiheiten zu fördern und durch 
fortschreitende nationale und inter-
nationale Maßnahmen ihre allgemeine und 
tatsächliche Anerkennung und Einhaltung 
durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten 
selbst wie auch durch die Bevölkerung der 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden 
Gebiete zu gewährleisten.   

sözü verdiklerini dikkate alan, 
Bu sözün tam olarak gerçekleşmesinde, bu 
hak ve özgürlüklerin ortak bir anlayışının, 
en büyük önemi yüklendigini dikkate 
alan, 
 
Genel Kurul,  
İnsanlık toplulugunun bütün bireyleriyle 
kuruluşlarının, bu Beyanname’yi her 
zaman göz önünde tutarak, ögretim ve 
egitim yoluyla bu hak ve özgürlüklere 
saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal 
ve uluslararası önlemlerle gerek üye 
devletlerin halkları ve gerekse bu 
devletlerin yönetimi altındaki ülkelerin 
halkları arasında, bu hakların dünyaca 
etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını 
saglamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm 
halkların ve ulusların ulaşmak istedigi 
ortak bir başarı standardı olan bu İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesini ilan 
eder.  

  

Artikel   1 :  Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren. Sie 
sind mit Vernunft und Gewissen begabt 
und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen.  

Madde   1 :  Bütün insanlar hür, haysiyet 
ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl 
ve vicdanla donatılmışlardır ve birbirlerine 
karşı kardeşçe davranmalıdırlar. 

Artikel   2 :  Jeder hat Anspruch auf alle 
in dieser Erklärung verkündeten Rechte 
und Freiheiten, ohne irgendeinen 
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 
oder sonstiger Anschauung, nationaler 
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 
oder sonstigem Stand.  
2.  Des weiteren darf kein Unterschied 
gemacht werden auf Grund der 
politischen, rechtlichen oder 
internationalen Stellung des Landes oder 
Gebietes, dem eine Person angehört, 
gleichgültig ob dieses unabhängig ist, 
unter Treuhandschaft steht, keine 
Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner 
Souveränität eingeschränkt ist.  

Madde   2 :  1.  Herkes, ırk, renk, cins, dil, 
din, siyasal veya diger bir inanç, ulusal ya 
da toplumsal köken, servet, doguş ya da 
herhangi başka bir durumdan dolayı 
ayrıma ugramadan, bu Beyanname’de ilan 
olunan hak ve özgürlüklerden yararlanma 
hakkına sahiptir. 
  
2.  Dahası, insanlar arasında, uyrugu 
bulundukları ülkenin ya da bölgenin, 
bagımsız veya bagımlı, özerk ya da 
herhangi bir biçimde kısıtlı oluşuna 
bakılarak; o ülkeye ya da bölgenin siyasal, 
hukuki veya uluslararası konumundan 
dolayı ayrım yapılamaz. 

Artikel   3 :  Jeder hat das Recht auf Madde   3 :  Yaşam, özgürlük ve kişisel 
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Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.     güvenlik her insanın hakkıdır. 

Artikel   4 :  Niemand darf in Sklaverei 
oder Leibeigenschaft gehalten werden; 
Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren 
Formen sind verboten.     

Madde   4 :  Hiç kimse kölelik ya da 
kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve 
köle ticareti her türlü biçimi ile yasaktır. 

Artikel   5 :  Niemand darf der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden.  

Madde   5 :  Hiç kimseye işkence ve 
zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da 
onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza 
verilemez. 

Artikel   6 :  Jeder hat das Recht, überall 
als rechtsfähig anerkannt zu werden.  

Madde   6 :  Herkes, nerede olursa olsun, 
hukuki kişiliginin tanınması hakkına 
sahiptir. 

Artikel   7 :  Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich und haben ohne Unterschied 
Anspruch auf gleichen Schutz durch das 
Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen 
Schutz gegen jede Diskriminierung, die 
gegen diese Erklärung verstößt, und gegen 
jede Aufhetzung zu einer derartigen 
Diskriminierung.     

Madde   7 :  Yasalar önünde herkes eşittir 
ve yasaların koruyuculugundan eşit olarak 
faydalanma hakkına sahiptir. Bütün 
insanların bu Beyanname’ye aykırı her 
türlü ayrımcı uygulamaya ve böyle bir 
ayrıma özendirici her türlü kışkırtmaya 
karşı eşit korunma hakkı vardır. 

Artikel   8 :  Jeder hat Anspruch auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf bei den 
zuständigen innerstaatlichen Gerichten 
gegen Handlungen, durch die seine ihm 
nach der Verfassung oder nach dem 
Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt 
werden.   

Madde   8 :  Her insanın, kendisine 
yasalarla tanınan temel haklara aykırı 
uygulamalar karşısında, hak ve hukukunun 
fiilen korunması için, bu işle görevli ulusal 
mahkemelere başvurma hakkı vardır. 

Artikel   9 :  Niemand darf willkürlich 
festgenommen, in Haft gehalten oder des 
Landes verwiesen werden.     

Madde   9 :  Hiç kimse keyfi olarak 
yakalanamaz, alıkonamaz veya sürgün 
edilemez. 

Artikel 10 :  Jeder hat bei der Feststellung 
seiner Rechte und Pflichten sowie bei 
einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen 
Beschuldigung in voller Gleichheit 
Anspruch auf ein gerechtes und 
öffentliches Verfahren vor einem 
unabhängigen und unparteiischen Gericht.     

Madde 10 :  Herkes, haklarının, sorumlu-
luklarının ya da kendisine yönelik, cezayı 
gerektirir herhangi bir suçlamanın açıklıga 
kavuşturulmasında, davasının, bagımsız ve 
tarafsız bir mahkeme önünde hakkaniyetle 
ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. 

Artikel 11 :  1.  Jeder, der einer strafbaren 
Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, 
als unschuldig zu gelten, solange seine 
Schuld nicht in einem öffentlichen 
Verfahren, in dem er alle für seine 
Verteidigung notwendigen Garantien 
gehabt hat, gemäß dem Gesetz 
nachgewiesen ist.  

Madde 11 :  1.  Bir suç işlemekten sanık 
her insan, savunulması için kendisine 
gerekli bütün koşulların saglanmış 
bulundugu açık bir yargılama ile, yasalar 
uyarınca suçlu oldugu kanıtlanmadıkça 
suçsuz sayılır.  
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2.  Niemand darf wegen einer Handlung 
oder Unterlassung verurteilt werden, die 
zur Zeit ihrer Begehung nach 
innerstaatlichem oder internationalem 
Recht nicht strafbar war. Ebenso darf 
keine schwerere Strafe als die zum 
Zeitpunkt der Begehung der strafbaren 
Handlung angedrohte Strafe verhängt 
werden.  

2.  Hiç kimse, işlendikleri sırada ulusal ya 
da uluslararası hukuka göre suç 
oluşturmayan fiillerden veya ihmallerden 
ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, 
suçun işlendigi sırada uygulanan cezadan 
daha şiddetli bir cezaya çarptırılamaz. 

Artikel 12 :  Niemand darf willkürlichen 
Eingriffen in sein Privatleben, seine 
Familie, seine Wohnung und seinen 
Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen 
seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt 
werden. Jeder hat Anspruch auf 
rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe 
oder Beeinträchtigungen.     

Madde 12 :  Hiç kimsenin özel hayatına, 
ailesine, konutuna ya da haberleşme ve 
yazışmalarına keyfi olarak karışılamaz, 
şeref ve ününe sataşılamaz. Herkesin bu 
tür sataşma ve karışmalara karşı yasalarla 
korunmaya hakkı vardır. 

Artikel 13 :  1.  Jeder hat das Recht, sich 
innerhalb eines Staates frei zu bewegen 
und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.   
   
2.  Jeder hat das Recht, jedes Land, 
einschließlich seines eigenen, zu verlassen 
und in sein Land zurückzukehren.  

Madde 13 :  1.  Herkesin herhangi bir 
devletin toprakları üzerinde serbestçe 
yolculuk etmek ve yerleşecegi yeri seçmek 
hakkı vardır.  
2.  Her insanın kendi ülkesi de dahil olmak 
üzere, herhangi bir ülkeyi terketmeye ve 
yeniden dönmeye hakkı vardır. 

Artikel 14 :  1.  Jeder hat das Recht, in 
anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu 
suchen und zu genießen.  
    
2.  Dieses Recht kann nicht in Anspruch 
genommen werden im Falle einer 
Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund 
von Verbrechen nichtpolitischer Art oder 
auf Grund von Handlungen erfolgt, die 
gegen die Ziele und Grundsätze der 
Vereinten Nationen verstoßen.   

Madde 14 :  1.  Her insanın zulüm 
karşısında, başka ülkelere sıgınmaya ve bu 
ülkelerde sıgınmacı işlemi görmeye hakkı 
vardır.  
2.  Bu hak, siyasal olmayan suçlar veya 
Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarına 
aykırı faaliyetlerden dolayı açılan 
kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. 

Artikel 15 :  1.  Jeder hat das Recht auf 
eine Staatsangehörigkeit.     
2.  Niemandem darf seine Staatsan-
gehörigkeit willkürlich entzogen noch das 
Recht versagt werden, seine Staatsan-
gehörigkeit zu wechseln.  

Madde 15 :  1.  Her insanın bir ülkenin 
vatandaşı olma hakkı vardır.  
2.  Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlı-
gından ya da vatandaşlıgı degiştirmek 
hakkından yoksun bırakılamaz. 

Artikel 16 :  1.  Heiratsfähige Männer und 
Frauen haben ohne jede Beschränkung auf 
Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit 
oder der Religion das Recht, zu heiraten 
und eine Familie zu gründen. Sie haben 

Madde 16 :  1.  Evlilik çagına varan her 
erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık ya da din 
bakımından hiçbir sınırlama ile 
karşılaşmaksızın, evlenmek ve yuva 
kurmak hakkına sahiptir. Kadın ve erkek, 
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bei der Eheschließung, während der Ehe 
und bei deren Auflösung gleiche Rechte.    
2.  Eine Ehe darf nur bei freier und 
uneingeschränkter Willenseinigung der 
künftigen Ehegatten geschlossen werden.     
3.  Die Familie ist die natürliche 
Grundeinheit der Gesellschaft und hat 
Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft 
und Staat.  

evliligin kuruluşu, devamı ve sona 
erdirilişinde eşit haklara sahiptirler. 
2.  Evlilik ancak evlenecek kişilerin özgür 
ve kesin istekleri ile kurulabilir.  
 
3.  Aile toplumun temel unsurudur; toplum 
ve devlet tarafından korunmak hakkına 
sahiptir. 

Artikel 17 :  1.  Jeder hat das Recht, 
sowohl allein als auch in Gemeinschaft 
mit anderen Eigentum innezuhaben.   
2.  Niemand darf willkürlich seines 
Eigentums beraubt werden.     

Madde 17 :  1.  Her insanın tek başına ya 
da başkaları ile birlikte mal ve mülk 
edinme hakkı vardır.  
2.  Hiç kimse keyfi olarak mal ve 
mülkünden yoksun bırakılamaz. 

Artikel 18 :  Jeder hat das Recht auf 
Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit; dieses Recht schließt die Freiheit 
ein, seine Religion oder seine Weltan-
schauung zu wechseln, sowie die Freiheit, 
seine Religion oder seine Weltanschauung 
allein oder in Gemeinschaft mit anderen, 
öffentlich oder privat durch Lehre, 
Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlun-
gen zu bekennen.  

Madde 18 :  Her insanın düşünce, vicdan 
ve din özgürlügüne hakkı vardır. Bu hak, 
din ya da inanç degiştirme özgürlügünü, 
din ya da inancını tek başına ya da topluca, 
açık veya özel biçimde, ögretme, 
uygulama, ibadet ve ayinlerle açıga vurma 
özgürlügünü de kapsar. 

Artikel 19 :  Jeder hat das Recht auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinung-
säußerung; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, Meinungen ungehindert 
anzuhängen sowie über Medien jeder Art 
und ohne Rücksicht auf Grenzen 
Informationen und Gedankengut zu 
suchen, zu empfangen und zu verbreiten.  

Madde 19 :  Her insanın, düşüncelerini 
özgürce açıklamaya hakkı vardır. Bu hak, 
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, 
ülke sınırları söz konusu olmadan bilgi ve 
düşünceleri, her türlü araç ve yollarla 
aramak, elde etmek ve yaymak hakkını 
gerektirir. 

Artikel 20 :  1.  Alle Menschen haben das 
Recht, sich friedlich zu versammeln und 
zu Vereinigungen zusammenzuschließen.     
2.  Niemand darf gezwungen werden, 
einer Vereinigung anzugehören.  

Madde 20 :  1.  Her insan barışcıl 
amaçlarla toplanma ve dernek kurma ve 
bir dernege katılma hakkına sahiptir.  
2.  Hiç kimse bir dernege katılmaya 
zorlanamaz. 

Artikel 21 :  1.  Jeder hat das Recht, an 
der Gestaltung der öffentlichen Ange-
legenheiten seines Landes unmittelbar 
oder durch frei gewählte Vertreter 
mitzuwirken.     
2.  Jeder hat das Recht auf gleichen 
Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem 
Lande.     

Madde 21 :  1.  Her insanın dogrudan 
dogruya ya da serbestçe seçtigi temsilcileri 
aracılıgı ile ülkesinin yönetimine katılma 
hakkı vardır. 
  
2.  Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerin-
den eşit olarak yararlanma hakkı vardır.  
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3.  Der Wille des Volkes bildet die 
Grundlage für die Autorität der 
öffentlichen Gewalt; dieser Wille muß 
durch regelmäßige, unverfälschte, 
allgemeine und gleiche Wahlen mit 
geheimer Stimmabgabe oder einem 
gleichwertigen freien Wahlverfahren zum 
Ausdruck kommen.    

3.  İktidarın gücünün tek kaynagı halk 
iradesidir. Bu irade, genel ve eşit oy 
hakkına dayalı, belli aralıklarla 
tekrarlanan, gizli oylama ya da serbestligi 
saglayacak benzer bir yöntemle yapılan 
dürüst seçimlerle ortaya konur. 

Artikel 22 :  Jeder hat als Mitglied der 
Gesellschaft das Recht auf soziale 
Sicherheit und Anspruch darauf, durch 
innerstaatliche Maßnahmen und inter-
nationale Zusammen-arbeit sowie unter 
Berücksichtigung der Organisation und 
der Mittel jedes Staates in den Genuß der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte zu gelangen, die für seine Würde 
und die freie Entwicklung seiner 
Persönlichkeit unentbehrlich sind.    

Madde 22 :  Her insanın, toplumun bir 
üyesi olarak, sosyal güvencesi, 
şahsiyetinin serbestçe gelişmesi ve onuru 
için zorunlu olan ekonomik, sosyal ve 
kültürel hakları vardır. Bireyler, her 
devletin, kuruluşları ve kaynakları 
gözönüne alınarak ortaya konacak ulusal 
çabalar ve uluslararası işbirligi yoluyla bu 
haklarından yararlanırlar. 

Artikel 23 :  1.  Jeder hat das Recht auf 
Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte 
und befriedigende Arbeitsbedingungen 
sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.     
2.  Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht 
auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.     
3.  Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf 
gerechte und befriedigende Entlohnung, 
die ihm und seiner Familie eine der 
menschlichen Würde entsprechende 
Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt 
durch andere soziale Schutzmaßnahmen.  
4.  Jeder hat das Recht, zum Schutze 
seiner Interessen Gewerkschaften zu 
bilden und solchen beizutreten.   

Madde 23 :  1.  Her insanın çalışmaya, 
meslegini serbestçe seçmeye, adil ve 
elverişli çalışma şartlarına ve işsizlige 
karşı korunmaya hakkı vardır.  
2.  Herkesin, hiçbir ayrım yapılmaksızın 
eşit iş karşılıgında eşit ücret hakkı vardır. 
3.  Çalışan her insanın kendisine ve 
ailesine insan onuruna yakışır bir yaşam 
saglayacak ve gerekirse sosyal 
güvencelerle de tamamlanacak adil ve 
yeterli bir ücrete hakkı vardır.  
 
4.  Herkesin çıkarlarının korunması 
amacıyla sendikalar kurmaya ve bunlara 
katılmaya hakkı vardır. 

Artikel 24 :  Jeder hat das Recht auf 
Erholung und Freizeit und insbesondere 
auf eine vernünftige Begrenzung der 
Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten 
Urlaub.    

Madde 24 :  Her insanın dinlenmeye, 
eglenmeye, özellikle çalışma süresini akla 
uygun sınırlar içinde tutmaya ve belli 
aralıklarla ücretli tatillere hakkı vardır. 

Artikel 25 :  1.  Jeder hat das Recht auf 
einen Lebensstandard, der seine und seiner 
Familie Gesundheit und Wohl 
gewährleistet, einschließlich Nahrung, 
Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung 
und notwendige soziale Leistungen, sowie 
das Recht auf Sicherheit im Falle von 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität 

Madde 25 :  1.  Her insanın, yiyecek, 
giyecek, konut, saglık hizmetleri ve 
gerekli toplumsal hizmetler de dahil olmak 
üzere; kendisinin ve ailesinin saglık ve 
refahını saglayacak uygun bir yaşam 
düzeyine hakkı vardır. İşsizlik, hastalık, 
dulluk, ihtiyarlık ya da geçim 
olanaklarından iradesi dışında yoksun 
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oder Verwitwung, im Alter sowie bei 
anderweitigem Verlust seiner 
Unterhaltsmittel durch unverschuldete 
Umstände.  
2.  Mütter und Kinder haben Anspruch auf 
besondere Fürsorge und Unterstützung. 
Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, 
genießen den gleichen sozialen Schutz.  

kaldıgı diger hallerde sosyal güvence 
hakkına sahiptir.  
 
 
2.  Anneler ve çocuklar öncelikle özen ve 
yardım görmek hakkına sahiptirler. Bütün 
çocuklar evlilik içinde ya da dışında 
dogsunlar, aynı toplumsal güvenceden 
yararlanırlar. 

Artikel 26 :  1.  Jeder hat das Recht auf 
Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, 
zum mindesten der Grundschulunterricht 
und die grundlegende Bildung. Der 
Grundschulun-terricht ist obligatorisch. 
Fach- und Berufsschulunterricht müssen 
allgemein verfügbar gemacht werden, und 
der Hochschulunterricht muß allen 
gleichermaßen entsprechend ihren 
Fähigkeiten offenstehen.  
2.  Die Bildung muß auf die volle 
Entfaltung der menschlichen Persönlich-
keit und auf die Stärkung der Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, 
Toleranz und Freundschaft zwischen allen 
Nationen und allen rassischen oder 
religiösen Gruppen beitragen und der 
Tätigkeit der Vereinten Nationen für die 
Wahrung des Friedens förderlich sein.  
3.  Die Eltern haben ein vorrangiges 
Recht, die Art der Bildung zu wählen, die 
ihren Kindern zuteil werden soll.    

Madde 26 :  1.  Her insanın egitim görme 
hakkı vardır. Egitim parasızdır, hiç 
olmazsa ilk ve temel egitim evresinde 
böyle olmalıdır. İlk ögretim zorunludur. 
Teknik ve mesleki egitimden herkes 
yararlanabilmelidir. Yüksek ögrenim 
herkese, yeteneklerinin ve başarılarının 
elverdigi ölçüde tam bir eşitlikle açık 
olmalıdır.  
 
2.  Egitim, insan şahsiyetinin tam 
gelişmesini ve insan hakları ile temel 
özgürlüklere saygının güçlenmesini 
amaçlamalıdır. Bütün uluslar ırk ve dinler 
arasında, anlayış, hoşgörü ve dostlugu 
özendirmeli ve Birleşmiş Milletler’in 
barışın korunması yolundaki çalışmalarını 
geliştirmelidir.  
 
 
3.  Anne ve babalar, çocuklarına verilecek 
egitimin türünü seçmek hakkına 
sahiptirler. 

Artikel 27 :  1.  Jeder hat das Recht, am 
kulturellen Leben der Gemeinschaft frei 
teilzunehmen, sich an den Künsten zu 
erfreuen und am wissenschaftlichen 
Fortschritt und dessen Errungenschaften 
teilzuhaben.     
2.  Jeder hat das Recht auf Schutz der 
geistigen und materiellen Interessen, die 
ihm als Urheber von Werken der 
Wissenschaft, Literatur oder Kunst 
erwachsen.   

Madde 27 :  1.  Her insanın toplumun 
kültürel yaşamına serbestçe katılmaya, 
güzel sanatlardan zevk almaya, bilimsel 
ilerlemeden ve bunun nimetlerinden pay 
almaya hakkı vardır.  
 
2.  Her insanın, sahibi bulundugu her türlü 
bilimsel, edebi ve sanatsal yapıttan dogan 
manevi ve maddi çıkarlarının korunması 
hakkı vardır. 

Artikel 28 :  Jeder hat Anspruch auf eine 
soziale und internationale Ordnung, in der 
die in dieser Erklärung verkündeten 
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht 

Madde 28 :  Her insanın, işbu Beyanna-
mede açıklanan hak ve özgürlüklerin tam 
anlamıyla uygulanmasını saglayacak bir 
toplumsal ve uluslararası düzene hakkı 
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werden können.    vardır. 

Artikel 29 :  1.  Jeder hat Pflichten 
gegenüber der Gemeinschaft, in der allein 
die freie und volle Entfaltung seiner 
Persönlichkeit möglich ist.     
2.  Jeder ist bei der Ausübung seiner 
Rechte und Freiheiten nur den 
Beschränkungen unterworfen, die das 
Gesetz ausschließlich zu dem Zweck 
vorsieht, die Anerkennung und Achtung 
der Rechte und Freiheiten anderer zu 
sichern und den gerechten Anforderungen 
der Moral, der öffentlichen Ordnung und 
des allgemeinen Wohles in einer 
demokratischen Gesellschaft zu genügen.     
3.  Diese Rechte und Freiheiten dürfen in 
keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen 
ausgeübt werden.     

Madde 29 :  1.  Her insanın, şahsiyetinin 
serbest ve tam gelişmesinin ancak içinde 
yaşaması ile mümkün oldugu topluma 
karşı ödevleri vardır.  
2.  Her insan, hakları ve özgürlüklerinden 
yararlanırken, sadece, başkalarının da hak 
ve özgürlüklerinin tanınması ve korunması 
amacıyla; ahlak, kamu düzeni ve genel 
refahın, demokratik bir toplum yapısındaki 
haklı gereklerini karşılamak için, ancak 
yasanın koydugu kısıtlamalara tabidir.  
 
 
 
3.  Bu hak ve özgürlükler hiçbir surette 
Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine 
aykırı olarak kullanılamaz. 

Artikel 30 :  Keine Bestimmung dieser 
Erklärung darf dahin ausgelegt werden, 
daß sie für einen Staat, eine Gruppe oder 
eine Person irgendein Recht begründet, 
eine Tätigkeit auszuüben oder eine 
Handlung zu begehen, welche die 
Beseitigung der in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten zum 
Ziel hat.   

Madde 30 :  İş bu Beyanname’nin hiçbir 
hükmü, içinde ilan edilen hak ve 
özgürlüklerin, bir devlet, zümre ya da kişi 
tarafından yok edilmesini savunmaya, 
veya bunu fiilen gerçekleştirmeye hak 
verdirir biçimde yorumlanamaz.  
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL 
BEYANNAMESİ 

Эта Декларация была провозглашена 
на Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций в Париже 10 
декабря 1948 года (резолюция 217 А 
Генеральной Ассамблеи). 

Bu Beyanname, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de 
Paris'te (Genel Kurul kararı 217 A) ilan 
edilmiştir. 

Преамбула  
Принимая во внимание, что призна-
ние достоинства, присущего всем чле-
нам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является осно-
вой свободы, справедливости и всеоб-
щего мира; и     
принимая во внимание, что пренеб-
режение и презрение к правам человека 
привели к варварским актам, которые 
возмущают совесть человечества, и что 
создание такого мира, в котором люди 
будут иметь свободу слова и убеждений 
и будут свободны от страха и нужды, 
провозглашено как высокое стремление 
людей; и  
принимая во внимание, что необхо-
димо, чтобы права человека охранялись 
властью закона в целях обеспечения 
того, чтобы человек не был вынужден 
прибегать, в качестве последнего 
средства, к восстанию против тирании 
и угнетения; и  
принимая во внимание, что необхо-
димо содействовать развитию дружест-
венных отношений между народами; и  
принимая во внимание, что народы 
Объединенных Наций подтвердили в 
Уставе свою веру в основные права 
человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие 
мужчин и женщин и решили 
содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при 
большей свободе; и  
принимая во внимание, что государс-
тва-члены обязались содействовать, в 

Giriş 
İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin doga-
sında olan haysiyetinin, ve eşit ve 
devredilemez haklarının tanınmasının, 
Dünya’daki özgürlük, adalet ve barışın 
temeli olmasını dikkate alan,  
 
İnsan haklarının göz ardı edilmesi ve hor 
görülmesi sonucu ortaya çıkan, insanlıgın 
vicdanının çignendigi barbar davranışlar, 
ve insanoglunun, ifade ve inanç özgür-
lügüne sahip oldugu, korkulardan uzak ve 
özgürlügün tadını çıkarmasının amaçlan-
dıgı bir dünya beklentisinin, halkın, en 
yüce özlemi olarak ilan edilmiş olmasını 
dikkate alan,  
İnsan, son çare olarak zalime ve zulme 
karşı isyana baş vurmaya mecbur 
brakılmışsa, insan haklarının hukukun 
üstünlügü ile korunmasının esas alınmış 
olmasını dikkate alan, 
 
 
Milletler arasındaki dostça ilişkilerin 
gelişmesini teşvik etmenin esas alınmış 
olmasını dikkate alan, 
Birleşmiş Milletlerin halklarının, Sözleş-
me’de, temel insan haklarına, insanlıgın 
haysiyetine ve degerine, ve erkeklerin ve 
kadınların eşit haklara sahip olduklarına 
olan sadakatlarını vurgulaması, ve sosyal 
gelişmeyi ve daha geniş özgürlük içinde, 
daha iyi hayat standardlarını teşvik etmeyi 
taahhüt etmesini dikkate alan, 
 
Üye Devletler, Birleşmiş Milletler ile 
işbirligi içinde, evrensel saygının teşvik 
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сотрудничестве с Организацией Об-
ъединенных Наций, всеобщему уваже-
нию и соблюдению прав человека и 
основных свобод; и 
принимая во внимание, что всеобщее 
понимание характера этих прав и 
свобод имеет огромное значение для 
полного выполнения этого обязатель-
ства,  
 
Генеральная Ассамблея,   
провозглашает настоящую Всеобщую 
декларацию прав человека в качестве 
задачи, к выполнению которой должны 
стремиться все народы и государства с 
тем, чтобы каждый человек и каждый 
орган общества, постоянно имея в виду 
настоящую Декларацию, стремились 
путем просвещения и образования 
содействовать уважению этих прав и 
свобод и обеспечению, путем нацио-
нальных и международных прогресси-
вных мероприятий, всеобщего и эффек-
тивного признания и осуществления их 
как среди народов государств-членов 
Организации, так и среди народов 
территорий, находящихся под их 
юрисдикцией.  

edilmesi, ve insan haklarının ve temel 
özgürlüklerin gözetilmesinin saglanması 
sözü verdiklerini dikkate alan, 
 
Bu sözün tam olarak gerçekleşmesinde, bu 
hak ve özgürlüklerin ortak bir anlayışının, 
en büyük önemi yüklendigini dikkate 
alan, 
 
 
Genel Kurul,  
İnsanlık toplulugunun bütün bireyleriyle 
kuruluşlarının, bu Beyanname’yi her 
zaman göz önünde tutarak, ögretim ve 
egitim yoluyla bu hak ve özgürlüklere 
saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal 
ve uluslararası önlemlerle gerek üye 
devletlerin halkları ve gerekse bu 
devletlerin yönetimi altındaki ülkelerin 
halkları arasında, bu hakların dünyaca 
etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını 
saglamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm 
halkların ve ulusların ulaşmak istedigi 
ortak bir başarı standardı olan bu İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesini ilan 
eder.  

  

Статья   1 :  Все люди рождаются 
свободными и равными в своем 
достоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в 
духе братства.    

Madde   1 :  Bütün insanlar hür, haysiyet 
ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl 
ve vicdanla donatılmışlardır ve birbirlerine 
karşı kardeşçe davranmalıdırlar. 

Статья   2 :  1.  Каждый человек дол-
жен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными насто-
ящей Декларацией, без какого бы то ни 
было различия, как-то в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, 
национального или социального про-
исхождения, имущественного, сослов-
ного или иного положения.   
2.  Кроме того, не должно проводиться 
никакого различия на основе поли-

Madde   2 :  1.  Herkes, ırk, renk, cins, dil, 
din, siyasal veya diger bir inanç, ulusal ya 
da toplumsal köken, servet, doguş ya da 
herhangi başka bir durumdan dolayı 
ayrıma ugramadan, bu Beyanname’de ilan 
olunan hak ve özgürlüklerden yararlanma 
hakkına sahiptir.  
 
 
 
2.  Dahası, insanlar arasında, uyrugu 
bulundukları ülkenin ya da bölgenin, 
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тического, правового или между-
народного статуса страны или тер-
ритории, к которой человек принад-
лежит, независимо от того, является ли 
эта территория независимой, подопеч-
ной, несамоуправляющейся или как-
либо иначе ограниченной в своем 
суверенитете.    

bagımsız veya bagımlı, özerk ya da 
herhangi bir biçimde kısıtlı oluşuna 
bakılarak; o ülkeye ya da bölgenin siyasal, 
hukuki veya uluslararası konumundan 
dolayı ayrım yapılamaz. 

Статья   3 :  Каждый человек имеет 
право на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность.    

Madde   3 :  Yaşam, özgürlük ve kişisel 
güvenlik her insanın hakkıdır. 

Статья   4 :  Никто не должен содер-
жаться в рабстве или в подневольном 
состоянии; рабство и работорговля 
запрещаются во всех их видах.    

Madde   4 :  Hiç kimse kölelik ya da 
kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve 
köle ticareti her türlü biçimi ile yasaktır. 

Статья   5 :  Никто не должен подвер-
гаться пыткам или жестоким, бесче-
ловечным или унижающим его 
достоинство обращению и наказанию.  

Madde   5 :  Hiç kimseye işkence ve 
zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da 
onur kırıcı biçimde davranılamaz, ceza 
verilemez. 

Статья   6 :  Каждый человек, где бы 
он ни находился, имеет право на 
признание его правосубъектности. 

Madde   6 :  Herkes, nerede olursa olsun, 
hukuki kişiliginin tanınması hakkına 
sahiptir. 

Статья   7 :  Все люди равны перед 
законом и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту закона. Все 
люди имеют право на равную защиту от 
какой бы то ни было дискриминации, 
нарушающей настоящую Декларацию, 
и от какого бы то ни было подстре-
кательства к такой дискриминации.   

Madde   7 :  Yasalar önünde herkes eşittir 
ve yasaların koruyuculugundan eşit olarak 
faydalanma hakkına sahiptir. Bütün 
insanların bu Beyanname’ye aykırı her 
türlü ayrımcı uygulamaya ve böyle bir 
ayrıma özendirici her türlü kışkırtmaya 
karşı eşit korunma hakkı vardır. 

Статья   8 :  Каждый человек имеет 
право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными 
судами в случаях нарушения его 
основных прав, предоставленных ему 
конституцией или законом. 

Madde   8 :  Her insanın, kendisine 
yasalarla tanınan temel haklara aykırı 
uygulamalar karşısında, hak ve hukukunun 
fiilen korunması için, bu işle görevli ulusal 
mahkemelere başvurma hakkı vardır. 

Статья   9 :  Никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту, 
задержанию или изгнанию.    

Madde   9 :  Hiç kimse keyfi olarak 
yakalanamaz, alıkonamaz veya sürgün 
edilemez. 

Статья 10 :  Каждый человек, для 
определения его прав и обязанностей и 
для установления обоснованности пре-
дъявленного ему уголовного обвине-
ния, имеет право, на основе полного 
равенства, на то, чтобы его дело было 

Madde 10 :  Herkes, haklarının, sorumlu-
luklarının ya da kendisine yönelik, cezayı 
gerektirir herhangi bir suçlamanın açıklıga 
kavuşturulmasında, davasının, bagımsız ve 
tarafsız bir mahkeme önünde hakkaniyetle 
ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. 
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рассмотрено гласно и с соблюдением 
всех требований справедливости неза-
висимым и беспристрастным судом.      

Статья 11 :  1.  Каждый человек, обви-
няемый в совершении преступления, 
имеет право считаться невиновным до 
тех пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, 
при котором ему обеспечиваются все 
возможности для защиты.  
2.  Никто не может быть осужден за 
преступление на основании совершения 
какого-либо деяния или за бездействие, 
которые во время их совершения не 
составляли преступления по националь-
ным законам или по международному 
праву. Не может также налагаться 
наказание более тяжкое, нежели то, 
которое могло быть применено в то 
время, когда преступление было 
совершено.     

Madde 11 :  1.  Bir suç işlemekten sanık 
her insan, savunulması için kendisine 
gerekli bütün koşulların saglanmış 
bulundugu açık bir yargılama ile, yasalar 
uyarınca suçlu oldugu kanıtlanmadıkça 
suçsuz sayılır.  
 
 
2.  Hiç kimse, işlendikleri sırada ulusal ya 
da uluslararası hukuka göre suç 
oluşturmayan fiillerden veya ihmallerden 
ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, 
suçun işlendigi sırada uygulanan cezadan 
daha şiddetli bir cezaya çarptırılamaz. 

Статья 12 :  Никто не может подвер-
гаться произвольному вмешательству в 
его личную и семейную жизнь, про-
извольным посягательствам на непри-
косновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и 
репутацию. Каждый человек имеет пра-
во на защиту закона от такого вмеша-
тельства или таких посягательств.     

Madde 12 :  Hiç kimsenin özel hayatına, 
ailesine, konutuna ya da haberleşme ve 
yazışmalarına keyfi olarak karışılamaz, 
şeref ve ününe sataşılamaz. Herkesin bu 
tür sataşma ve karışmalara karşı yasalarla 
korunmaya hakkı vardır. 

Статья 13 :  1.  Каждый человек имеет 
право свободно передвигаться и выби-
рать себе местожительство в пределах 
каждого государства.  
2.  Каждый человек имеет право 
покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою 
страну.  

Madde 13 :  1.  Herkesin herhangi bir 
devletin toprakları üzerinde serbestçe 
yolculuk etmek ve yerleşecegi yeri seçmek 
hakkı vardır.  
2.  Her insanın kendi ülkesi de dahil olmak 
üzere, herhangi bir ülkeyi terketmeye ve 
yeniden dönmeye hakkı vardır. 

Статья 14 :  1.  Каждый человек имеет 
право искать убежища от пресле-
дования в других странах и пользо-
ваться этим убежищем. 
2.  Это право не может быть исполь-
зовано в случае преследования, в дейст-
вительности основанного на совер-
шении неполитического преступления, 

Madde 14 :  1.  Her insanın zulüm 
karşısında, başka ülkelere sıgınmaya ve bu 
ülkelerde sıgınmacı işlemi görmeye hakkı 
vardır.  
2.  Bu hak, siyasal olmayan suçlar veya 
Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarına 
aykırı faaliyetlerden dolayı açılan 
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или деяния, противоречащего целям и 
принципам Организации Объединен-
ных Наций.  

kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. 

Статья 15 :  1.  Каждый человек имеет 
право на гражданство.  
2.  Никто не может быть произвольно 
лишен своего гражданства или права 
изменить свое гражданство.  

Madde 15 :  1.  Her insanın bir ülkenin 
vatandaşı olma hakkı vardır.  
2.  Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlı-
gından ya da vatandaşlıgı degiştirmek 
hakkından yoksun bırakılamaz. 

Статья 16 :  1.  Мужчины и женщины, 
достигшие совершеннолетия, имеют 
право без всяких ограничений по 
признаку расы, национальности или 
религии вступать в брак и основывать 
свою семью. Они пользуются оди-
наковыми правами в отношении 
вступления в брак, во время состояния 
в браке и во время его расторжения. 
2.  Брак может быть заключен только 
при свободном и полном согласии 
обеих вступающих в брак сторон.  
3.  Семья является естественной и 
основной ячейкой общества и имеет 
право на защиту со стороны общества и 
государства.  

Madde 16 :  1.  Evlilik çagına varan her 
erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık ya da din 
bakımından hiçbir sınırlama ile 
karşılaşmaksızın, evlenmek ve yuva 
kurmak hakkına sahiptir. Kadın ve erkek, 
evliligin kuruluşu, devamı ve sona 
erdirilişinde eşit haklara sahiptirler. 
 
 
2.  Evlilik ancak evlenecek kişilerin özgür 
ve kesin istekleri ile kurulabilir.  
 
3.  Aile toplumun temel unsurudur; toplum 
ve devlet tarafından korunmak hakkına 
sahiptir. 

Статья 17 :  1.  Каждый человек имеет 
право владеть имуществом как еди-
нолично, так и совместно с другими.  
2.  Никто не должен быть произвольно 
лишен своего имущества.  

Madde 17 :  1.  Her insanın tek başına ya 
da başkaları ile birlikte mal ve mülk 
edinme hakkı vardır.  
2.  Hiç kimse keyfi olarak mal ve 
mülkünden yoksun bırakılamaz. 

Статья 18 :  Каждый человек имеет 
право на свободу мысли, совести и 
религии; это право включает свободу 
менять свою религию или убеждения и 
свободу исповедовать свою религию 
или убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или 
частным порядком в учении, богос-
лужении и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов. 

Madde 18 :  Her insanın düşünce, vicdan 
ve din özgürlügüne hakkı vardır. Bu hak, 
din ya da inanç degiştirme özgürlügünü, 
din ya da inancını tek başına ya da topluca, 
açık veya özel biçimde, ögretme, 
uygulama, ibadet ve ayinlerle açıga vurma 
özgürlügünü de kapsar. 

Статья 19 :  Каждый человек имеет 
право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их; это право 
включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи 

Madde 19 :  Her insanın, düşüncelerini 
özgürce açıklamaya hakkı vardır. Bu hak, 
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, 
ülke sınırları söz konusu olmadan bilgi ve 
düşünceleri, her türlü araç ve yollarla 
aramak, elde etmek ve yaymak hakkını 
gerektirir. 



 122 

любыми средствами и независимо от 
государственных границ. 

Статья 20 :  1.  Каждый человек имеет 
право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций.  
2.  Никто не может быть принуждаем 
вступать в какую-либо ассоциацию.  

Madde 20 :  1.  Her insan barışcıl 
amaçlarla toplanma ve dernek kurma ve 
bir dernege katılma hakkına sahiptir.  
2.  Hiç kimse bir dernege katılmaya 
zorlanamaz. 

Статья 21 :  1.  Каждый человек имеет 
право принимать участие в управлении 
своей страной непосредственно или 
через посредство свободно избранных 
представителей.    
2.  Каждый человек имеет право 
равного доступа к государственной 
службе в своей стране.  
3.  Воля народа должна быть основой 
власти правительства; эта воля должна 
находить себе выражение в пери-
одических и нефальсифицированных 
выборах, которые должны проводиться 
при всеобщем и равном избирательном 
праве путем тайного голосования или 
же посредством других равнозначных 
форм, обеспечивающих свободу голо-
сования. 

Madde 21 :  1.  Her insanın dogrudan 
dogruya ya da serbestçe seçtigi temsilcileri 
aracılıgı ile ülkesinin yönetimine katılma 
hakkı vardır.  
 
2.  Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerin-
den eşit olarak yararlanma hakkı vardır.  
 
3.  İktidarın gücünün tek kaynagı halk 
iradesidir. Bu irade, genel ve eşit oy 
hakkına dayalı, belli aralıklarla 
tekrarlanan, gizli oylama ya da serbestligi 
saglayacak benzer bir yöntemle yapılan 
dürüst seçimlerle ortaya konur. 

Статья 22 :  Каждый человек, как член 
общества, имеет право на социальное 
обеспечение и на осуществление 
необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития 
его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях 
через посредство национальных усилий 
и международного сотрудничества и в 
соответствии со структурой и 
ресурсами каждого государства.  

Madde 22 :  Her insanın, toplumun bir 
üyesi olarak, sosyal güvencesi, 
şahsiyetinin serbestçe gelişmesi ve onuru 
için zorunlu olan ekonomik, sosyal ve 
kültürel hakları vardır. Bireyler, her 
devletin, kuruluşları ve kaynakları 
gözönüne alınarak ortaya konacak ulusal 
çabalar ve uluslararası işbirligi yoluyla bu 
haklarından yararlanırlar. 

Статья 23 :  1.  Каждый человек имеет 
право на труд, на свободный выбор 
работы, на справедливые и благо-
приятные условия труда и на защиту от 
безработицы.     
2.  Каждый человек, без какой-либо 
дискриминации, имеет право на равную 
оплату за равный труд. 
3.  Каждый работающий имеет право на 
справедливое и удовлетворительное 

Madde 23 :  1.  Her insanın çalışmaya, 
meslegini serbestçe seçmeye, adil ve 
elverişli çalışma şartlarına ve işsizlige 
karşı korunmaya hakkı vardır.  
 
2.  Herkesin, hiçbir ayrım yapılmaksızın 
eşit iş karşılıgında eşit ücret hakkı vardır. 
 
3.  Çalışan her insanın kendisine ve 
ailesine insan onuruna yakışır bir yaşam 
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вознаграждение, обеспечивающее дос-
тойное человека существование для 
него самого и его семьи, и допол-
няемое, при необходимости, другими 
средствами социального обеспечения.    
4.  Каждый человек имеет право соз-
давать профессиональные союзы и 
входить в профессиональные союзы для 
защиты своих интересов.  

saglayacak ve gerekirse sosyal 
güvencelerle de tamamlanacak adil ve 
yeterli bir ücrete hakkı vardır.  
 
 
4.  Herkesin çıkarlarının korunması 
amacıyla sendikalar kurmaya ve bunlara 
katılmaya hakkı vardır. 

Статья 24 :  Каждый человек имеет 
право на отдых и досуг, включая право 
на разумное ограничение рабочего дня 
и на оплачиваемый периодический 
отпуск. 

Madde 24 :  Her insanın dinlenmeye, 
eglenmeye, özellikle çalışma süresini akla 
uygun sınırlar içinde tutmaya ve belli 
aralıklarla ücretli tatillere hakkı vardır. 

Статья 25 :  1.  Каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который 
необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, 
и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или 
иного случая утраты средств к 
существованию по не зависящим от 
него обстоятельствам.   
2.  Материнство и младенчество дают 
право на особое попечение и помощь. 
Все дети, родившиеся в браке или вне 
брака, должны пользоваться 
одинаковой социальной защитой.  

Madde 25 :  1.  Her insanın, yiyecek, 
giyecek, konut, saglık hizmetleri ve 
gerekli toplumsal hizmetler de dahil olmak 
üzere; kendisinin ve ailesinin saglık ve 
refahını saglayacak uygun bir yaşam 
düzeyine hakkı vardır. İşsizlik, hastalık, 
dulluk, ihtiyarlık ya da geçim 
olanaklarından iradesi dışında yoksun 
kaldıgı diger hallerde sosyal güvence 
hakkına sahiptir.  
 
 
 
2.  Anneler ve çocuklar öncelikle özen ve 
yardım görmek hakkına sahiptirler. Bütün 
çocuklar evlilik içinde ya da dışında 
dogsunlar, aynı toplumsal güvenceden 
yararlanırlar. 

Статья 26 :  1.  Каждый человек имеет 
право на образование. Образование 
должно быть бесплатным по меньшей 
мере в том, что касается начального и 
общего образования. Начальное образо-
вание должно быть обязательным. 
Техническое и профессиональное обра-
зование должно быть общедоступным, 
и высшее образование должно быть 
одинаково доступным для всех на ос-
нове способностей каждого. 
2.  Образование должно быть направ-
лено к полному развитию человеческой 
личности и к увеличению уважения к 
правам человека и основным свободам. 

Madde 26 :  1.  Her insanın egitim görme 
hakkı vardır. Egitim parasızdır, hiç 
olmazsa ilk ve temel egitim evresinde 
böyle olmalıdır. İlk ögretim zorunludur. 
Teknik ve mesleki egitimden herkes 
yararlanabilmelidir. Yüksek ögrenim 
herkese, yeteneklerinin ve başarılarının 
elverdigi ölçüde tam bir eşitlikle açık 
olmalıdır.  
 
 
2.  Egitim, insan şahsiyetinin tam 
gelişmesini ve insan hakları ile temel 
özgürlüklere saygının güçlenmesini 
amaçlamalıdır. Bütün uluslar ırk ve dinler 
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Образование должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и друж-
бе между всеми народами, расовыми и 
религиозными группами, и должно 
содействовать  деятельности Органи-
зации Объединенных Наций по 
поддержанию мира. 
3.  Родители имеют право приоритета в 
выборе вида образования для своих 
малолетних детей. 

arasında, anlayış, hoşgörü ve dostlugu 
özendirmeli ve Birleşmiş Milletler’in 
barışın korunması yolundaki çalışmalarını 
geliştirmelidir.  
 
 
 
3.  Anne ve babalar, çocuklarına verilecek 
egitimin türünü seçmek hakkına 
sahiptirler. 

Статья 27 :  1.  Каждый человек имеет 
право свободно участвовать в культур-
ной жизни общества, наслаждаться 
искусством, участвовать в научном 
прогрессе и пользоваться его благами. 
2.  Каждый человек имеет право на 
защиту его моральных и материальных 
интересов, являющихся результатом 
научных, литературных или художест-
венных трудов, автором которых он 
является. 

Madde 27 :  1.  Her insanın toplumun 
kültürel yaşamına serbestçe katılmaya, 
güzel sanatlardan zevk almaya, bilimsel 
ilerlemeden ve bunun nimetlerinden pay 
almaya hakkı vardır.  
2.  Her insanın, sahibi bulundugu her türlü 
bilimsel, edebi ve sanatsal yapıttan dogan 
manevi ve maddi çıkarlarının korunması 
hakkı vardır. 

Статья 28 :  Каждый человек имеет 
право на социальный и международный 
порядок, при котором права и свободы, 
изложенные в настоящей Декларации, 
могут быть полностью осуществлены.   

Madde 28 :  Her insanın, işbu Beyanna-
mede açıklanan hak ve özgürlüklerin tam 
anlamıyla uygulanmasını saglayacak bir 
toplumsal ve uluslararası düzene hakkı 
vardır. 

Статья 29 :  1.  Каждый человек имеет 
обязанности перед обществом, в кото-
ром только и возможно свободное и 
полное развитие его личности.    
2.  При осуществлении своих прав и 
свобод каждый человек должен подвер-
гаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключи-
тельно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе.     
3.  Осуществление этих прав и свобод 
ни в коем случае не должно проти-
воречить целям и принципам Органи-
зации Объединенных Наций.  

Madde 29 :  1.  Her insanın, şahsiyetinin 
serbest ve tam gelişmesinin ancak içinde 
yaşaması ile mümkün oldugu topluma 
karşı ödevleri vardır.  
2.  Her insan, hakları ve özgürlüklerinden 
yararlanırken, sadece, başkalarının da hak 
ve özgürlüklerinin tanınması ve korunması 
amacıyla; ahlak, kamu düzeni ve genel 
refahın, demokratik bir toplum yapısındaki 
haklı gereklerini karşılamak için, ancak 
yasanın koydugu kısıtlamalara tabidir.  
 
 
 
3.  Bu hak ve özgürlükler hiçbir surette 
Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine 
aykırı olarak kullanılamaz. 

Статья 30 :  Ничто в настоящей Декла-
рации не может быть истолковано, как 

Madde 30 :  İş bu Beyanname’nin hiçbir 
hükmü, içinde ilan edilen hak ve 
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предоставление какому-либо государс-
тву, группе лиц или отдельным лицам 
права заниматься какойлибо деятель-
ностью или совершать действия, 
направленные к уничтожению прав и 
свобод, изложенных в настоящей Дек-
ларации.  

özgürlüklerin, bir devlet, zümre ya da kişi 
tarafından yok edilmesini savunmaya, 
veya bunu fiilen gerçekleştirmeye hak 
verdirir biçimde yorumlanamaz.  
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EK : 2 

İKİ  − GEREKTİGİNDE ÜÇ −  TURLU DAR BÖLGE  
SEÇİM SİSTEMİ 

 
Bir ‘siyaset ( kamu yönetimi ) bilimi’115 terimi olarak ‘MİLLET’116, ‘VATAN’ı117 ve 

‘DEVLET’i118 olan ‘HALK’ vy ‘‘halk’lar toplulugu’119  anlamına gelir. 
 ‘DEVLET’i olan bir ‘MİLLET’in, ‘devlet yönetim biçimi’120, ‘mutlak monarşi’121 ile 

‘demokratik cumhuriyet’122  arasında yer alan her yönetim biçiminden biri ve ya birkaç 
yönetim biçiminin karışımı olabilir.  

Ancak, ‘DEVLET’i olan bir ‘MİLLET’in, −− birbirlerine karşı üstünlük taslamamayı 
benimsemiş, − şairin dedigi gibi − “imtiyazsız, sınıfsız” 123  ‘eşdeger’ 124  fertlerden 
( bireylerden ) oluşmuş −− özel bir durumu olan bir ‘CUMHUR’un, 125  ‘devlet yönetim 
biçimi’ −− ‘yönetim’ ve ‘denetimde’ oldukça ‘istikrarlı’, ‘temsil’de de − çogunlugun 
azınlıgın haklarına saygılı oldugu sürece − ‘adaletli’ −− ‘DEMOKRATİK 
CUMHURİYET’tir126. 

Gerçek bir ‘CUMHUR’a yakışır ‘YÖNETİM BİÇİMİ’ olan bir ‘DEMOKRATİK 
CUMHURİYET’te, ‘CUMHUR’ ; her düzeydeki ‘YÖNETİM BAŞKANLARI’nı 127  ve 

 
115  siyaset ( kamu yönetimi ) bilimi : ing. political science. 
116  millet : ing. nation. 
117  vatan : ing. homeland.  
118  devlet : ing. state.  
119  halk : Arapça’dan alıntı ( قلخ  )  : − herhangi bir zaman kesiminde, herhangi bir yerde bulunan − 

herhangi bir insan topluluğu, örn.: ‘köy halkı’, ‘şehir halkı’ ;  günümüzde ‘Erzurum [ili] halk[lar]ı’, ‘Türkiye 
[Cumhuriyeti] halk[lar]ı’, ‘Dünya halk[lar]ı’, … vbg.. osm. ahali. ing. people.  

120  devlet yönetim biçimi : ing. regime.  
121  mutlak monarşi : ing. absolute monarchy. 
122  demokratik cumhuriyet : ing. democratic republic. 
123 “... Örnektir milletlere açtıgımız yeni iz ; / İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz ; / Uyduk görüşte 

bilgiye, gidişte ülküye biz ; / Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. …” B. K. ÇAGLAR , F. N. 
ÇAMLIBEL : ‘Onuncu Yıl Marşı’.  

124		 eşdeger : osm. musavi ( یواسم  ), muadil ( ل دا عم  ); ing. coequal, equivalent. ‘Hak’ ve ‘hukuk’ sözkonusu 
oldugunda, özellikle ‘cinsiyet’inden ve ‘sosyal statü’sünden dolayı ayrıcalıgı olmama, aynı düzeyde kabul 
görme, aynı ‘yetki’ ve ‘sorumluluk’ları taşıma.	
125  cumhur : Arapça’dan alıntı  ( رو ھمج  ), “ _ c[im] _ m[im] _ h[e] _r[a] _ ( _ ج _ م _ ه _ ر  _ ) « ‘salt 

çogunluk’, çokluk, halk » ” kökünden türetilmiştir. Osmanlıca’dan Türkiyelice’ye geçmiş olan “cemahir”, 
“cemahiriye”, “cumhûrî”, “cumhûriyyet” > “cumhuriyet” adlandırmaları, Arapça’nın kurallarına uygun 
olarak bu kökten türetilmiştir.  

126  cumhuriyet : bu “cumhur” adlandırmasından, 18. Yüzyılda, Osmanlıca’da, Latince ‘res publica’ 
deyiminin ( > frn. ‘république’ > ing. ‘republic’ kelimelerinin ) karşılıgı olmak üzere, Arapça ‘ ...+iyyet / 
...+iyet ’ ekiyle yapılmış, bir ‘siyaset ( kamu yönetimi ) bilimi’ (ing. political science) terimi.  

127  Cumhur ( millet )’ kendi ‘cumhurbaşkanı’nı ; ‘ortak seçen-seçilen özellikleri’ni taşıyan ‘hakimler’, 
kendi aralarından ‘baş hakim’i ; ‘ortak seçen-seçilen özellikleri’ni taşıyan ‘savcılar’, kendi aralarından 
‘baş savcı’yı ; il, ilçe, kasaba, belde halkları, kendi ‘belediye başkanları’nı ; mahalle vy köy halkları, kendi 
mahalle veya köy ‘muhtarları’nı, hatta STK, dernek, kooperatif ve diger bütün kuruluş ve kurumların 
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yine her düzeydeki ‘YASAMA, YÖNETMELİK, YÖNETME, DENETLEME, 
YARGILAMA KURULLARI ÜYELERİ’ni 128  ; − ‘kuvvetler ayrılıgı’geregi − aracısız 
olarak, dogrudan, ‘ortak, seçen-seçilen özellikleri’ 129  taşıyan fertlerin, kendi aralarında, 
kendi aralarından, ‘İKİ − gerektiginde ÜÇ − TURLU DAR − vy ‘ortak, seçen-seçilen 
özellikleri’yle DARALTILMIŞ − BÖLGE SEÇİMİ’yle ve, o seçimde, − geçerli − ‘OY 
KULLANAN SEÇMEN’lerin, en az, ‘YARIDAN BİR FAZLA’sının − yani ‘salt 
çogunluk’unun 130  ( % 50 +1 ) − OYU’yla, ‘BELLİ BİR SÜRE’ için, özgür iradesiyle, 
engelsiz seçme ilkesini benimsemiş toplumdur.  

Bir ‘DEMOKRATİK CUMHURİYET’te,  

1. ‘Siyasi parti’ler,  
1.1. birer fikir klübü STK ( Sivil Toplum Kuruluşu ) olarak görev yapmalı ;  

 
üyeleri kendi aralarından ‘başkanları’nı, seçmenlerin, en az ‘yarıdan bir fazla’sının − yani ‘salt 
çogunluk’unun ( % 50 + 1 ) − oyu’yla seçen toplumdur. 

128  Cumhur ( millet )’, kendi ‘milletvekilleri’ni ; ‘ortak seçen-seçilen özellikleri’ni taşıyan ‘hakimler’, 
kendi aralarından‘hakimler üst kurulu ( HÜK )’ üyelerini ; ‘ortak seçen-seçilen özellikleri’ni taşıyan 
‘savcılar’, kendi aralarından ‘savcılar üst kurulu ( SÜK )’ üyelerini ; il, ilçe, kasaba, belde halkları, kendi 
‘belediye meclisi’ üyelerini ; mahalle vy köy halkları, kendi ‘ihtiyar heyetleri’nin üyelerini ; STK üyeleri, 
kendi yönetme ve denetleme ‘kurulları’ üyelerini ; dernek üyeleri, kendi yönetme ve denetleme ‘kurulları’ 
üyelerini, kooperatif üyeleri, kendi yönetme ve denetleme ‘kurulları’ üyelerini, ve diger bütün kuruluş ve 
kurumların mensupları, kendi yönetme ve denetleme ‘kurulları’ üyelerini, kendi aralarından, seçmenlerin, 
en az, ‘yarıdan bir fazla’sının − yani ‘salt çogunluk’unun ( % 50 + 1 ) − oyu’yla seçen toplumdur. 

129  Her seçimde, seçebilecekler, seçilebileceklerle aynı seçilebilme niteligini − yani ‘ortak seçen-
seçilen özellikleri’ni − taşımalıdırlar : Seçilebileceklerde, seçebileceklerden daha farklı niteliklerin 
beklenmesi, seçilebilecek nitelikleri olan kötü niyetli adayların, seçebileceklere, birçok eşitsizlikleri 
eşitlemek, bol keseden bagışlarda bulunma vaatleri yanında “Seçilmek için benim sizlerden bir üstünlügüm 
yok. Ancak bu kuralı koyan böyle koymuş. Beni seçerseniz, bu ayrımcılıgı ortadan kaldırıp bugün bende 
bulunan bu hakkı sizlere de tanımak için çalışacagım... Seçilme yaşının seçme yaşına eşitlenmesi için 
çalışacagım... Askerlik ve ya dengi vatandaşlık hizmetini yapmamış olanların da seçilebilmesi için 
çalışacagım...” gibi acaip vaatlerde bulunmalarının ve haksız rekabete girişerek oy avlamalarının yolunu açık 
tutmaktadır. Bu eşitlik, anayasa ve yasalarla saglandıgında bu haksız rekabet yolu da kapanmış olacaktır. 
Şöyle ki, millet vekillerini seçecek kimseler, milletvekili olabilmek için asgari nitelige; bir kooperatifin 
yönetiminde görev alacakları seçecek kimselerler kooperatif yöneticisi olabilmek için asgari nitelige; 
üniversitelerde rektör seçecekler rektör olabilmek için asgari nitelige sahip olmalıdır. Mesela, Milletvekili 
seçmek ve ya seçilebilmek için, vatandaş olmak, akıl ve beden saglıgı yeterli olmak, 18 yaşından gün almış 
olmak ve özetle Anayasa’nın 76. maddesine uygun olmak ; bir kooperatifin yönetim kuruluna üye seçmek 
ve ya seçilebilmek için, her şeyden önce o kooperatifin tüzügünde yer alan yükümlülüklerini eksiksiz yerine 
getiren bir üyesi olmak; üniversitelerde rektör seçmek ve ya seçilebilmek için, profesör (?) akademik 
unvanına sahip olmak − bu unvanın gerkip gerekmedigi konusu tartışılsa iyi olur −, ilgili üniversitede seçim 
gününe kadar kesintisiz en az 4 yıl çalışmış olmak − ilgili üniversiteyi yakından tanımak için önemli − 
gerekir. ‘Hakimler Üst Kurulu (HÜK)’ üyelerinin – ‘Hakimler Üst Kurulu’ üyesi seçilebilecek − 
hakimlerce ve ‘Savcılar Üst Kurulu (SÜK)’ üyelerinin de – ‘Savcılar Üst Kurulu’ üyesi seçilebilecek − 
savcılarca seçilmeleri daha dogru olacagı görüşündeyim. 

130  salt çoğunluk ; osm. mutlak ekseriyet ; ing.  absolute majority ; frn. majorité absolue. Tek sayılarda 
yarıdan az olmayan, çift sayılarda yarıdan bir fazla olan çoğunluk – yani oyların ‘% 50 + 1’i –. Seçmen 
sayısı arttıkça, sayımda hata oranı da artabilir. Bu sebeple, ‘son turda’, adaylardan biri ‘% 49’ ve üzerinde, 
digeri de ‘% 51’ ve altında oy alırsa, yapılabilecek en çok ‘% 2’lik bir hata payını önlemek için ‘son tur’ 
yenilenmeli ve o zaman daha dikkatli bir sayım yapıp, ‘salt çogunluk ( % 50 + 1 ) aranmalı. 
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1.2. − bizde oldugunun aksine − toplumu − yani ‘MİLLET’i, − birbirine düşman 
‘halk’lara − ‘MİLLET’lere131 − bölmek için degil, bir arada − yani tek ‘MİLLET’ halinde − 
tutmak için fikir[ler] üretmeli.  

2. Her düzeydeki seçimler ve halkoylamaları (referandumlar), gizli oy, açık sayım ve 
döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında, 

2.1. seçenek ikiden fazlaysa, ‘iki − vy. duruma göre daha çok − turlu dar − ‘ortak, 
seçen-seçilen özellikleri’yle daraltılmış − bölge seçim yöntemi’ ile, yapılmalı ;  

2.2. yalnızca iki seçenegin − örn.: seçimlerde, en çok iki adayın; halk oylamalarında, 
en çok ‘EVET’ / ‘HAYIR’ gibi iki bildirimin − bulundugu durumlada ise ‘tek turlu dar 
− ‘ortak, seçen-seçilen özellikleri’yle daraltılmış − bölge seçim yöntemi’ uygulanmalı.  

3. Özellikle, her ‘seçim’de, her ‘aday’,  
3.1. partiliyse, partisiyle olan − duygusal ilişkisini kendine saklayıp − yasal üyelik 

ilişkisini kesmeli,  
3.2. ilgili ‘seçim kurulu’na, belirtilmiş süresi içinde, ‘... bölgesi’nden ‘... görevi’ne 

‘aday’ olmak istedigini belirtir bir dilekçe ve ilişiginde ‘... görevi’ne ‘aday’ olmak için 
gerekli belgeleriyle dogrudan, yani bir partinin, bir başka kuruluşun aracılıgı olmaksızın, − bir 
‘koyun’ teslimiyetiyle degil − özgür iradesiyle başvurmalı.  

3.3. oy pusulalarında, bir ‘parti adı’, bir ‘STK adı’ altında degil, seçmeninin “falanın, 
falan partinin, falan STK’nun adayı.” degil, “işte benim adayım.” diyebilecegi ‘kendi adı’ ve 
‘soyadı’yla ve mümkünse ‘kendi biyometrik resmi’yle yer almalı.  

Seçim zamanı geldiginde :  
1. ‘İlk Tur’da her seçmene, ‘İlk Sıra’da işaretlemiş oldugu adaya ‘iki puan’, 

‘İkinci Sıra’da işaretlemiş oldugu adaya da ‘bir puan’ olarak hesaplanacak ‘iki oy’ hakkı 
verilmeli.132 

 
131  İnsan cemiyetleri, ‘arı’lar, ‘karınca’lar vy bazı ‘termit’ler gibi, doguştan ‘kast (ing. caste)’ sistemine 

sahip canlı topluluklarından oluşan ‘özde-sosyal (ing. eusocial)’ cemiyetler degil, ihtiyaçları zorladıgı için 
bir araya gelmiş insan topluluklarından oluşan ‘sözde-sosyal (ing. pseudosocial)’ cemiyetlerdir. Zaman 
içinde, başta dayanışma ve yakın çevrelerinde bulunan ortak düşmanlarına karşı savunma ihtiyaçları, ilk ve 
ilkel ‘milletler’in oluşmasına yol açmıştır… Bunlar, başlangıçta, adları, “tarikat şeyhi” ya da “parti 
başkanı” olmasa da, bir tür ‘aga’nın ‘çoban’ları ve ‘çoban yardımcıları’ aracılıgıyla oluşturup güttürdügü 
‘koyun sürüleri’ benzeri, ‘avcı-toplayıcı’ topluluklardı. Henüz « millet », « vatan » ve « devlet » 
kavramlarına ulaşamamışlardı… Bazan, toplum olarak hangi aşamadayız diye düşünmekten kendimi 
alamıyorum…  

132  ‘İlk tur’ için, üç ‘satır’lı, ‘aday’ sayısı kadar ‘sütun’lu bir ‘seçim pusulası’ hazırlanmalı. ‘Seçim 
pusulası’nın, ‘ilk satır’ına ‘aday’ların ‘adları’, ‘soyadları’ ve ‘biyometrik resimleri’ basılmalı. 2. satır, 
seçmenin ‘1. Tercih’ini ; 3. satır da, seçmenin ‘2. Tercih’ini işaretlemesi için − aşagıdaki örnekte oldugu 
gibi −  boş bırakılmalı.  
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1.1. Seçmen, ‘İlk Sıra’da seçilmesini istedigi bir tek adayı, ‘İkinci Sıra’da da, ‘İlk 
Sıra’da işaretledigi aday seçilemezse, − ‘İlk Sıra’da işaretledigi adayı degil − seçilmesini 
istedigi diger bir adayı işaretlemeli.133 ‘İlk Sıra’da  bir ‘aday’ bir ‘Seçim Pusulası’nda ‘bir 
kere’ işaretlenmiş olmalıdır. Seçmen, ‘İlk Sıra’da işaretledigi adayı hemen altındaki ‘İkinci 
Sıra’da da işaretlerse, ‘İkinci Sıra’da, ikinci bir ‘tercih’ yapılmamış sayılır. 

1.2. ‘İlk Tur’ sonunda, oylar sayılırken, ‘İlk Sıra’da işaretlenmiş adaylara ‘iki puan’, 
‘İkinci Sıra’da işaretlenmiş adaylara ‘bir puan’ verilmeli. ‘Oy sayımı’ bittikten sonra, her 
‘aday’ın almış oldugu toplam ‘puan’ ikiye bölünüp, almış oldugu ‘oy’ sayısı belirlenmeli.  

1.3. ‘İlk Tur’ sonunda ; varsa, seçmenlerden, o oylamaya katılan − ‘geçerli oy’ 
kullanmış − ‘seçmen’lerin ‘salt çogunluk’unun ( % 50 + 1 ve üzeri ‘oy’u ) ‘oy’unu alan 
‘aday’ seçilmiş olmalı. Diger ‘tur’lara gerek kalmamalı.  

1.4. ‘İlk Tur’ sonunda ; o oylamaya katılan − ‘geçerli oy’ kullanmış − ‘seçmen’lerin 
‘salt çogunluk’unun ( % 50 + 1 ve üzeri ‘oy’u) ‘oy’unu alan aday çıkmadıgı gibi, % 23 ve 
üzeri oy alan üç vy dört aday da olmazsa, en çok ‘oy’u alan iki ‘aday’, − ‘İlk Tur’dan ‘bir 
hafta’ sonra yapılacak olan − ‘Son Tur’a katılma hakkını elde etmiş olmalı.  

1.5. ‘İlk Tur’ sonunda ; o oylamaya katılan − ‘geçerli oy’ kullanmış − ‘seçmen’lerin 
‘salt çogunluk’unun ( % 50 + 1 ve üzeri ‘oy’u) ‘oy’unu alan ‘aday’ çıkmadıgı gibi, % 23 ve 
üzeri en çok ‘oy’ alan üç vy dört aday çıkarsa, bu üç vy dört aday, − ‘İlk Tur’dan ‘bir hafta’ 
sonra yapılacak olan − ‘İkinci Tur’a katılma hakkını elde etmiş olmalı.  

 

 

 
133  Özellikle, aynı zamanda kendileri de birer ‘seçmen’ olan ‘aday’lar, ‘İlk Sıra’da kendilerini ‘İkinci 

Sıra’da da, kendileri seçilemedigi takdirde, seçilmesini istedikleri diger bir ‘aday’ı işaretlemelidirler. 
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2. ‘İkinci’ ve ‘Üçüncü Tur’larda her seçmenin bir tek ‘oy’ hakkı olmalı.134  
2.1. ‘İkinci’ vy ‘Üçüncü Tur’ sonunda, bu iki, üç vy dört adaydan, o oylamaya 

katılan − ‘geçerli oy’ kullanmış − ‘seçmen’lerin ‘salt çogunluk’unun ( % 50 + 1 ve üzeri 
‘oy’u ) ‘oy’unu alan aday seçilmiş olmalı.  

3. ‘Üçüncü Tur’da da her seçmenin bir tek ‘oy’ hakkı olmalı.  
3.1. − ‘İkinci Tur’dan ‘bir hafta’ sonra yapılacak olan − ‘Son Tur’ olan ‘Üçüncü 

Tur’ sonunda, bu iki adaydan, o oylamaya katılan − ‘geçerli oy’ kullanmış − ‘seçmen’lerin 
‘salt çogunluk’unun ( % 50 + 1 ve üzeri ‘oy’u ) oyunu alan aday seçilmiş olmalı.  

3.2. ‘Son Tur’ olan ‘Üçüncü Tur’ sonunda, bu iki adayın aldıkları ‘oy’lar, 
3.2.1. biri için ‘% 49’ ve ‘üzeri’nde, digeri için de ‘% 51’ ve ‘altı’nda çıkarsa 

− seçmen sayısı arttıkça, sayımda hata oranının da artabilecegi dikkate alınarak, yapılabilecek 
en çok ‘% 2’lik bir hata payını da önlemek üzere − ‘son tur’, ‘bir hafta’ sonra yenilenmeli 
ve daha dikkatli bir sayım yapılıp ‘salt çogunluk ( % 50 + 1 ) ve üzeri oyu almış olan aday 
seçilmiş olmalı ; 

3.2.2. eşit sayıda ( yani % 50 - % 50 ) çıkarsa ve adaylardan biri özgür iradesiyle 
çekilmezse, her iki ‘aday’ın rızası alınarak, ya ‘seçim yenileme yöntemi’ne, ya da 
− demokratik bir yöntem olmamasına ragmen − ‘ad çekme yöntemi’ne baş vurularak sonuç 
belirlenmiş olmalı.  

4. Her ‘seçilmiş’, ‘seçmen’leri nezdinde ‘güven tazeleme’ hakkına sahiptir. Bunun 
için, ‘anket’ler yaptırabilir, ‘halk oylamaları’na gidebilir. Bu ‘anketler’in vy ‘halk 

 
134  ‘İkinci tur’ ve gerekiyorsa, ‘son tur’ olan ‘üçüncü tur’ için, iki ‘satır’lı ve iki, üç vy dört ‘aday’ için 

de iki vy üç vy dört ‘sütun’lu bir ‘seçim pusulası’ hazırlanmalı. ‘Seçim pusulası’nın, ‘ilk satır’ına 
‘aday’ların ‘adları’, ‘soyadları’ ve ‘biyometrik resimleri’ basılmalı. 2. satır, seçmenin tercih’ini 
işaretlemesi için − aşagıdaki örneklerde oldugu gibi −  boş bırakılmalı. 
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oylamaları’nın sonuçlarını degerlendirerek görevini sürdürmeye ya da bırakmaya karar 
verebilir. 

5. Bir ‘seçilmiş’in,  
5.1. görevden çekilme, istifa, ölüm ve ya saglık sorunları sebebiyle görevi 

sonlandıgında ;  
5.2. görevi kötüye kullanması sebebiyle, o dönem ve o görev için seçilmiş olanların 

1/4’ünün ( % 25 ve üzeri) teklifi ve 3/4’ünün ( % 75 ve üzeri ) oyuyla sonlandırıldıgında,  
5.3. ya da, ‘seçmenler’in ‘salt çogunluk’unun ( % 50 + 1 ve üzeri ) ‘Yüksek Seçim 

Kurulu ( YSK )’na şikayet dilekçeleriyle müracaatları sonucu görevi sonlandırıldıgında,  
5.3.1. ‘dönem sonu’na bir yıldan uzun süre varsa, söz konusu ‘seçilmiş’in yerine 

‘seçilecek olanın seçimi’ en geç ‘iki ay’ içinde, ‘iki − vy. duruma göre daha çok − turlu dar 
− ‘ortak, seçen-seçilen özellikleri’yle daraltılmış − bölge seçim yöntemi’ ile yenilenmeli. 
Yeni seçilen ‘seçilmiş’, ‘dönem sonu’na kadar görevi devralmış olmalı. 

5.3.2. ‘dönem sonu’na bir yıldan daha kısa süre varsa, söz konusu ‘seçim’ yapılmamalı 
ve gerekiyorsa, söz konusu ‘seçilmiş’in görevini ‘kanunla belirlenmiş’ bir başkası devralmış 
olmalı.  
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DÉCLARATİON UNİVERSELLE DES 
DROİTS DE L'ANİMAL 

HAYVAN HAKLARI EVRENSEL 
BİLDİRGESİ 

La Déclaration Universelle des Droits de 
l'animal a été proclamée solennellement le 
15 octobre 1978 à la Maison de 
l'UNESCO à Paris.  
Elle constitue une prise de position 
philosophique sur les rapports qui doivent 
désormais s'instaurer entre l'espèce 
humaine et les autres espèces animales. 
Le texte, révisé par la Ligue internationale 
des droits des animaux en 1989, a été 
soumis au Directeur général de 
l'UNESCO en 1990 et rendu public la 
même année. 

Bu Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
15 Ekim 1978’de Paris'te UNESCO genel 
merkezinde resmen ilan edilmiştir. 
 
Bu bildirge, insan türü ve diğer hayvan 
türleri arasında şimdi kurulması gereken 
ilişkiler üzerinde felsefi bir konum 
oluşturmaktadır. 
1989 yılında Uluslararası Hayvan Hakları 
Birliği tarafından revize edilen metin, 
1990 yılında UNESCO Genel Direktörüne 
sunulmuş ve aynı yıl yayımlanmıştır. 
 

Préambule 
Considérant que tous les animaux ont des 
droits; 
Considérant que le mépris et le mépris 
pour les droits des animaux ont abouti et 
continuent d'entraîner des crimes par 
l'homme contre la nature et contre les 
animaux; 
Considérant que la reconnaissance par 
l'espèce humaine du droit à l'existence 
d'autres espèces animales est le fondement 
de la coexistence des espèces dans le 
monde animal; 
Considérant que le génocide a été 
perpétré par l'homme sur les animaux et 
que la menace de génocide continue; 
 
Considérant que le respect des animaux 
est lié au respect de l'homme pour les 
hommes; 
Considérant que depuis l'enfance, 
l'homme devrait apprendre à observer, 
comprendre, respecter et aimer les 
animaux, 
cette déclaration est proclamée par la 
présente : 

Önsöz 
Tüm hayvanların da hakları oldugunu 
dikkate alan; 
Hayvanların haklarınının hiçe sayılmasının 
ve hor görülmesinin, insanın doğaya ve 
hayvanlara karşı işlediği suçlarla 
sonuçlanmasını ve sonuç vermeye devam 
etmesini dikkate alan; 
İnsan türünün diğer hayvan türlerine var 
olma hakkını tanınmasının, hayvan 
dünyasında türlerin birlikte varolmasının 
temeli olmasını dikkate alan; 
 
İnsan tarafından hayvanlar üzerinde 
uygulanmakta olan soykırımın ve soykırım 
tehdidinin devam etmekte olmasını 
dikkate alan; 
Hayvanlara saygının, insanın insana 
saygıyla bağlantılı olmasını dikkate alan; 
 
Çocukluğundan itibaren insanı gözlemle-
menin, anlamanın, ona saygı duymanın ve 
hayvanları sevmenin öğretilmesini dik-
kate alan 
bu bildirge işbu şekilde ilan edilmiştir : 

  
Article 1 :  Tous les animaux sont nés Madde   1 :  Tüm hayvanlar hayata hakça 
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avec un droit égal dans la vie et ont les 
mêmes droits à l'existence. 

eşit olarak doğar ve aynı var olma 
haklarına sahiptir. 

Article 2 : 1.  Tous les animaux ont droit 
au respect. 
2.  L'homme comme une espèce animale 
ne doit pas s'arroger le droit d'exterminer 
ou inhumainement exploiter d'autres 
animaux. Il est de son devoir d'utiliser ses 
connaissances pour le bien-être des 
animaux. 
3.  Tous les animaux ont droit à l'attention, 
aux soins et à la protection de l'homme. 

Madde   2 :  1.  Bütün hayvanlar saygı 
görme hakkına sahiptir.  
2. Bir tür hayvan olan insan, öbür 
hayvanları yok edemez, bu hakkı 
çiğneyerek onları sömüremez, bilgilerini 
hayvanların hizmetine sunmakla 
görevlidir.  
 
3. Bütün hayvanların insanlarca gözetilme, 
bakılma ve korunma hakları vardır. 

Article 3 : 1.  Aucun animal ne doit être 
maltraité ou soumis à des actes cruels. 
 
2.  Si un animal doit être tué, cela doit être 
instantané et sans détresse. 

Madde   3 :  1. Hiçbir hayvana kötü 
davranılamaz, acımasız ve zalimce işlem 
yapılamaz.  
2. Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa; 
bu bir anda, acı çektirmeden ve 
korkutmadan yapılmalıdır.!!

Article 4 : 1.  Tous les animaux sauvages 
ont droit à la liberté dans leur 
environnement naturel, qu'il s'agisse de la 
terre, de l'air ou de l'eau, et devraient être 
autorisés à procréer. 
2.  La privation de liberté, même à des fins 
éducatives, constitue une violation de ce 
droit. 

Madde   4 :  Yabani türden olan bütün 
hayvanlar, kendi özel ve doğal 
çevrelerinde, karada, havada veya suda 
yaşama ve üreme hakkına sahiptir. 
  
2. Eğitim amacı ile olsa bile,özgürlükten 
yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka 
aykırıdır. 

Article 5 : 1.  Les animaux d'espèces 
vivant traditionnellement dans un 
environnement humain ont le droit de 
vivre et de grandir au rythme et dans les 
conditions de vie et de liberté propres à 
leur espèce. 
2.  Toute interférence de l'homme avec ce 
rythme ou ces conditions à des fins de gain 
constitue une violation de ce droit. 

Madde   5 :  Geleneksel olarak insanların 
çevresinde yaşayan bütün hayvanlar 
uyumlu biçimde türüne özgü yaşam 
koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve 
üreme hakkına sahiptir.  
 
2. İnsanların kendi çıkarları için bu 
uyumda ya da bu koşullarda yapacakları 
her türlü değişiklik bu haklara aykırıdır. 

Article 6 : 1.  Tous les animaux de 
compagnie ont le droit de compléter leur 
durée de vie naturelle. 
 
2.  L'abandon d'un animal est un acte cruel 
et dégradant. 

Madde   6 :  1. İnsanların yanlarına aldık-
ları bütün hayvanlar, doğal ömür 
uzunluklarına uygun sürece yaşama 
hakkına sahiptir.  
2. Bir hayvanı terk etmek acımasızca ve 
insanlık dışı bir davranıştır. 

Article 7 :  Tous les animaux de travail 
ont droit à une limitation raisonnable de la 
durée et de l'intensité de leur travail, à la 
nourriture nécessaire et au repos. 

Madde   7 :  Bütün çalışan hayvanlar iş 
süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması, 
onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve 
dinlenme hakkına sahiptir. 
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Article 8 : 1.  L'expérimentation animale 
impliquant une souffrance physique ou 
psychologique est incompatible avec les 
droits des animaux que ce soit pour des 
recherches scientifiques, médicales, 
commerciales ou autres. 
2.  Des méthodes de remplacement doivent 
être utilisées et développées. 

Madde   8 :  Hayvanlarda fiziksel ya da 
psikolojik bir acı çektiren deneyler 
yapmak, hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi 
bilimsel,ticari ve başka biçimlerdeki her 
türlü deneyler için de durum böyledir. 
 
2.  Değiştirme yöntemleri kullanılmalı ve 
geliştirilmelidir. 

Article 9 :  Lorsque les animaux sont 
utilisés dans l'industrie alimentaire, ils 
doivent être élevés, transportés, hébergés 
et abattus sans infliger de souffrances. 

Madde   9 :  Hayvan beslenmek için 
yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, 
taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve 
korkutmadan olmalıdır. 

Article 10 : 1.  Aucun animal ne doit être 
exploité pour l'amusement de l'homme. 
2.  Les expositions et spectacles 
impliquant des animaux sont 
incompatibles avec leur dignité. 

Madde 10 : 1.  Hayvanlardan insanların 
eğlencesi olsun diye yararlanılamaz.  
2.  Hayvanların seyrettirilmesi ve 
hayvanlardan yararlanılan gösteriler 
hayvan onuruna aykırıdır. 

Article 11 :  Tout acte impliquant le 
meurtre aveugle d'un animal est un 
biocide, c'est-à-dire un crime contre la vie. 

Madde 11 :  Zorunluluk olmaksızın bir 
hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur. 

Article 12 : 1.  Tout acte de massacre 
d'animaux sauvages est un génocide, c'est-
à-dire un crime contre l'espèce. 
2.  La pollution ou la destruction de 
l'environnement naturel mène au génocide. 

Madde 12 :  Çok sayıda yabani hayvanın 
öldürülmesi demek olan her davranış bir 
soykırım, yani bir suçtur. 
2.  Doğal çevrenin kirlenmesi veya yok 
edilmesi soykırıma neden olur. 

Article 13 : 1.  Les animaux morts doivent 
être traités avec respect. 
2.  Les scènes de violence impliquant des 
animaux doivent être interdites au cinéma 
et à la télévision, à l'exception d'une 
éducation humaine. 

Madde 13 :  1.  .  Hayvanların ölüsüne de 
saygı göstermek gerekir. 
2.  Hayvanların öldürüldüğü şiddet 
sahnelerinin, insanları egitmek amacı 
dışında, sinemalarda ve televizyonlarda 
gösterilmesi yasaklanmalıdır. 

Article 14 : 1.  Les représentants des 
mouvements qui défendent les droits des 
animaux devraient avoir une voix efficace 
à tous les niveaux de gouvernement. 
2.  Les droits des animaux, comme les 
droits de l'homme, devraient bénéficier de 
la protection de la loi. 

Madde 14 :  1.  Hayvanları koruma ve 
savunma kuralları, hükümet düzeyinde 
temsil olunmalıdır.  
 
2.  Hayvanların hakları da insan hakları 
gibi yasalarla korunmalıdır. 
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UNIVERSAL DECLARATION OF 
ANIMAL RIGHTS  

HAYVAN HAKLARI EVRENSEL 
BİLDİRGESİ 

The Universal Declaration of Animal 
Rights was solemnly proclaimed in Paris 
on 15 October 1978 at the UNESCO 
headquarters. 
It constitutes a philosophical position on 
the relations that must now be 
established between the human species 
and other animal species. 
The text, revised by the international 
League of Animal Rights in 1989, was 
submitted to the UNESCO Director 
General in 1990 and made public the 
same year. 

Bu Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
15 Ekim 1978’de Paris'te UNESCO genel 
merkezinde resmen ilan edilmiştir. 
 
Bu bildirge, insan türü ve diğer hayvan 
türleri arasında şimdi kurulması gereken 
ilişkiler üzerinde felsefi bir konum 
oluşturmaktadır. 
1989 yılında Uluslararası Hayvan Hakları 
Birliği tarafından yeniden gözden 
geçirilen metin, 1990 yılında UNESCO 
Genel Direktörüne sunulmuş ve aynı yıl yıl 
yayımlanmıştır 

Preamble 
Whereas all animals have rights; 
 
Whereas disregard and contempt for the 
rights of animals have resulted and 
continue to result in crimes by man against 
nature and against animals; 
 
Whereas recognition by the human 
species of the right to existence of other 
animal species is the foundation of the co-
existence of species throughout the animal 
world; 
Whereas genocide has been perpetrated 
by man on animals and the threat of 
genocide continues; 
 
Whereas respect for animals is linked to 
the respect of man for men; 
Whereas from childhood man should be 
taught to observe, understand, respect and 
love animals,  
 
this declaration is hereby proclaimed : 

Önsöz 
Tüm hayvanların da hakları oldugunu 
dikkate alan; 
Hayvanların haklarınının hiçe sayılmasının 
ve hor görülmesinin, insanın doğaya ve 
hayvanlara karşı işlediği suçlarla sonuç-
lanmasını ve sonuç vermeye devam 
etmesini dikkate alan; 
İnsan türünün diğer hayvan türlerine var 
olma hakkını tanınmasının, hayvanlar 
dünyasında türlerin birlikte var olmasının 
temeli olmasını dikkate alan; 
 
İnsanlar tarafından hayvanlar üzerinde 
uygulanmakta olan soykırımın ve soykırım 
tehdidinin devam etmekte olmasını 
dikkate alan; 
Hayvanlara saygının, insanın insana 
saygıyla bağlantılı olmasını dikkate alan; 
Çocukluğundan itibaren insanı gözlemle-
menin, anlamanın, ona saygı duymanın ve 
hayvanları sevmenin öğretilmesini dik-
kate alan  
bu bildirge işbu şekilde ilan edilmiştir : 

  

Article  1 :  All animals are born with an 
equal claim on life and the same rights to 
existence. 

Madde   1 :  Tüm hayvanlar hayata hakça 
eşit olarak doğar ve aynı var olma 
haklarına sahiptir. 



 138 

Article  2 : 1.  All animals are entitled to 
respect. 
2.  Man as an animal species shall not 
arrogate to himself the right to exterminate 
or inhumanely exploit other animals. It is 
his duty to use his knowledge for the 
welfare of animals. 
3.  All animals have the right to the 
attention, care and protection of man. 

Madde   2 :  1.  Bütün hayvanlar saygı 
görme hakkına sahiptir.  
2.  Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvan-
ları yok edemez, bu hakkı çiğneyerek 
onları sömüremez, bilgilerini hayvanların 
hizmetine sunmakla görevlidir.  
 
3.  Bütün hayvanların insanlarca gözetil-
me, bakılma ve korunma hakları vardır. 

Article  3 : 1.  No animal shall be ill-
treated or shall be subject to cruel acts. 
 
2.  If an animal has to be killed, this must 
be instantaneous and without distress. 

Madde   3 :  1. Hiçbir hayvana kötü 
davranılmaz, acımasız ve zalimce işlem 
yapılamaz.  
2. Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa; 
bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutma-
dan yapılmalıdır.!!

Article  4 : 1.  All wild animals have the 
right to liberty in their natural 
environment, whether land, air orwater, 
and should be allowed to procreate. 
2.  Deprivation of freedom, even for 
educational purposes, is an infringement 
of this right. 

Madde   "!#!!$%!!Yabani türden olan bütün 
hayvanlar, kendi özel ve doğal çevre-
lerinde, karada, havada veya suda yaşama 
ve üreme hakkına sahiptir.  
2.  Eğitim amacı ile olsa bile, özgürlükten 
yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka 
aykırıdır. 

Article  5 : 1. Animals of species living 
traditionally in a human environment have 
the right to live and grow at the rhythm 
and under the conditions of life and 
freedom peculiar to their species. 
2. Any interference by man with this 
rhythm or these conditions for purposes of 
gain is an infringement of this right. 

Madde   &!#!!$%!!Geleneksel olarak 
insanların çevresinde yaşayan bütün 
hayvanlar uyumlu biçimde türüne özgü 
yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama 
ve üreme hakkına sahiptir.  
2. İnsanların kendi çıkarları için bu 
uyumda ya da bu koşullarda yapacakları 
her türlü değişiklik bu haklara aykırıdır. 

Article  6 : 1.  All companion animals 
have the right to complete their natural life 
span. 
 
2. Abandonment of an animal is a cruel 
and degrading act. 

Madde   6 :  1.  İnsanların yanlarına aldık-
ları bütün hayvanlar, doğal ömür 
uzunluklarına uygun sürece yaşama 
hakkına sahiptir.  
2. Bir hayvanı terk etmek acımasızca ve 
insanlık dışı bir davranıştır. 

Article  7 :  All working animals are 
entitled to a reasonable limitation of the 
duration and intensity of their work, to the 
necessary nourishment, and to rest. 

Madde   7 :  Bütün çalışan hayvanlar iş 
süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması, 
onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve 
dinlenme hakkına sahiptir. 

Article  8 : 1.  Animal experimentation 
involving physical or psychological 
suffering is incompatible with the rights of 
animals whether it be for scientific, 

Madde   8 :  Hayvanlarda fiziksel ya da 
psikolojik bir acı çektiren deneyler 
yapmak, hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi 
bilimsel,ticari ve başka biçimlerdeki her 
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medical, commercial, or any other form of 
research. 
2.  Replacement methods must be used 
and developed. 

türlü deneyler için de durum böyledir. 
 
2.  Değiştirme yöntemleri kullanılmalı ve 
geliştirilmelidir. 

Article  9 :  Where animals are used in the 
food industry, they shall be reared, 
transported, lairaged and killed without the 
infliction of suffering. 

Madde   9 :  Hayvan beslenmek için yetiş-
tirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, 
taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve 
korkutmadan olmalıdır. 

Article 10 : 1.  No animal shall be 
exploited for the amusement of man. 
2.  Exhibitions and spectacles involving 
animals are incompatible with their 
dignity. 

Madde 10 : 1.  Hayvanlardan insanların 
eğlencesi olsun diye yararlanılamaz.  
2.  Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvan-
lardan yararlanılan gösteriler hayvan onu-
runa aykırıdır. 

Article 11 :  Any act involving the wanton 
killing of an animal is biocide, that is, a 
crime against life. 

Madde 11 :  Zorunluluk olmaksızın bir 
hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur. 

Article 12 : 1.  Any act involving mass 
killing of wild animals is genocide, that is, 
a crime against the species. 
2.  Pollution or destruction of the natural 
environment leads to genocide. 

Madde 12 : 1.  Çok sayıda yabani hayva-
nın öldürülmesi demek olan her davranış 
bir soykırım, yani bir suçtur. 
2.  Doğal çevrenin kirlenmesi veya yok 
edilmesi soykırıma neden olur. 

Article 13 : 1.  Dead animals shall be 
treated with respect. 
2.  Scenes of violence involving animals 
shall be banned from cinema and 
television, except for humane education. 

Madde 13 :  1.  .  Hayvanların ölüsüne de 
saygı göstermek gerekir. 
2.  Hayvanların öldürüldüğü şiddet 
sahnelerinin, insanları egitmek amacı 
dışında, sinemalarda ve televizyonlarda 
gösterilmesi yasaklanmalıdır. 

Article 14 : 1.  Representatives of move-
ments that defend animal rights should 
have an effective voice at all levels of 
government. 
2.  The rights of animals, like human 
rights, should enjoy the protection of law. 

Madde 14 :  1.  Hayvanları koruma ve 
savunma kuralları, hükümet düzeyinde 
temsil olunmalıdır.  
 
2.  Hayvanların hakları da insan hakları 
gibi yasalarla korunmalıdır. 
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DİE UNİVERSELLE ERKLÄRUNG 
DER TİERRECHTE 

HAYVAN HAKLARI EVRENSEL 
BİLDİRGESİ 

Die Allgemeine Erklärung der Tierrechte 
wurde am 15. Oktober 1978 in Paris am 
UNESCO-Hauptquartier feierlich 
verkündet. 
Es stellt eine philosophische Position zu 
den Beziehungen dar, die jetzt zwischen 
der menschlichen Art und anderen 
Tierarten hergestellt werden müssen. 
Der Text wurde 1989 von der 
internationalen Liga der Tierrechte 
überarbeitet und 1990 dem 
Generaldirektor der UNESCO vorgelegt 
und im selben Jahr veröffentlicht. 

Bu Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
15 Ekim 1978’de Paris'te UNESCO genel 
merkezinde resmen ilan edilmiştir. 
 
Bu bildirge, insan türü ve diğer hayvan 
türleri arasında şimdi kurulması gereken 
ilişkiler üzerinde felsefi bir konum 
oluşturmaktadır. 
1989 yılında Uluslararası Hayvan Hakları 
Birliği tarafından yeniden gözden 
geçirilen metin, 1990 yılında UNESCO 
Genel Direktörüne sunulmuş ve aynı yıl 
yayımlanmıştır. 

Präamble  
Unter Berücksichtigung, dass alle Tiere 
Rechte haben; 
Unter Berücksichtigung, dass die 
Unkenntnis und die Geringschätzung 
dieser Rechte, den Menschen dazu 
getrieben hat und weiter treibt, gegen 
Tiere und Natur Verbrechen zu begehen; 
Unter Berücksichtigung, dass der 
Mensch das Existenzrecht der Tiere 
anerkennt und so die Grundlage für die 
Koexistenz der anderen Spezies in der 
Welt festgesetzt ist; 
Unter Berücksichtigung, dass der 
Artenmord vom Menschen ausgeübt wird 
und die Gefahr besteht, dass dies weiterhin 
geschehen wird; 
Unter Berücksichtigung, dass die 
Achtung der Menschheit den Tieren 
gegenüber mit der Achtung sich selbst 
gegenüber zusammenhängt; 

'()*+! ,*+-./01.2)134(35! 6700! 61*!
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7.2)*(!4(6!<1*>*(!09<<*(5 
Diese Erklärung wird hiermit aus-
gerufen: 

Önsöz 
Tüm hayvanların da hakları oldugunu 
dikkate alan; 
Hayvanların haklarınının hiçe sayılmasının 
ve hor görülmesinin, insanın doğaya ve 
hayvanlara karşı işlediği suçlarla sonuç-
lanmasını ve sonuç vermeye devam 
etmesini dikkate alan; 
İnsan türünün diğer hayvan türlerine var 
olma hakkını tanınmasının, hayvanlar 
dünyasında türlerin birlikte var olmasının 
temeli olmasını dikkate alan; 
 
İnsanlar tarafından hayvanlar üzerinde 
uygulanmakta olan soykırımın ve soykırım 
tehdidinin devam etmekte olmasını 
dikkate alan; 
Hayvanlara saygının, insanın insana 
saygıyla bağlantılı olmasını dikkate alan; 

 

Çocukluğundan itibaren insanı gözlemle-
menin, anlamanın, ona saygı duymanın ve 
hayvanları sevmenin öğretilmesini dik-
kate alan  
bu bildirge işbu şekilde ilan edilmiştir : 
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Artikel  1 :  Alle Tiere werden dem Leben 
gegenüber gleich geboren und haben die 
gleichen Existenzrechte. 

Madde   1 :  Tüm hayvanlar hayata hakça 
eşit olarak doğar ve aynı var olma 
haklarına sahiptir. 

Artikel  2 :  1.  Jedes Tier hat das Recht, 
geachtet zu werden. 
2.  Der Mensch darf die anderen Tiere 
nicht vernichten oder ausnutzen; er muss 
den Tieren mit seinen Kenntnissen dienen. 

 

3.  Jedes Tier hat ein Recht auf 
Aufmerksamkeit, Pflege und Schutz von 
Seiten des Menschen. 

Madde   2 :  1.  Bütün hayvanlar saygı 
görme hakkına sahiptir.  
2.  Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvan-
ları yok edemez, bu hakkı çiğneyerek 
onları sömüremez, bilgilerini hayvanların 
hizmetine sunmakla görevlidir.  
 
3.  Bütün hayvanların insanlarca gözetil-
me, bakılma ve korunma hakları vardır. 

Artikel  3 :  1.  Die Tiere werden weder 
misshandelt noch grausam behandelt. 
 
2. Falls ein Tier getötet werden muss, soll 
es augenblicklich getötet werden, ohne 
unnötigen Schmerz oder Qual.  

Madde   3 :  1. Hiçbir hayvana kötü 
davranılmaz, acımasız ve zalimce işlem 
yapılamaz.  
2. Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa; 
bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutma-
dan yapılmalıdır.!!

Artikel  4 :  1.  Alle wilden Tiere haben 
das Recht in ihrem natürlichen 
Lebensraum frei zu leben, sei es auf 
Erden, in der Luft oder im Wasser und sie 
haben das Recht, sich fortzupflanzen.  
2. Jeglicher Freiheitsraub, auch aus 
Erziehungsgründen, ist gegen dieses 
Recht. 

Madde   "!#!!$%!!Yabani türden olan bütün 
hayvanlar, kendi özel ve doğal çevre-
lerinde, karada, havada veya suda yaşama 
ve üreme hakkına sahiptir. 
  
2.  Eğitim amacı ile olsa bile, özgürlükten 
yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka 
aykırıdır. 

Artikel  5 :  1.  Die Tiere, die traditionel-
lerweise in der Umwelt des Menschen 
leben, haben das Recht, frei zu leben und 
sich so zu entwickeln, wie es für ihre 
Spezies üblich ist. 
2. Wenn der Mensch diese Bedingungen 
oder Lebensgewohnheiten zu Handel-
szwecken ändert, verstößt er gegen dieses 
Recht. 

Madde   &!#!!$%!!Geleneksel olarak insan-
ların çevresinde yaşayan bütün hayvanlar 
uyumlu biçimde türüne özgü yaşam 
koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve 
üreme hakkına sahiptir.  
2.  İnsanların kendi çıkarları için bu 
uyumda ya da bu koşullarda yapacakları 
her türlü değişiklik bu haklara aykırıdır. 

Artikel  6 :  1.  Jedes vom Menschen als 
Haustier gehaltene Tier hat das Recht auf 
eine Lebensdauer, die seiner natürlichen 
Lebensdauer entspricht.  
2. Ein Tier auszusetzen ist grausam und 
würdelos. 

Madde   6 :  1.  İnsanların yanlarına aldık-
ları bütün hayvanlar, doğal ömür 
uzunluklarına uygun sürece yaşama 
hakkına sahiptir.  
2. Bir hayvanı terk etmek acımasızca ve 
insanlık dışı bir davranıştır. 

Artikel  7 :  Alle Arbeitstiere haben das Madde   7 :  Bütün çalışan hayvanlar iş 
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Recht auf eine annehmbare Arbeitsdauer 
und −last, auf stärkende Ernährung und 
Ruhe.  

süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması, 
onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve 
dinlenme hakkına sahiptir. 

Artikel  8 :  1.  Tierversuche, die körper-
liches oder geistiges Leiden bedeuten, sind 
nicht mit dem Recht der Tiere kompatibel; 
seien es medizinische, wissenschaftliche 
oder andere Experi-mente.  
2. Es sollen Ersatztechniken angewendet 
und entwickelt werden. 

Madde   8 :  Hayvanlarda fiziksel ya da 
psikolojik bir acı çektiren deneyler 
yapmak, hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi 
bilimsel,ticari ve başka biçimlerdeki her 
türlü deneyler için de durum böyledir. 
2.  Değiştirme yöntemleri kullanılmalı ve 
geliştirilmelidir. 

Artikel  9 : Wenn Tiere gehalten werden, 
die als Ernährung dienen sollen, sollen sie 
schmerz- und angstlos ernährt, unter-
gebracht, transportiert und getötet werden. 

Madde   9 :  Hayvan beslenmek için yetiş-
tirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, 
taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve 
korkutmadan olmalıdır. 

Artikel 10 :  1.  Kein Tier soll zur Unter-
haltung für den Menschen ausgenutzt 
werden.  
2. Vorführungen und Zurschaustellungen 
von Tieren sind nicht mit der Würde der 
Tiere vereinbar .  

Madde 10 : 1.  Hayvanlardan insanların 
eğlencesi olsun diye yararlanılamaz. 
  
2.  Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvan-
lardan yararlanılan gösteriler hayvan onu-
runa aykırıdır. 

Artikel 11 :  Wird ein Tier umsonst 
getötet, dann ist das Mord, d.h. ein 
Verbrechen gegen das Leben. 

Madde 11 :  Zorunluluk olmaksızın bir 
hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur. 

Artikel 12 :  1.  Wenn eine große Anzahl 
wilder Tiere getötet wird, dann ist das 
Artenmord, d.h. ein Verbrechen gegen die 
Spezies.  
2. Die Umweltverschmutzung und die 
Zerstörung der natürlichen Umwelt führen 
zu Rassenmord. 

Madde 12 : 1.  Çok sayıda yabani hayva-
nın öldürülmesi demek olan her davranış 
bir soykırım, yani bir suçtur. 
 
2.  Doğal çevrenin kirlenmesi veya yok 
edilmesi soykırıma neden olur. 

Artikel 13 :  1.  Ein totes Tier soll mit 
Respekt behandelt werden.  
2. Die Gewaltszenen mit Tieren im Kino 
und im Fernsehen sollen verboten werden, 
außer wennsie Verbrechen gegen die Tiere 
darstellen.  

Madde 13 :  1.  .  Hayvanların ölüsüne de 
saygı göstermek gerekir. 
2.  Hayvanların öldürüldüğü şiddet 
sahnelerinin, insanları egitmek amacı 
dışında, sinemalarda ve televizyonlarda 
gösterilmesi yasaklanmalıdır. 

Artikel 14 :  1.  Die Schutzvereine für 
Tiere sollen von der Regierung anerkannt 
werden.  
 
2. Das Gesetz soll die Tierrechte schützen, 
so wie die Menschenrechte.   

Madde 14 :  1.  Hayvanları koruma ve 
savunma kuralları, hükümet düzeyinde 
temsil olunmalıdır.  
 
2.  Hayvanların hakları da insan hakları 
gibi yasalarla korunmalıdır. 
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 
ЖИВОТНЫХ. 

HAYVAN HAKLARI EVRENSEL 
BİLDİRGESİ 

Всеобщая декларация прав животных 
была торжественно провозглашена в 
Париже 15 октября 1978 года в штаб-
квартире ЮНЕСКО. 
Это составляет философскую позицию 
относительно отношений, которые 
теперь должны быть установлены 
между человеческим видом и другими 
видами животных. 
Текст, пересмотренный Международ-
ной лигой прав животных в 1989 году, 
был представлен Генеральному дирек-
тору ЮНЕСКО в 1990 году и обна-
родован в том же году. 

Bu Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
15 Ekim 1978’de Paris'te UNESCO genel 
merkezinde resmen ilan edilmiştir. 
 
Bu bildirge, insan türü ve diğer hayvan 
türleri arasında şimdi kurulması gereken 
ilişkiler üzerinde felsefi bir konum 
oluşturmaktadır. 
 
1989 yılında Uluslararası Hayvan Hakları 
Birliği tarafından yeniden gözden 
geçirilen metin, 1990 yılında UNESCO 
Genel Direktörüne sunulmuş ve aynı yıl 
yayımlanmıştır. 

Преамбула 
Принимая во внимание, что все 
животные имеют права; 
Принимая во каждое живое существо 
имеет свои права, что несоблюдение и 
попрание этих прав вело и будет вести 
человека к совершению преступления 
против природы и животных; 
Принимая во внимание, что признание 
человеком вида права на 
существование других видов животных 
является основой сосуществования 
видов во всем животном мире; 
Принимая во внимание, что геноцид 
был совершен человеком на животных, 
и угроза геноцида сохраняется; 
 
Принимая во внимание, что уважение 
к животным связано с уважением 
человека к мужчинам; 
Принимая во внимание, что с детства 
человека нужно учить наблюдать, 
понимать, уважать и любить животных 
 
настоящая декларация провозглаша-
ется : 

Önsöz 
Tüm hayvanların da hakları oldugunu 
dikkate alan; 
Hayvanların haklarınının hiçe sayılmasının 
ve hor görülmesinin, insanın doğaya ve 
hayvanlara karşı işlediği suçlarla sonuç-
lanmasını ve sonuç vermeye devam 
etmesini dikkate alan; 
İnsan türünün diğer hayvan türlerine var 
olma hakkını tanınmasının, hayvanlar 
dünyasında türlerin birlikte var olmasının 
temeli olmasını dikkate alan; 
 
İnsanlar tarafından hayvanlar üzerinde 
uygulanmakta olan soykırımın ve soykırım 
tehdidinin devam etmekte olmasını 
dikkate alan; 
Hayvanlara saygının, insanın insana 
saygıyla bağlantılı olmasını dikkate alan; 
 
Çocukluğundan itibaren insanı gözlemle-
menin, anlamanın, ona saygı duymanın ve 
hayvanları sevmenin öğretilmesini dik-
kate alan  
bu bildirge işbu şekilde ilan edilmiştir : 
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Статья  1 :  Все животные, родившиеся 
на свет, являются равными и имеют 
равные права на существование. 

Madde   1 :  Tüm hayvanlar hayata hakça 
eşit olarak doğar ve aynı var olma 
haklarına sahiptir. 

Статья  2 : 1.  Все животные имеют 
право быть уважаемыми 
2.  Человек, как один из представителей 
животного мира, не имеет права 
обращаться с другими животными 
таким способом, который бы ущемлял 
их права, а также обязан предоставить 
свои знания об этом специальным 
службам, связанным с животными. 
3.   Каждое животное имеет право на 
заботу, внимание и охрану от человека. 

Madde   2 :  1.  Bütün hayvanlar saygı 
görme hakkına sahiptir.  
2.  Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvan-
ları yok edemez, bu hakkı çiğneyerek 
onları sömüremez, bilgilerini hayvanların 
hizmetine sunmakla görevlidir.  
 
 
 
3.  Bütün hayvanların insanlarca gözetil-
me, bakılma ve korunma hakları vardır. 

Статья  3 : 1.  С хищными животными 
необходимо обращаться осторожно. 
 
2.  Если животное должно быть умер-
щвлено, это необходимо производить 
быстро и безболезненно, дабы у 
животного не возникало ощущения 
жестокости. 

Madde   3 :  1. Hiçbir hayvana kötü 
davranılamaz, acımasız ve zalimce işlem 
yapılamaz.  
2.  Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa; 
bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutma-
dan yapılmalıdır.!!

Статья  4 : 1.  Каждое животное, в 
частности и дикие звери, имеют право 
жить свободно в своем районе, 
определенном природой, на земле, в 
воде и воздухе, а также имеет право 
размножаться. 
2.  Если же свобода жизни животного 
ограничивается, то это может проис-
ходить только на основании того, что 
данное животное необходимо со-
хранить. 

Madde   "!#!$%!!Yabani türden olan bütün 
hayvanlar, kendi özel ve doğal çevre-
lerinde, karada, havada veya suda yaşama 
ve üreme hakkına sahiptir. 
 
 
2.  Eğitim amacı ile olsa bile, özgürlükten 
yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka 
aykırıdır. 

Статья  5 : 1.  Каждое животное, кото-
рое обычно живет исторически рядом с 
человеком, имеет право на жизнь и 
отдых в таком ритме и в тех условиях, 
которые оно могло бы иметь при жизни 
на свободе. 
2.  Любые ограничения ритма или 
условий жизни таких животных 
находятся в противоречии с данным 
правом. 

Madde   &!#!$%!!Geleneksel olarak insanla-
rın çevresinde yaşayan bütün hayvanlar 
uyumlu biçimde türüne özgü yaşam 
koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve 
üreme hakkına sahiptir.  
 
2.  İnsanların kendi çıkarları için bu 
uyumda ya da bu koşullarda yapacakları 
her türlü değişiklik bu haklara aykırıdır. 

Статья  6 : 1.  Каждое животное, кото-
рое человек заводит как друга, имеет 

Madde   6 :  1. İnsanların yanlarına aldık-
ları bütün hayvanlar, doğal ömür 
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право на жизнь в соответствии с тем 
сроком жизни, который отпущен ему 
природой. 
2.  Брошенные животные рассматри-
ваются, как жертвы жестокого и 
унижающего обращения. 

uzunluklarına uygun sürece yaşama 
hakkına sahiptir.  
 
2.  Bir hayvanı terk etmek acımasızca ve 
insanlık dışı bir davranıştır. 

Статья  7 :  Каждое животное, которое 
работает, имеет право на разумное 
распределение времени работы и 
отдыха. 

Madde   7 :  Bütün çalışan hayvanlar iş 
süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması, 
onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve 
dinlenme hakkına sahiptir. 

Статья  8 : 1.  Намерения причинить 
животному какой-либо физический или 
психический ущерб являются несо-
вместимыми с правами животных, 
когда речь идет о намерениях 
медицинских, научных либо о каких-
либо иных 
2.  Необходимо использовать технику, 
которая ограждала бы животное от 
физического или психического ущерба. 

Madde   8 : 1.  Hayvanlarda fiziksel ya da 
psikolojik bir acı çektiren deneyler 
yapmak, hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi 
bilimsel,ticari ve başka biçimlerdeki her 
türlü deneyler için de durum böyledir. 
 
 
2.  Değiştirme yöntemleri kullanılmalı ve 
geliştirilmelidir. 

Статья  9 :  Пока животное содержится 
в неволе, оно должно быть чистое, 
сытое, ухоженное, а также не иметь 
проблем от болезней. 

Madde   9 :  Hayvan beslenmek için yetiş-
tirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, 
taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve 
korkutmadan olmalıdır. 

Статья 10 : 1.  Хищное животное не 
должно быть использовано для забавы 
человека. 
2.  Выставки и осмотры животных 
должны проводиться с сохранением 
достоинства животных. 

Madde 10 : 1.  Hayvanlardan insanların 
eğlencesi olsun diye yararlanılamaz. 
  
2.  Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvan-
lardan yararlanılan gösteriler hayvan onu-
runa aykırıdır. 

Статья 11 :  Любое действие, ведущее 
к умерщвлению животных, даже если 
оно и не повлекло за собой смерти 
животных, является злоумышлением, 
то есть преступлением против жизни. 

Madde 11 :  Zorunluluk olmaksızın bir 
hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur. 

Статья 12 : 1.  Любые действия, веду-
щие к умерщвлению большого коли-
чества диких животных являются 
геноцидом, то есть преступлением 
против животного мира. 
2.  Загрязнение и уничтожение природ-
ного пространства ведет к геноциду. 

Madde 12 : 1.  Çok sayıda yabani hayva-
nın öldürülmesi demek olan her davranış 
bir soykırım, yani bir suçtur. 
 
 
2.  Doğal çevrenin kirlenmesi veya yok 
edilmesi soykırıma neden olur. 

Статья 13 : 1.  Мертвое животное дол- Madde 13 :  1.  .  Hayvanların ölüsüne de 
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жно быть захоронено. 
2.  Жестокие сцены, в которых живот-
ных убивают, должны быть запрещены 
как в кино, так и в телевизионных 
передачах, дабы в них не демонстри-
ровалось нарушение прав животных. 

saygı göstermek gerekir. 
2.  Hayvanların öldürüldüğü şiddet 
sahnelerinin, insanları egitmek amacı 
dışında, sinemalarda ve televizyonlarda 
gösterilmesi yasaklanmalıdır. 

Статья 14 : 1.  Организация по охране 
и содержанию животных должна быть 
установлена на государственном уров-
не. 
2.  Права животных должны быть га-
рантированы государственными закона-
ми, и охраняться так же, как и права 
человека. 

Madde 14 :  1.  Hayvanları koruma ve 
savunma kuralları, hükümet düzeyinde 
temsil olunmalıdır.  
 
2.  Hayvanların hakları da insan hakları 
gibi yasalarla korunmalıdır. 

 
 


