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HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI 

HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik 
Anayasa’yı ülkemizin temel ihtiyacı olarak görmektedir. 

Anti-demokratik, baskıcı bir Anayasa olduğu gerekçesiyle 
1982 Anayasasına karşı çıkan HAK-İŞ Konfederasyonunun 
gündeminde öteden beri yeni ve demokratik bir Anayasa 
talebi bulunmaktadır.

Bilindiği üzere demokratik olmayan süreç ve aşamalardan 
geçirilerek yürürlüğe sokulan 1982 Anayasasının zaman 
içinde yapılan kimi değişikliklere rağmen anti-demokratik 
ruhu değiştirilememiştir. 

Türkiye’nin bu Anayasa ile özgür dünyada gideceği 
herhangi bir yol kalmamıştır.

Yeni Anayasa, mevcut düzenlemelerdeki temel mantık ve 
uygulama hatalarından, eksikliklerden ve çağ dışılıktan 
uzak olmalıdır. Aksi taktirde buna, yeni bir Anayasa 
denilmesi güç olacak, sadece mevcut Anayasanın bazı 
maddelerinde kapsamlı bir değişiklikten öte bir değişiklik 
olmayacaktır.

HAK-İŞ Konfederasyonu; AB’ye aday bir ülke olarak 
darbe Anayasası ile yönetiliyor olmamızın bizi düşürdüğü 
durumdan bir an önce kurtulmamız gerektiğine 
inanmaktadır.

Bu nedenle; HAK-İŞ Konfederasyonu 1990’lı yılların 
başından itibaren gerek Anayasa kurultayları düzenleyerek 
gerekse yaptığı açıklama ve etkinliklerle görüşlerini 
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kamuoyu ile paylaşmakta bunun yanı sıra çeşitli Anayasa 
platformlarında da aktif olarak yer almaktadır. 

HAK-İŞ Konfederasyonu bu çerçevede;

- Türkiye’de 3. Halkoylaması olan 1982 Anayasası’nın 
Geçici 4. maddesi ile getirilen 10 ve 5 yıllık siyasal 
yasakların kalkıp kalkmaması konusunda 6 Eylül 
1987’de düzenlenen Referandumda “Evet” Diyerek,

- 1992 yılında gerçekleştirdiği Anayasa Kurultayı ile 
- 1997 yılında HAK-İŞ Dergisinin Yeni Anayasaya ilişkin 

özel sayı olarak hazırlanmasıyla,
- 2003 yılında yaptığı 10. Olağan Genel Kurulu’nda, 

“Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Türkiye’nin 
İhtiyacıdır” şeklinde aldığı kararla, 

- 2007 yılında gerçekleştirdiği “AB Müzakere Sürecinde 
Sendikal Örgütlenme için Yeni Anayasa’nın Sosyal 
Boyutu” Sempozyumuyla, 

- 2007 yılında gerçekleştirdiği 11. Olağan Genel 
Kurulu’nda aldığı “Türkiye’nin İhtiyacı Olan Sivil 
ve Demokratik Bir Anayasa Hayata Geçirilmelidir” 
kararıyla, 

- Anayasa Platformu ve Sivil Dayanışma Platformu, 
Ortak Akıl Hareketi gibi oluşum ve çalışmalardaki 
öncü rolü ile

-  2010 yılında yapılan Anayasa Değişiklik Paketinin 
Referandum sürecindeki “Darbelerin Karanlığından 
Demokrasinin Aydınlığına EVET” kampanyasıyla 

- 2011 yılında gerçekleştirdiği 12. Olağan Genel 
Kurulunda aldığı “Türkiye’nin İhtiyacı Olan Yeni 
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ve Sivil Anayasa İçin Tüm Kesimler Sorumlu ve 
Azami Gayret İçinde Olmalıdır.” kararıyla

yeni ve demokratik Anayasa talebi doğrultusunda önemli 
etkinlikler içinde olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

Tüm toplum kesimlerinin geniş katılımını esas alması 
gerektiğine inandığımız sivil ve demokratik yeni bir 
Anayasa’nın hazırlanması için yüksek bir talep ve pozitif 
bir zemin, temsil gücü yüksek ve zinde bir parlamentomuz 
bulunmaktadır. 

Bu çerçevede yeni ve özgürlükçü bir Anayasa 
oluşturulması için 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinin 
ardından çalışmaların yoğunlaşması, TBMM Meclis 
Başkanlığı tarafından somut bir adım atılarak Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu’nun kurulması, TBMM Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu çalışmaları çerçevesinde HAK-İŞ 
Konfederasyonunun da aralarında bulunduğu geniş bir 
çevreden katkı ve görüşlerin talep edilmesi memnuniyet 
vericidir.

Katılımcı çalışma ortamlarının ve etkinliklerin 
arttırılmasından yana olan HAK-İŞ Konfederasyonu, 
Anayasa hazırlık sürecine Sivil Toplum Kuruluşlarının 
katılımının sağlanmasının büyük önem arz ettiğine 
inanmaktadır.  

Konfederasyonumuz, son dönemde ivme kazanan yeni 
Anayasa yapım sürecine katkı vermeyi hedeflemiştir.

Bu doğrultutda; HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve 
demokratik bir Anayasa için düzenlenen bütün toplantılara 
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katılarak görüş, talep ve önerilerini sunarken, kendi 
içerisinde de görüş birliği oluşturabilmek amacıyla bir 
“Anayasa Hazırlık Komitesi” kurmuştur.

HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın yönetici, uzman ve 
avukatlarından oluşan HAK-İŞ Anayasa Hazırlık Komitesi 
yeni Anayasadan beklentilerimiz ve taleplerimiz konusunda 
bir yol haritası oluşturarak çalışmalarını yapmıştır.

Bu çerçevede;  üyelerimizin Anayasa yapım sürecine katkı 
ve katılımlarını sağlamak için bir Anket çalışması yapılarak 
yeni Anayasa’dan beklentileri tespit edilmiştir.

Bu alt yapı çalışmaları doğrultusunda  Konfederasyonumuz 
Anayasa Hazırlık Komitesi tarafından HAK-İŞ 
Konfederasyonu’nun madde bazlı T.C. Anayasası önerisi  
hazırlanmış ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından son 
haline getirilmiştir. 

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun T.C. Anayasa önerisinin 
yeni Anayasa yapım sürecine önemli katkılar sağlamasını 
temenni ediyoruz.

‘Birlikte Başarıyoruz...‘ prensibiyle gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarımıza emeği geçen tüm HAK-İŞ mensuplarına 
içtenlikle teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Mahmut ARSLAN
Genel Başkan
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANAYASASI

GİRİŞ BÖLÜMÜ 

BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASANIN BAĞLAYICILIĞI VE ÜSTÜNLÜĞÜ
Madde 1 - Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü 

İKİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN TEMEL ESASLARI
Madde 2- Temel Haklar ve Özgürlükler
Madde 3- Devletin Şekli ve Nitelikleri
Madde 4- Devletin Temel Amaç ve Görevleri 
Madde 5- Egemenlik ve Kullanımı
Madde 6- Vatandaşlık
Madde 7- Ayrımcılık Yasağı, Eşitlik ve Adalet  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİREY HAK  VE ÖZGÜRLÜKLERI
Madde 8- Yaşama Hakkı 
Madde 9- Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 

HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ
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Madde 10- Ailenin Korunması
Madde 11- Özel Hayatın ve Aile Hayatının Gizliliği ve 
Korunması 
Madde 12: Kadın Hakları
Madde 13- Çocuk Hakları 
Madde 14- Eğitim ve Öğrenim Hakkı 
Madde 15- Sağlık Hakkı
Madde 16- Din, Kanaat ve İnanç Özgürlüğü
Madde 17- İfade Özgürlüğü
Madde 18- Örgütlenme Özgürlüğü
Madde 19- Basın Yayın Özgürlüğü 
Madde 20- Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 
Madde 21- Göçmen ve Sığınmacı Hakkı
Madde 22- Mülkiyet ve Miras Hakkı 
Madde 23- Hak Arama Özgürlüğü ve Adil Yargılanma Hakkı 
Madde 24- Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar 
Madde 25- İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıkla Mücadele 
Madde 26- Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Sınırlandırmalar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER
Madde 27- Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma 
Hakları
Madde 28- Siyasi Parti Kurma 
Madde 29- Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar 
Madde 30- Kamu Hizmetlerine Giriş ve Kamu Hizmetlerinden 
Yararlanma Hakkı 
Madde 31- Vatan Hizmeti 
Madde 32- Vergi Yükümlülüğü
Madde 33- Bilgi Edinme, Dilekçe Verme, Kamu Denetçisine 
Başvuru Hakkı

BEŞİNCİ BÖLÜM
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR
Madde 34- Çalışma Hakkı
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Madde 35- Zorla Çalıştırma Yasağı 
Madde 36- Çalışma, Teşebbüs ve Sözleşme Özgürlüğü
Madde 37- Sendikal Haklar
Madde 38- Ekonomik ve Sosyal Denge 

ALTINCI BÖLÜM
DEVLETİN İŞLEYİŞİ

BİRİNCİ KISIM
YASAMA
Madde 39- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu ve Milletin 
Temsili
Madde 40- Seçim Dönemi, Seçimlerin Ertelenmesi ve Ara 
Seçimler
Madde 41- Cumhurbaşkanınca Seçimlerin Yenilenmesi 
Madde 42- Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi 
Madde 43- Milletvekili Seçilme Yeterliliği 
Madde 44- Milletvekilliği ile Bağdaşmayan İşler 
Madde 45- Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı 
Madde 46- Milletvekilliğinin Düşmesi 
Madde 47- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri
Madde 48-Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 49- Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi 
Madde 50- Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayınlanması 
Madde 51- Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma 

İKİNCİ KISIM
YÜRÜTME 
Cumhurbaşkanı
Madde 52- Nitelikleri ve Tarafsızlığı 
Madde 53- Seçimi 
Madde 54- Görev ve Yetkileri 
Madde 55- Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali 
Madde 56- Cumhurbaşkanına Vekalet 
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Bakanlar Kurulu
Madde 57- Kuruluş 
Madde 58- Görev ve Siyasi Sorumluluk 
Madde 59- Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
YARGI 
Madde 60- Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 
Madde 61- Hakimlik ve Savcılık Teminatı 
Madde 62 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Yüksek Mahkemeler
Madde 63-Anayasa Mahkemesinin Yapısı, Görev ve Yetkileri
Madde 64- İptal Davası, İtiraz Yolu ve Bireysel Başvuru
Madde 65- Yüce Divan 
Madde 66-Yargıtay 
Madde 67- Danıştay 
Madde 68- Sayıştay 

YEDİNCİ BÖLÜM 
KAMU İDARESI VE  KURULUŞU
Madde 69- Kamu İdaresinin Bütünlüğü,  Kamu Tüzelkişiliği ve 
Kuruluşu
Madde 70- Yerel Yönetimler 
Madde 71- Kamudaki Görevliler
Madde 72- Yüksek Eğitim Kurumu
Madde 73- Meslek Kuruluşları 
Madde 74- Diyanet İşleri Başkanlığı 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
SAVUNMA VE GÜVENLİK
Madde 75-  Ülke Savunması ve Güvenliği 
Madde 76- Olağandışı Hal ve Sıkıyönetim İlanı Sebepleri
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DOKUZUNCU BÖLÜM
MALÎ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
Madde 77- Bütçe ve Kesin Hesap 
Madde 78- Mali ve Ekonomik Konular

ONUNCU BÖLÜM
KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI
Madde 79- Çevrenin Korunması 
Madde 80- Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve 
İşletilmesi 
Madde 81- Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi 
Madde 82- Kıyıların Korunması 
Madde 83- Tarih, Kültür, Vakıf ve Tabiat Varlıklarının 
Korunması 

ONBİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASA’NIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 84- Anayasanın Değiştirilmesi
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANAYASASI

GİRİŞ BÖLÜMÜ 

Biz, Türkiye halkı olarak bu güzel yurdumuzda; birlikte, 
güçlü, barışçıl, özgürlükçü, müreffeh ve adil bir ortak 
gelecek idealini sahiplenen ve teminat altına alan, her 
alanda toplumun gelişmesini güvence altına alan bu 
toplumsal sözleşmeyi Anayasamız olarak kabul ediyoruz.

Anayasamız; insanı ve insani değerleri temel alan, bireyin 
onur ve emeğini yükselten, demokratik, özgürlükçü, açık, 
katılımcı ve çoğulcu, herkese fırsat eşitliği sağlayan, 
dışlamaya ve ötekileştirmeye imkan tanımayan, hukukun 
üstünlüğünü esas alan bir ruha sahiptir. 

Ülkemiz ve halkımız; bu Anayasa ile refah, adalet ve 
barış anlayışıyla dünya halklarının, evrensel demokratik 
ve insani değerlere bağlı şekilde barış içinde yaşamasına 
katkı sağlayan ve dünya halkları ile birarada olacağı bir 
gelecek idealini ortaya koyar.
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BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASANIN BAĞLAYICILIĞI VE 
ÜSTÜNLÜĞÜ

Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü 
Madde 1 - Anayasa; yasama, yürütme ve yargı organlarını 
içeren devlet yönetimi ile diğer tüm kurum ve kuruluşları ve 
kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Anayasa tüm kanunların üstünde olup, kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN TEMEL ESASLARI

Temel Haklar ve Özgürlükler
Madde 2- Herkes, insan olma onurunun gereği olarak 
dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve 
özgürlüklere sahiptir. 

Devletin Şekli ve Nitelikleri
Madde 3- Türkiye Devleti demokratik ve özgürlükçü bir 
Cumhuriyettir. 

Türkiye Cumhuriyeti; temel hak ve özgürlükleri, milletin 
irade ve yönetimini esas alan demokratik; din ve vicdan 
hürriyetinin teminatını esas alan laik; hak, adalet ve eşitliği 
esas alan sosyal; toplumsal dinamikleri esas alan sivil; 
insan erdem, onur ve özgürlüğünü korumayı ve yüceltmeyi 
esas alan bir hukuk Devletidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik usul ve teamüllere 



14

dayalı olarak yasama, yürütme ve yargı olmak üzere her 
birinin erkine dayanan ahenkli işleyişlerini esas alır.

Devletin resmi dili Türkçedir. 

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al 
bayraktır. 

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. 

Başkenti Ankara’dır.

Devletin Temel Amaç ve Görevleri 
Madde 4- Devletin temel amaç ve görevi, ülke bütünlüğünü, 
toplumun birliğini, insan onurunu korumak, toplumsal 
dinamikleri güçlendirmek, örgütlülüğü ve sivil toplumu 
geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde kişilerin hak ve 
özgürlüklerini kullanmalarını, halkın güvenliğini, huzurunu, 
mutluluğu ve refahını sağlamak suretiyle insanın maddî 
ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları yerine 
getirmektir.

Egemenlik ve Kullanımı
Madde 5- Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir.  Millet,  
egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre, yasama, 
yürütme ve yargı organları eliyle kullanır. 

Egemenlik hiçbir surette hiçbir kişi, zümre ve kuruma 
bırakılamaz, hiçbir kimse, zümre ve kurum Anayasal 
dayanağı olmayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

Yasama yetkisi ve görevi; Millet adına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. 
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Yürütme yetkisi ve görevi; Millet adına, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya 
ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 

Yargı yetkisi ve görevi, Millet adına, bağımsız ve tarafsız 
mahkemelerce kullanılır ve yerine getirilir. 

Vatandaşlık
Madde 6 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, bireyin devlet 
ile arasındaki hukuki bağı ifade eder. 

Herkes vatandaşlık bağı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne 
bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarıyla bir 
bütündür.  

Kanunun öngördüğü esaslara uygun olarak bu statüye 
sahip herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve 
ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Ayrımcılık Yasağı, Eşitlik ve Adalet  
Madde 7- Kanun önünde herkes eşittir.  Dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep gibi 
sebeplerle ayırımcılık yapılamaz.

Devlet, yoksullar ve yoksunlar ile yaşlılar, engelliler ve 
çocukların eşitsizliklerini giderici önlemler alır.

Yoksullar ve yoksunlar ile yaşlılara, engellilere ve 
çocuklara, savaş ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile 
malul ve gaziler ile yetimlerine yönelik alınan önlemler ve 
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pozitif ayrıma tabi uygulamalar eşitlik ve adalet ilkesine 
aykırı sayılmaz. 

Kişilerin eşit muamele görme hakkını güvence 
altına alınmasına ve ayrımcılığa karşı korunmalarını 
sağlanmasına yönelik usul ve esaslar kanunla 
düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİREY HAK  VE ÖZGÜRLÜKLERİ

Yaşama Hakkı 
Madde 8- Herkes yaşama hakkına sahiptir.

Kimseye işkence ve kötü muamele yapılamaz. Kimse 
insan onuruyla bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 
tabi tutulamaz. 

Kanunda belirtilen tıbbı zorunluluk ve diğer haller dışında, 
kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; kimse rızası 
olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz.

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 
Madde 9- Herkes kişi özgürlüğü ve güvenliğine sahiptir.

Yakalama ve tutuklama hakim kararı ile olur. 

Yakalama ve tutuklamanın usul ve esasları kanunla 
düzenlenir.

Ailenin Korunması
Madde 10- Aile, toplumun temelidir. Devlet aileyi 
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güçlendirmek, hukuki, ekonomik ve sosyal açıdan 
korumakla yükümlüdür.

Özel Hayatın ve Aile Hayatının Gizliliği ve Korunması 
Madde 11- Kişilerin aile ve özel hayatı, konutu ve 
haberleşmesi gizli ve dokunulmazdır. Herkes, kendisiyle 
ilgili kişisel bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir.

Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını ve 
rızası dışında kullanılmasının engellenmesini talep etme 
hakkına sahiptir. 

Herkes, kendisi hakkında toplanmış olan veya kayıtlarda 
yer alan bilgilere erişme ve bilgilendirilme, bunlarda 
düzeltme yaptırma ve silinmesini talep etme,  bu bilgilerin 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme hakkına sahiptir. 

Kişilerin aile ve özel hayatı, konutu ve haberleşmesinin 
gizliliği ve dokunulmazlığına, kişisel bilgi ve verilerin 
korunmasına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Kadın Hakları 
Madde 12- Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür. Devlet organları ve idare makamları, bütün 
eylem ve işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadır.

Devlet, kadınların çalışma hayatına girişine, aile ve 
çalışma hayatını uyumlaştırmasına, eğitim imkanlarından 
ve sağlık hizmetlerinden yararlanmasına, karar alma 
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mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik geçici 
yada sürekli özel tedbirler alır.

Devlet kadınlara karşı her türlü şiddeti önlemekle 
yükümlüdür. 

Devletin kadınlar için ekonomik, sosyal, kültürel hayatın 
tüm alanlarında fırsat eşitliği yaratılmasına yönelik aldığı 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.

Çocuk Hakları 
Madde 13- Her çocuğun aile birliği içinde yaşaması 
esastır. Her çocuk gelişmesi için korunma ve bakımdan 
yararlanma hakkına sahiptir.

Devlet, çocukları, her türlü istismara ve şiddete karşı 
koruyucu tedbirleri alır.

Kamu veya özel kuruluşlar çocuklarla ilgili eylem ve 
işlemlerinde, çocuğun azami iyiliğini sağlar.

Eğitim ve Öğrenim Hakkı 
Madde 14- Herkes eğitim, öğrenim ve kendini geliştirme 
hakkına sahiptir. 

Hiç kimse insan hak ve özgürlüklere aykırı nedenlerle 
eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. 

Temel eğitim, bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet 
okullarında parasızdır. 

Tüm özel okulların bağlı olduğu esaslar Devlet okulları için 
öngörülenler dikkate alınarak kanunla düzenlenir. 
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Eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Türkçeden başka dillerde 
eğitim ve öğretim yapılması ile ilgili esaslar, demokratik 
toplum düzeninin gereklerine uygun olarak kanunla 
düzenlenir. 

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumuna girişte eşitlik 
esasına aykırı olarak herhangi bir kısıtlama olamaz.

Kılık ve kıyafetinden dolayı hiç kimse eğitim ve öğretimin 
hiç bir aşamasından mahrum bırakılamaz.

Sağlık Hakkı
Madde 15 - Herkesin sağlığa erişim hakkı vardır. 
Devlet bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini ve sağlık 
hizmetlerinden faydalanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Din, Kanaat ve İnanç Özgürlüğü
Madde 16- Herkes din, kanaat ve inanç özgürlüğüne 
sahiptir. 

Bu hak, tek başına veya topluca, alenen veya özel olarak 
ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle 
dinini veya inancını açıklama ve bunları değiştirebilme 
özgürlüğünü içerir.

Kimse, her ne sebep ve amaçla olursa olsun ibadete, 
dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç, kanaat ve 
düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç, kanaat 
ve düşüncelerinden ve bunları değiştirmekten dolayı 
kınanamaz, suçlanamaz ve farklı bir muameleye tabi 
tutulamaz.
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Devlet, eğitim ve öğretim alanındaki görevlerini yerine 
getirirken, eğitim ve öğretimin ana ve babanın dinî ve 
felsefî inançlarına göre yapılmasını isteme hakkına riayet 
eder.

Din kültürü ve ahlak öğretimi, ilk ve ortaöğretim 
kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. 
Bu derslerden muafiyet, kişinin kendisinin, küçüklerin ise 
kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Laiklik din, vicdan, düşünce ve ibadet hürriyetinin teminatı 
olup, meşruiyetini insan haklarından alır. 

Devletin laik olması, kişilerin inanç, ibadet, kanaat ve 
dini telkin özgürlüklerini sınırlandırma hakkı vermez, dini 
inançlar ve tercihler karşısında tarafsız kalınması ve eşit 
şekilde hizmet sunulmasını da kapsar.

İfade Özgürlüğü
Madde 17- Herkes, fikir, inanç ve kanaatlerini demokratik 
araç ve yöntemlerle ifade etme ve tanıtma özgürlüğüne 
sahiptir.

Örgütlenme Özgürlüğü
Madde 18- Herkes, önceden izin almaksızın dernek, 
vakıf ve sendika kurma ve bunlara üye olma ve üyelikten 
ayrılma özgürlüğüne sahiptir. Örgütlenme özgürlüğü sanal 
ortamdaki örgütlenmeleri de kapsar. 

Herkes, önceden izin almaksızın, şiddet içermeyen 
toplantı, yürüyüş ve gösteri düzenleyebilir, sesli ve görsel 
araçlarla her türlü açıklama yapabilir. 



21

Devlet, örgütlü toplumun ve demokrasinin geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesi amacıyla sendikal kuruluşlara ve sivil 
toplum kuruluşlarına ilişkin ölçütleri, usul ve esasları 
kanunla belirtilen şartlarda mali destek sağlar.

Basın Yayın Özgürlüğü 
Madde 19- Basın ve yayın özgürdür. Bu özgürlük özel 
hayatın gizliliği, kişisel hakları, onuru ve masumiyet 
karinesini ihlal edici ve spekülatif sonuçlar doğuracak 
nitelikte olamaz. Düzeltme ve cevap hakkı basın ve yayın 
özgürlüğünün gereğidir. 
 
Herkes basın, yayın hak ve özgürlüğüne sahiptir.

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 
Madde 20- Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne 
sahiptir.

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme ve çıkma 
hakkından mahrum bırakılamaz. 

Göçmen ve Sığınmacı Hakkı
Madde 21- Devlet,  göçmen ve sığınmacılara, ülke içinde 
bulundukları sürece, temel insan hak ve özgürlükleri 
çerçevesinde gerekli tedbirleri alma sorumluluğunu yerine 
getirir.

Mülkiyet ve Miras Hakkı 
Madde 22-  Herkes, mülkiyet, servet ve miras ile bunlar 
üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. 

Mülkiyet hakları fikri mülkiyet haklarını da içerir 

Yabancıların mülk edinmesi şartları kanunla düzenlenir.
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Hak Arama Özgürlüğü ve Adil Yargılanma Hakkı 
Madde 23- Herkes, yargı mercileri önünde adil yargılanma 
hakkına sahiptir. Hiç kimse, tabii olduğu hakiminden 
başka bir merci önüne çıkarılamaz. Yargı yetkisine sahip 
olağanüstü merciler kurulamaz. 

Davalar, kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız 
mahkemeler tarafından makul bir süre içinde, hakkaniyete 
uygun ve alenî olarak görülür. Ancak, millî güvenliğin, 
kamu düzeninin, genel ahlakın, küçüklerin korunmasının 
veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliğinin 
gerektirdiği veya davanın alenî olarak görülmesinin 
yargılamanın selametine zarar verebileceği özel 
durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, 
duruşmalar tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere 
kapalı olarak sürdürülebilir. 

Küçüklerin yargılanması hakkında özel hükümler 
konulabilir. Mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli 
olarak yazılır.

Hukuka aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak 
kabul edilemez. 

Sanıkların haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla 
belirlenir.

Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar 
Madde 24- Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan 
kanunun suç saymadığı bir fiili gerçekleştirmesinden 
dolayı cezalandırılamaz ve kimseye suçu işlediği zaman 
kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir 
ceza verilemez. 
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Suçluluğu kesin mahkeme kararı ile hükmen sabit 
oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 

Hiç kimse, kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını 
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 
göstermeye zorlanamaz. 

Ceza sorumluluğu şahsîdir. 

Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü 
yerine getirememesinden dolayı hürriyetinden 
alıkonulamaz. 

Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.

Kamu İdaresi, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu 
doğuran bir müeyyide uygulayamaz. 

Suç ile ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri 
ancak kanunla konulur.

İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıkla Mücadele 
Madde 25- Devlet, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep gibi sebeplerle yapılan insan 
hakları ihlallerinin ve ayırımcılığın önlenmesine, ortadan 
kaldırılmasına, eşitliğin sağlanmasına yönelik faaliyetleri 
koordine etmek, kişilerin eşit muamele görme hakkını 
güvence altına almak ve ayrımcılığa karşı gerekli önlemleri 
almakla yükümlüdür. 

Devlet, İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıkla Mücadele ve 
Eşitlik Kurulu oluşturur. Kurul, sivil toplum ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının katılımcı yapısına dayanır.
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Kurulunun yapısı, görevleri, işleyişi, çalışma usul ve 
esaslarına ilişkin hususlar kanunla düzenlenir.

Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Sınırlandırmalar
Madde 26- Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlükler, 
sadece “temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasının 
asıl, kısıtlanmasının istisna olduğu” ilkesi çerçevesinde 
sınırlandırılabilir.  

Temel hak ve özgürlükler, savaş, seferberlik, sıkıyönetim 
veya olağandışı hallerde ve tabi afet, kamu sağlığı, 
kamu güvenliği ile genel ahlakın gerektirdiği durumlarda, 
özlerine dokunulmaksızın,  ölçülülük ilkesi ve demokratik 
toplum düzenin gerekleri doğrultusunda ve uluslararası 
sözleşmelerde yer alan ölçütlere dayanılarak ancak 
Kanunla sınırlandırılabilir.

Sınırlandırmalarda dahi temel hak ve özgürlükler lehine 
yorum esastır. 

İkinci fıkrada belirtilen durumlarda dahi savaş hukukuna 
uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin 
yaşam hakkına, maddî-manevî varlığına dokunulamaz; 
kimse inanç ve düşüncesini açıklamaya zorlanamaz, 
bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve ceza geçmişe teşmil 
edilemez; suçu mahkeme kararı ile tespit edilmeden kimse 
suçlu sayılamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER

Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları
Madde 27- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara 
uygun olarak seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma 
haklarına sahiptir. 

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, 
genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı 
organının yönetim ve denetimi altında yapılır. Yurt dışında 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oy hakkını 
kullanabilmelerini sağlayacak esaslar kanunla belirlenir. 

Onsekiz yaşını dolduran her vatandaş seçme ve 
halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. 

Silahaltında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler oy 
kullanmazlar. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza 
infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. 

Seçim kanunlarında seçim sistemine ilişkin olarak yapılan 
değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

Siyasi Parti Kurma 
Madde 28- Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarıdır. 

Vatandaşlar, önceden izin almaksızın, siyasi parti kurma 
ve partilere üye olma hakkına sahiptir. 
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Bu hak, hakimler ve savcılar, bu meslekten sayılanlar 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarını 
kapsamaz. 

Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak 
gerekir. 

Devlet, siyasî partilere mali yardımı hakça yapar. Partilere 
yapılacak yardımın ve bağışların tabi olduğu esaslar 
kanunla düzenlenir.

Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar 
Madde 29- Siyasi partilerin, tüzük, program, eylem ve 
söylemleri anayasaya aykırı olamaz. Siyasi partiler 
şiddete dayalı ve kaos oluşturmaya yönelik eylem, söylem 
ve faaliyette bulunamazlar. 

Partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan 
ve Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olmayan gerçek ve 
tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar. 

Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar. 

Siyasi partiler hakkında anayasaya aykırılık iddiası 
dışında kapatma davası açılamaz.  Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 2/3 çoğunluğunun kararı olmaksızın kapatma 
davası açılamaz.

Kamu Hizmetlerine Giriş ve Kamu Hizmetlerinden 
Yararlanma Hakkı 
Madde 30- Herkes kamu hizmetlerinden yararlanma, 
kamuda görev alma ve yükselme hakkına sahiptir.



27

Bu hakkın kullanılmasında kılık ve kıyafet kısıtlayıcı neden 
olamaz.

Vatan Hizmeti 
Madde 31- Vatan hizmeti, her vatandaşın hakkı ve 
ödevidir. Bu hizmetin Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya kamu 
kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş 
sayılacağı kanunla düzenlenir.

Vergi Yükümlülüğü
Madde 32- Vergi ödeme yükümlülüğü bir vatandaşlık 
görevidir. 

Bu yükümlülük kamu giderlerini karşılamak üzere 
mükelleflerin mali gücüne göre yerine getirilir.

Vergi toplumda, adaleti ve dengeli gelir dağılımını sağlama 
amacını taşıyan bir sosyal politika aracı olarak uygulanır. 

Bilgi Edinme, Dilekçe Verme, Kamu Denetçisine 
Başvuru Hakkı
Madde 33-Herkes, bilgi edinme, dilekçe verme ve kamu 
denetçisine başvurma hakkına sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak 
kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili 
şikayetleri inceler.

Bu maddeye ilişkin hakların kullanımı,  Kurumun kuruluş, 
görev, çalışma usul ve esasları kanunla düzenlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR

Çalışma Hakkı
Madde 34- Herkesin çalışma hakkı vardır. Angarya 
yasaktır. 

Hiç kimseye çalışma hakkı, çalışma şartları ve ücretler 
bakımından dil, din, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet 
temelinde ayrımcılık yapılamaz.  Kadınlar, gençler ve 
engellilere yönelik alınan pozitif önlemler ayrımcılık olarak 
değerlendirilemez.

Hiç kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz.  

Devlet, uluslararası sözleşmelerle paralel olarak, 
çocukların, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini 
engelleyen herhangi bir işte çalıştırılmasını ve istismar 
edilmelerini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.  

Çalışanlar dinlenme, ücretli hafta ve bayram tatili ile yıllık 
izin haklarına sahiptir.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret 
elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır.

Çalışanların, kıdem tazminatı kazanılmış bir haktır, Devlet 
bu hakkı güvence altına alır.

Devlet, istihdamı artırmak, çalışanların yaşama ve çalışma 
koşullarını iyileştirmek ve çalışma barışını sağlamak için 
gerekli tedbirleri alır.
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Zorla Çalıştırma Yasağı 
Madde 35- Hiç kimse zorla ve yasaların öngördüğü 
kurallar dışında çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

Çalışma, Teşebbüs ve Sözleşme Özgürlüğü
Madde 36- Herkes, dilediği alanda çalışma, teşebbüs ve 
sözleşme özgürlüğüne sahiptir.

Sendikal Haklar
Madde 37- Önceden izin almaksızın; çalışanlar sendika 
ve üst kuruluşlarını,  işverenler işveren örgütü ve üst 
kuruluşlarını kurma; bunlara üye olma ve üyelikten çekilme 
haklarına sahiptir. Emekliler, sendikalara üye olma ve 
üyelikten çekilme hakkına sahiptir. 

Sendikalar ile işveren örgütleri ve bunların üst kuruluşlarının 
kuruluş, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı 
olamaz.

Sendikalar toplu iş sözleşmesi bağıtlama ve grev yapma, 
işverenler toplu iş sözleşmesi bağıtlama hakkına sahiptir.
 
Devlet, üçlü yapıyı güçlendirmek amacıyla, örgütlenmenin 
geliştirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik gerekli 
önlemleri alır.  

Ekonomik ve Sosyal Denge 
Madde 38 - Herkes, eğitim, sağlık, beslenme, gıda 
güvenliği, temiz suya erişim, barınma ve konut, istihdam, 
özgürlük, güvenlik, sosyal koruma ve sosyal güvenlik 
haklarına sahiptir. Devlet, bu hakları uluslar arası hukuktan 
kaynaklanan yükümlülüklerle paralel olarak güvence altına 
almakla ve geliştirmekle yükümlüdür. 
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Devlet, ekonomik ve sosyal politikaların dengeli şekilde 
yapılmasını esas alır. Devlet ekonomik nedenlerle sosyal 
yükümlülüklerinden kaçınamaz. 

Asgari ücret, gelirin adil dağılımını gözeten, insan onuruna 
yaraşır bir hayat düzeyinin karşılığı olarak çalışanın 
ve ailesinin harcama/tüketim standardı esas alınarak 
tespit edilir. Devlet asgari ücrete ilişkin vergi muafiyetini 
düzenlemekle yükümlüdür.

Devlet, hayatboyu öğrenme ile mesleki eğitimi 
yaygınlaştırmak ve güçlendirmekle yükümlüdür.

Devlet tüm toplumu kapsayan, etkin bir genel sağlık 
politikasını hayata geçirmek için gerekli önlemleri alır.

Devlet, yurtdışındaki vatandaşların her türlü haklarının 
korunmasına yönelik önlemleri alır.

Devlet, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması ile 
kuralsız ve kayıtdışı çalışmanın önlenmesi için tüm 
tedbirleri almakla yükümlüdür.

Devlet, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, 
sorunların çözümünde sosyal diyalog ve yönetişimin 
belirleyici olması için önlem almak ve düzenleme yapmakla 
yükümlüdür.  

Devlet, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında 
ve uygulanmasında Ekonomik ve Sosyal Konsey’i etkin 
şekilde işletmekle yükümlüdür.  

Devlet, kanunlarla kurulan fonları güvence altına alır.
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ALTINCI BÖLÜM
DEVLETİN İŞLEYİŞİ

BIRINCI KISIM
YASAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu ve Milletin 
Temsili
Madde 39- Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’nin 
yasama organıdır. Meclis, genel oyla seçilen altıyüz 
milletvekilinden oluşur. Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi,  
kendilerini seçenleri ve bütün Milleti temsil ederler. Bir kişi 
en fazla dört dönem milletvekili seçilebilir.

Milletvekillerinden beşyüzellisi kanundaki esaslara göre 
belirlenen seçim çevrelerinden seçilir. Elli milletvekili ise 
siyasî partilerin ülke seçim çevresi için düzenleyeceği 
listelerden barajsız nispî temsil esasına göre seçilir.

Milletvekilleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde yemin 
ederler: 

“Devletin bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü, milletin 
egemenliğini koruyacağıma; Anayasaya bağlı kalacağıma; 
temel hak ve özgürlükleri savunacağıma; milletim önünde 
kutsal inancım, namusum ve şerefim üzerine yemin 
ederim.”

Seçim Dönemi, Seçimlerin Ertelenmesi ve Ara 
Seçimler
Madde 40- Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri 
dört yılda bir yapılır.  Meclis, bu süre dolmadan seçimin 
yenilenmesine karar verebilir. 
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Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin 
seçilmesine kadar sürer. 

Savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkan 
görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir 
yıl ertelenmesine karar verebilir. Erteleme sebebi ortadan 
kalkmamışsa, aynı usule göre bu işlem tekrarlanabilir. 

Milletvekilliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime 
gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde sadece bir defa 
yapılabilir. Boşalan milletvekilliği sayısı, üye tamsayısının 
en az yüzde onunu bulduğu takdirde üç ay içinde ara 
seçim yapılır. Ancak, her halde, genel seçimden iki yıl 
geçmedikçe ve genel seçimlere bir yıl kala ara seçim 
yapılamaz.

Cumhurbaşkanınca Seçimlerin Yenilenmesi 
Madde 41- Yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Başkanlık Divanının oluşmasından sonra veya 
Başbakanın istifası yahut Bakanlar Kurulunun güvensizlik 
oyu ile düşürülmesi hallerinde kırkbeş gün içinde yeni 
Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu halde 
güvenoyu alamaması halinde Cumhurbaşkanı seçimlerin 
yenilenmesine karar verebilir. 

Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayınlanır ve seçime 
gidilir.

Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi 
Madde 42- Seçimler, Yüksek Seçim Kurulu’nun genel 
yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen 
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içinde yönetimi ve geçerliliği ile ilgili bütün işlemleri yapma 
ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim 
konularıyla ilgili bütün şikayet ve itirazları inceleme ve kesin 
karara bağlama ve milletvekillerinin seçim tutanakları ile 
Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi 
Yüksek Seçim Kurulunundur. 

Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir 
mercie başvurulamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının 
teşkilatı ile görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Milletvekili Seçilme Yeterliliği 
Madde 43- Yirmibeş yaşını dolduran her vatandaş 
milletvekili seçilebilir. 

Okur yazar olmayanlar, kısıtlılar, taksirli suçlar hariç, 
toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm 
giymiş olanlar; affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından birinden dolayı 
hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler.
   
Aday olmak, memurluktan çekilme şartına bağlanamaz. 
Seçim güvenliği bakımından hangi kamu hizmeti 
görevlilerinin ne gibi şartlarla aday olabilecekleri kanunla 
düzenlenir. Hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar, 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk mensupları, valilik, 
büyükelçilik ve üniversite mensupları ile üst kademe kamu 
yöneticileri görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar.
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Milletvekilliği ile Bağdaşmayan İşler 
Madde 44- Milletvekilleri, Anayasa’da belirtilen iş ve 
görevler ile vakıflara özel görevler dışında başka bir iş ve 
görev yapamazlar. 

Milletvekilleri yürütme organının teklif, atama veya 
onamasına bağlı resmİ veya özel herhangi bir işle 
görevlendirilemezler. Bir milletvekilinin belli konuda ve altı 
ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici 
bir görevi kabul etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararına bağlıdır. 

Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı 
Madde 45- Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o 
oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Mecliste 
başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında 
tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Dokunulmazlık kapsamında olmayan suçları işleyen, 
milletvekillerinin yargılanmaları, tutuksuz olarak ve yasama 
çalışmalarını engellenmeyecek şekilde yürütülür. 

Milletvekili hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş 
bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine bırakılır ve milletvekilliği süresince 
zamanaşımı işlemez. 

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda suçüstü 
hali dokunulmazlık kapsamı dışındadır. Ancak, bu halde 
yetkili makam durumu hemen Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bildirir. 
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Hakkında suç isnadı bulunan milletvekili, Meclis 
Başkanlığına başvurmak suretiyle, isnat edilen suçla ilgili 
olarak dokunulmazlığından feragat edebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, 
yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve 
karar alınamaz. 

Milletvekilleri hakkındaki ceza davaları Yargıtay’da görülür. 
Bu davalarla ilgili hazırlık soruşturmasının yürütülmesi, 
kamu davasının açılması, hükmün temyizi ve diğer 
yargılama esasları kanunla düzenlenir.

Milletvekilliğinin Düşmesi 
Madde 46- İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşmesine, istifanın geçerli olduğunun Meclis Başkanlık 
Divanınca tespit edilmesinden sonra, Genel Kurulca karar 
verilir. 

44’üncü maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir 
görev veya hizmeti sürdüren milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden 
raporu üzerine Genel Kurulca üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun gizli oyuyla karar verilir. 

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay 
içinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin 
milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık 
Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla karar verilir
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri
Madde 47- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkileri şunlardır: 

a) Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak, 
b) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek, 
c) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde 

kararname çıkarma yetkisi vermek,
ç) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını karara 

bağlamak,
d) Para basılmasına karar vermek
e) Onaylanan Milletlerarası antlaşmaların uygunluk 

durumunu karara bağlamak
f) Üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile 

kişiye karşı işlenen suçlar hariç genel ve özel af ilanına 
karar vermek, 

g) Savaş ve barışa karar vermek, 
h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer ülkelere gönderilmesine 

veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de 
bulunmasına, izin vermek,

ı) Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri 
kullanmak ve görevleri yerine getirmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Düzenine; Çalışma 
ve Karar Alma Esaslarına; Bilgi Edinme; Soru, Meclis 
Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve 
Gensoru gibi Denetim Yollarına ilişkin hususlar salt 
çoğunlukla kabul edilen iç tüzük ile düzenlenir.

Milletvekillerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri 
kanunla düzenlenir.
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Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 4- Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler 
dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile 
toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca 
bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
karar verir.

Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi 
Madde 49- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ile 
milletvekilleri yetkilidir.

En son yapılan genel seçimlerdeki kayıtlı seçmen sayısının 
en az yüzde biri kadar seçmen ortak imzayla kanun teklifi 
verebilir.

Çalışma hayatının sosyal taraflarının üst kuruluşları ikili 
yapıda karşılıklı uzlaşmayla hazırladığı taslağı kanun 
teklifi olarak verebilir.

Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayınlanması 
Madde 50- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul edilen ve onayladığı kanunları onbeş 
gün içinde Resmi Gazete’de yayımlatır.
 
Cumhurbaşkanı 15 gün içinde yayınlanmasını uygun 
bulmadığı kanunları yeniden görüşülmek üzere, 
gerekçesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 
gönderir. 

Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama 
durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun 
bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu 
hükme tabi değildir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunu 
aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı, kanunu üç gün 
içinde Resmi Gazete’de yayımlatır. Meclis, geri gönderilen 
kanunda değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen 
kanunu ikinci fıkra hükümlerine göre tekrar Meclise geri 
gönderebilir. 

Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma 
Madde 51- Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle 
ve milletlerarası veya milletler üstü kuruluşlarla yapılacak 
antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

Kanunlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalara 
aykırı olamaz.

İKİNCİ KISIM
YÜRÜTME 

Cumhurbaşkanı

Nitelikleri ve Tarafsızlığı 
Madde 52- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, dört 
yıllık lisans eğitimi almış ve milletvekili seçilme yeterliğine 
sahip  vatandaşlar arasından, halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse ardı 
ardına en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. 

Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet 
Meclisi huzurunda aşağıdaki şekilde yemin eder: 
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“Devletin bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü, milletin 
egemenliğini koruyacağıma; Anayasaya bağlı kalacağıma; 
temel hak ve özgürlükleri savunacağıma; Türkiye 
Cumhuriyetinin onurunu korumak ve üzerime aldığım 
görevi tarafsızlıkla yerine getireceğime; milletim önünde 
kutsal inancım, namusum ve şerefim üzerine yemin 
ederim.”

Seçimi 
Madde 53- Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının 
görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; 
makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde doksan 
gün içinde tamamlanır. 

Devlet Başkanlığına, yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile 
aday gösterilebilir.  TBMM dışından aday olacaklar için, 
adaylık ve adaylığın kabulüne ilişkin şart ve usullere ilişkin 
esaslar kanunla belirlenir.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt 
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk 
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen 
ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk 
oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların 
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 

Seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev 
süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. 

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla 
düzenlenir.
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Görev ve Yetkileri 
Madde 54- Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla 
Türkiye Cumhuriyetini ve Milleti temsil eder. 

Cumhurbaşkanı Başkomutandır.

Bakanlar Kurulu’nun, vali ve büyükelçilerin atanmalarına 
ilişkin kararnameleri imzalar. Bunların dışında hangi 
kararnamelerin Cumhurbaşkanınca imzalanacağı kanunla 
belirlenir. 

Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşması 
yapmak, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya 
çağırmak,

c) Kanunları ve kanun hükmünde kararnameleri Resmi 
Gazete’de yayımlatmak,

ç) Kanunları, tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisine; kanun hükmünde kararnameleri ise 
Bakanlar Kuruluna geri göndermek, 

d) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
e) 41’inci maddeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 

seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, 
f) Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulunu atamak, 
g) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. 
h) Başbakanın teklifi ile Bakanlar Kurulu’nu atamak ve 

görevlerine son vermek
ı) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık 

etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında 
toplantıya çağırmak,

i) Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede 
iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu 
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sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar 
verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Başbakanın 
teklifi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına 
karar vermek,

j) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı savaş ve barış 
hali kararını onaylamak ve ilan etmek

Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali 
Madde 55- Cumhurbaşkanı, yasama sorumsuzluğu ve 
dokunulmazlık hükümleri kapsamındadır. Cumhurbaşkanı, 
vatana ihanetten başka bir suçla yargılanamaz. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin 
teklifi, üye tamsayısının en az dörtte üçünün kararı 
olmadan yargılanamaz.

Yüce Divana sevk edilen Cumhurbaşkanının görevi 
sona erer. Hangi fiillerin vatana ihanet suçu oluşturacağı 
kanunla belirlenir.

Cumhurbaşkanına Vekalet 
Madde 56- Cumhurbaşkanının 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 yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanına 
vekalet eder. 

Bakanlar Kurulu

Kuruluş 
Madde 57- Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan 
oluşur.
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Başbakan, Cumhurbaşkanınca, hükümeti kurmak üzere 
milletvekilleri arasından atanır. Cumhurbaşkanınca 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sandalyelerin çoğunluk 
sırasına göre siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanınca 
hükümeti kurmakla görevlendirilir. 

Bakanlar, milletvekilleri veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
dışından milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar 
arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca 
atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine 
Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından atanan Bakanlar 
Kurulu üyeleri Meclis Genel Kurulunda milletvekilleri gibi 
yemin ederler ve milletvekilleri ile aynı hukukî statüye tabi 
olurlar. 

Bakanlar Kurulunun listesi Cumhurbaşkanınca 
onaylandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
güvenoyuna sunulur.  

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

Açık olan bakanlıklar ile izinli veya mazereti olan bir 
bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekalet eder. 

Başbakan, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, gerekli 
görürse, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu 
isteyebilir. 

Güvenoyuna ilişkin esas ve usuller üye tam sayısının salt 
çoğunluğuyla kabul edilen iç tüzükle düzenlenir. 
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Görev ve Siyasi Sorumluluk 
Madde 58- Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, 
bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamaktan ve hükümetin 
genel siyasetinin yürütülmesinden sorumludur. 

Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması, görevleri, yetkileri, 
teşkilat yapısı ve bakanların sorumlulukları kanunla 
düzenlenir.

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu 
Madde 59- 41’inci  madde gereğince seçimlerin 
yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu 
görevden çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Seçim 
Hükümetini atar. Geçici Seçim Hükümeti 60 gün 
içinde seçimlerin gerçekleştirilmesini sağlar.
Geçici Hükümet için güvenoyu aranmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM 
YARGI 

Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 
Madde 60- Hakimler, görevlerini bağımsız, tarafsız ve 
hukuka uygun olarak kanunlara göre yerine getirirler.

Hakimler, takdir yetkisini vicdanî kanaatlerine göre 
kullanırlar.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat 
veremez; karar alamaz, genelge gönderemez; tavsiye ve 
telkinde bulunamaz. 

Bütün Devlet organları mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 
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hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez. 

Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usulleri kanunla düzenlenir. 

Hakimlik ve Savcılık Teminatı 
Madde 61- Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri 
istemedikçe 65 yaşından önce emekli edilemez; bir 
mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de 
olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum 
bırakılamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine 
getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte 
kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında 
kanundaki istisnalar saklıdır. 

Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve 
ödevleri, özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

Hakimler ve savcılar idarî görevleri yönünden Adalet 
Bakanlığına bağlıdır.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Madde 62- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına 
göre kurulur ve görev yapar.

Kurulun yapısı, üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve 
işbölümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar 



45

yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar ve 
işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi 
usulü ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla 
düzenlenir.

Yüksek Mahkemeler

Anayasa Mahkemesinin Yapısı, Görev ve Yetkileri
Madde 63- Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından 
uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece 
şekil bakımından inceler ve denetler. 

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, 
Cumhurbaşkanının veya Türkiye 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.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri 
de yerine getirir.

Anayasa Mahkemesinin kararları gerekçeleriyle birlikte 
açıklanır. 

Anayasa Mahkemesi, yeni bir uygulamaya yol açacak 
biçimde hüküm tesis edemez. 
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Anayasa Mahkemesi, iptal davasına konu olan hükmün 
uygulanması halinde telafisi imkansız bir zararın doğması 
ve Anayasaya açıkça aykırı görülmesi şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi durumunda talep üzerine gerekçeli olarak 
kuralın yürürlüğünü, katılanların üçte ikisinin çoğunluğu 
ile durdurabilir. Anayasa Mahkemesinin yürürlüğünü 
durdurduğu kuralla ilgili nihaî kararı en geç altmış gün 
içinde Resmî Gazetede yayınlanır. Aksi takdirde, yürürlüğü 
durdurma kararı hükümsüz hale gelir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler, gerekçesiyle 
birlikte kararın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte 
yürürlükten kalkar. İptal kararları geriye yürümez.

Adlî ve idarî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm 
uyuşmazlıkları Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 
tarafından seçilecek üç üye karara bağlar. 

Anayasa Mahkemesinin yapısı, üyelerin seçimi, görev 
süresi ve üyeliğin sona ermesi, çalışma ve yargılama 
usulüne ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

İptal Davası, İtiraz Yolu ve Bireysel Başvuru
Madde 64- Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma 
yetkisi, Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az onda biri oranındaki milletvekillerine, 
kendi alanlarına ilişkin konularda olmak üzere Ekonomik 
ve Sosyal Konsey’de temsil edilen sosyal taraflara aittir. 

İptal davası açma süresi kanun veya kanun hükmünde 
kararnamenin Resmî Gazetede yayınlanmasından 
başlayarak otuz gündür.
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Bir davaya bakmakta olan mahkeme veya temyiz 
mercii, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde 
kararnamenin hükümlerini Anayasaya veya usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası antlaşmalara aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu 
kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda 
vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Anayasa 
Mahkemesi, müracaatın kendisine gelişinden başlamak 
üzere üç ay içinde kararını açıklar.

Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve 
özgürlüklerinin, uluslararası insan hakları sözleşmeleri 
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal 
edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 
Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının 
tüketilmiş olması şarttır.

Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken 
hususlarda inceleme yapılamaz. Bireysel başvuruya ilişkin 
usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Yüce Divan 
Madde 65- Yüce Divan, Anayasa Mahkemesi Başkanının 
başkanlığında, Yargıtay Ceza Genel Kurulu üyeleri 
arasından seçilecek beş üye ile Anayasa Mahkemesinin 
kendi üyeleri arasından seçeceği beş üye olmak üzere 
onbir üyeden oluşur. 

Yüce Divan, Cumhurbaşkanını, Meclis Başkanını, 
Başbakanı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Milletvekillerini, 
Genelkurmay Başkanını, Yüksek Yargı Başkanları vatana 
ihanet suçundan dolayı yargılar. 
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Yargıtay 
Madde 66- Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve 
kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar 
ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen 
belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar. 

Yargıtayın yapısı, üyelerin seçimi, görev süresi ve üyeliğin 
sona ermesi, çalışma ve yargılama usulüne ilişkin esaslar 
kanunla düzenlenir.

Danıştay 
Madde 67- Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve 
kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar 
ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen 
belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar. 

Danıştayın yapısı, üyelerin seçimi, görev süresi ve üyeliğin 
sona ermesi, çalışma ve yargılama usulüne ilişkin esaslar 
kanunla düzenlenir.

Sayıştay 
Madde 68- Sayıştay, genel ve özel bütçeli idarelerin, 
düzenleyici ve denetleyici kurumların, sosyal güvenlik 
kurumlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, mahalli idarelerin, 
kanunlarla anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olanlar 
da dahil olmak üzere diğer kamu idarelerinin ve siyasi 
partilerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla 
verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 
yapmakla görevlidir. 
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Sayıştayın yapısı, üyelerin seçimi, görev süresi ve üyeliğin 
sona ermesi, çalışma ve yargılama usulüne ilişkin esaslar 
kanunla düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM 
KAMU İDARESİ VE  KURULUŞU

Kamu İdaresinin Bütünlüğü,  Kamu Tüzelkişiliği ve 
Kuruluşu
Madde 69- Kamu idaresi, kuruluş ve görevleriyle bir 
bütündür.

İdarenin kuruluş ve görevleri, yerinden yönetim ve 
merkezden yönetim esaslarına göre kanunla düzenlenir.  

Kamu tüzelkişiliği, kanunla kurulur. 

Kamu kurum ve kuruluşları kanunların uygulanmasını 
sağlamak üzere yönetmelikler çıkarabilir. Hangi 
yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlanacağı kanunda 
belirtilir. 

İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine 
tabidir.

Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka 
uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, yerindelik denetimi 
yapılamaz.

Türkiye’nin merkezi idari yapısı; illerden ve illerin kademeli 
bölümlerinden oluşur. 

Yerel Yönetimler 
Madde 70- Yerel yönetimler ilkesi hizmetlerin etkin 
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yürütülmesi, planlanması, kalite güvencesinin sağlanması 
prensibine dayanır.

Yerel Yönetimler; il, belediye veya köy halkının ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla 
belirlenen, karar organları seçimle oluşan kamu 
tüzelkişilerinden oluşur. 

Yerel Yönetim seçimleri dört yılda bir yapılır. 

Yerel Yönetimlerin seçimle oluşturulmuş organlarının bu 
sıfatı kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, 
ancak yargı yolu ile olur. 

Merkezî idare, yerel yönetimler üzerinde, kanunda 
belirtilen esas ve usuller çerçevesinde denetim yetkisine 
sahiptir.

Kamudaki Görevliler
Madde 71- Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği görevler, kamudaki görevlileri eliyle görülür. 

Kamudaki görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve 
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri 
ve diğer özlük işleri kanunla öngörülen esaslara göre 
düzenlenir. 

Kamudaki görevliler hakkında işledikleri iddia edilen 
suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, sadece 
kanunda belirlenen hallerde idarî merciin iznine bağlıdır.

Yüksek Eğitim Kurumu
Madde 72- Yüksek Eğitim Kurumu, yüksek eğitim ve 
öğrenimi koordine etmek, kurumların bilimsel özerkliğini 
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güçlendirmek ve akreditasyon sistemini kurmak üzere 
oluşturulur.Yüksek Eğitim Kurumunun yapısı, görev ve 
işleyişine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Yüksek eğitim kurumları kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel 
özerkliğe sahip olmak üzere kanunla belirlenen esaslara 
göre kurulur. Üniversiteler ve diğer yüksek eğitim 
kurumları, kanunda gösterilen usul ve esaslara göre 
vakıflar tarafından da kurulabilir.

Rektörler, kanunun belirlediği usul ve esaslara göre öğretim 
üyeleri tarafından beş yıl için seçilir. Vakıf üniversiteleri 
ile diğer yüksek eğitim kurumlarına ilişkin düzenlemeler 
saklıdır. 

Yüksek eğitim kurumlarının yönetim ve denetim 
organları ile öğretim elemanları, yargı kararı olmaksızın 
görevlerinden uzaklaştırılamazlar. 

Üniversitelerin ve enstitülerin hazırladığı bütçeler; Millî 
Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezî yönetim bütçesinin 
bağlı olduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe konulur ve 
denetlenir.

Meslek Kuruluşları 
Madde 73- Oda, baro, birlik, federasyon, konfederasyon 
gibi meslek kuruluşları ve üst kuruluşları kanunla belirlenen 
hususlara göre serbestçe ve çoğulculuk esasına göre 
kurulurlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Madde 74- Diyanet İşleri Başkanlığı, katılımcı ve özerk 
bir yapıda, tarafsızlık ilkesine göre kurulur. Başkanlığın 
kuruluşu, işleyişi, yapısı kanunla düzenlenir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
SAVUNMA VE GÜVENLİK

Ülke Savunması ve Güvenliği 
Madde 75-  Ülke savunması Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından, iç güvenlik ise Emniyet Teşkilatı tarafından 
yerine getirilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sevk ve idaresinden sorumlu 
olan Genel Kurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığına 
bağlıdır.

Savunma ve güvenlikle ilgili kararların alınmasına yardımcı 
olmak üzere gerektiğinde Savunma ve Güvenlik Danışma 
Kurulu oluşturulabilir.   

Savunma ve Güvenlik Danışma Kurulunun yapısı, görevleri 
ve işleyişine dair hususlar kanunla düzenlenebilir.

Olağandışı Hal ve Sıkıyönetim İlanı Sebepleri
Madde 76- Bakanlar Kurulu, tabii afet, tehlikeli salgın 
hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması, vahim şiddet hareketlerinin 
yaygınlaşması veya savaş gibi hallerde ülkenin bir veya 
birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi iki ayı 
geçmemek üzere olağandışı hal veya sıkıyönetim ilan 
edebilir.

Olağandışı hal veya sıkıyönetim ilanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulur.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
MALÎ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

Bütçe ve Kesin Hesap 
Madde77- Devletin harcamaları ile kamu iktisadi 
teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, 
kanunla belirlenen usul ve sürelere uygun olarak 
kaynaklarla orantılı bütçelerle yapılır. Bütçe kanununa, 
bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

Bakanlar Kurulu, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı 
ile bütçe tahminlerini içeren raporu, mali yılbaşından en 
az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve mali 
yılbaşına kadar karara bağlanır.

Bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi 
sırasında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde 
bulunulamaz.
 
Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek 
miktarın sınırını gösterir. Bakanlar Kurulu, kanun 
hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapamaz; 
harcanabilecek miktar sınırını aşmaya yönelik karar 
alamaz. Bütçe kanununa bu yönde yetki veren hükümler 
konamaz. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarıları ile cari ve izleyen yılların bütçelerine 
malî yük getiren tasarı ve tekliflerde, öngörülen giderleri 
karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunludur.

Kesin hesap kanun tasarısının görüşülmesi ve kabulü ile 
ilgili usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 
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Mali ve Ekonomik Konular
Madde 78- Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı, dış 
ticareti geliştirici, kayıtdışı ekonomiyi önleyici, gelir dağılımı 
adaletini sağlayıcı ve tüketiciyi koruyucu, tekelleşme ve 
kartelleşmeyi önleyici tedbirleri alır.

Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği 
hallerde, gerçek değeri üzerinden ve bedeli ile kesin 
hükme bağlanan artırım miktarı nakden ve peşin olarak 
ödenmek şartıyla kamulaştırma yapabilir.

ONUNCU BÖLÜM
KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KONULARI

Çevrenin Korunması 
Madde 79- Devlet herkesin, insanî gelişimini mümkün 
kılan sağlıklı bir çevrede yaşaması ve doğal yaşamın 
korunması için gerekli tedbirleri alır.

Devlet, ekolojik sistemin ve çevrenin korunması için 
sürdürülebilir kalkınma politikaları ve yatırımları hayata 
geçirmekle yükümlüdür.

Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve 
İşletilmesi 
Madde 80- Doğal servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi 
hakkı Devlete aittir. Devlet, kanunun açık iznine bağlı 
olarak özel teşebbüse arama ve işletme izni verebilir.

Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi 
Madde 81- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının 
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genişletilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bütün ormanların 
gözetimi Devlete aittir. Yanan ormanların yerinde ve 
orman içinden nakledilen köylerin halkına ait arazilerde 
derhal yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım 
ve hayvancılık yapılamaz. Bu yerler imara açılamaz. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz ve kanuna 
göre buralar Devletçe yönetilir, işletilir ve işlettirilir. Bu 
ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı 
dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete müsaade 
edilemez. Orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. 

Kıyıların Korunması 
Madde 82- Kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını 
çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle 
toplumsal yarar gözetilir. 

Tarih, Kültür, Vakıf ve Tabiat Varlıklarının Korunması 
Madde 83- Devlet tarih, kültür, vakıf ve tabiat varlıklarının 
ve değerlerinin korunmasını sağlar; bu amaçla destekleyici 
ve teşvik edici tedbirleri alır.

Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara 
getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine 
yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla 
düzenlenir.

Devlet, Vakıflar ve Tabiat Varlıkları Kurulu oluşturur. 
Kurulun yapısı, görevleri ve işleyişine ilişkin usul ve 
esaslar kanunla belirlenir. 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASA’NIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Anayasanın Değiştirilmesi
Madde 84- Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa’yı kısmen 
değiştirebilir veya yeni bir Anayasa yapabilir.

Anayasanın kısmen değiştirilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından 
yazılı olarak teklif edilmesi gerekir.  Anayasa’nın kısmen 
değiştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye 
tamsayısının en az beşte üç çoğunluğu ile kabul ettiği 
değişikliği gerekli görürse halk oylamasına sunabilir. 

Yeni bir Anayasa yapılması için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu tarafından yazılı 
olarak teklif edilmesi gerekir.  Yeni bir Anayasa yapılması 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
iki çoğunluğu ile kabul edilir ve halk oylamasına sunulur. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ve Yeni 
Anayasa yapımına ilişkin kanunların kabul edilmesi için, 
halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından 
çoğunun kabul oyu olması gerekir. 

Halkoylamasında kabul edilen Anayasa değişiklikleri 
veya yeni Anayasa Cumhurbaşkanınca Resmi Gazete’de 
yayımlatılır.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin 
görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, 
kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere 
tabidir.


